DVOUM SÍNÍK

40
ēíslo

Sl

o n a úvo

d

Celý svĢt je plný zázrakƽ,
na které jsme si však tak zvykli,
že je nazýváme všedními vĢcmi.
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záƎí 2014
www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Hynek Boēan
K místu patƎí lidé, tedy lidé dĢlají místo místem, vytváƎejí jeho podobu, vdechují
mu život. Místo, které má své genius loci, má ´svƽj´
vliv na ´své´ lidi. Co že to je genius loci?
Podle wikipedie byl genius loci v Ǝímské
mytologii duch ēi bƽžek, ochraŸující
urēité místo, ēasto býval zobrazován
jako had nebo jako postava
s rohem hojnosƟ. V dnešním
slovníku má však toto slovní
spojení spíše význam speciÞcké
atmosféry dané oblasƟ. JistĢ
se mnou budete souhlasit, že
Blatensko má genius loci, tedy
má svého bƽžka s rohem hojnosƟ.
Možná i proto Hynek Boēan se svou
manželkou Janou oslavili malé, pƎesto
významné výroēí a to 45 let „chalupaƎení
na Blatensku“.

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Edita Adlerová

ov

Pokraēování na str. 4

Hans ChrisƟan Andersen
Ano, pan Andersen mĢl hlubokou pravdu, která plaơ
i po tolika letech. Zvykli jsme si všechno, co je dobré, brát
jako samozƎejmost … kriƟzujeme konání druhých, odsuzujeme to, co udĢlali, neudĢlali ēi mohli udĢlat, aniž bychom
byli v jejich pozici. VzpomeŸme si obēas, jak jsme opocení, když máme jít vyƎídit nĢjaké záležitosƟ po úƎadech
… kolikrát jsme nĢco pro tu obec udĢlali, když po ní nĢco
chceme, protože na to máme pƎece právo, kolikrát jsme si
zametli pƎed vlastním prahem, než jsme plivli jedovatou
slinu ….
tyƎleté volební období je témĢƎ za námi, hodnĢ vĢcí
se povedlo, dost vĢcí je v Ǝešení a bĢží. Jsou však i zámĢry,
které se ne úplnĢ podaƎilo zrealizovat. V nadcházejících
volbách se rozhodne o novém složení zastupitelstev obcí
a zase se pojede dál. Aƛ volby dopadnou, jak dopadnou, doufejme, že to bude ku prospĢchu všech. Jen si
uvĢdomme, že „obec“ jsme my, všichni obēané, a jaké si
to spoleēnĢ zvolíme a udĢláme, takové to budeme mít.
Já osobnĢ právĢ konēím 3. volební období. TĢch uplynulých 12 let nebylo vƽbec jednoduchých, ale všechno
špatné je k nĢēemu dobré a já se vždy snažím spíše hledat to, co mi ta špatná situace má dát a v ēem pomoci.
PƎed nástupem do funkce starostky jsem byla Vlaěka,
kamarádka, obēanka …. nyní jsem „jen“ starostka, která
stojí za vším, samozƎejmĢ vĢtšinou za ơm nepovedeným.
Každý má jiný názor a jiný úhel pohledu, takže se i pƎi té
nejlepší vƽli nelze zavdĢēit všem. Na vedení obce, Svazku
obcí Blatenska ani Místní akēní skupiny SOB není žádný
návod, jen zákony, smĢrnice, pokyny … Nakládání s majetkem obce a celkové hospodaƎení obce má svá krkolomná
pravidla, která se však musí dodržovat, i když Vám obēas
selský rozum Ǝíká nĢco jiného.
Pokraēování na str. 2

Edita Adlerová zpívá. No, to není právĢ okouzlující zaēátek. Tak ještĢ jednou Edita
Adlerová zpívá vedle klasické hudby, sakrální hudby a opery také fúze s jazzem, rockem,
prostĢ má tzv. ´crossoverový´ zábĢr – asi by se dalo Ǝíci napƎíē
žánry. Zpívá toho mnohem více, ale náš rozhovor není
urēen k vyjmenovávání hudebních smĢrƽ ēi žánrƽ.
A stejnĢ nejsem pƎíznivcem nĢjakého velkého
„škatulkování“, vy jistĢ také ne. ZaƎazování do
„šuplíkƽ“ a pƎísnĢ omezených smĢrƽ naštĢstí
dnes není nutné. Navíc prolínání hudebních
smĢrƽ napomáhá ke zvýšení obliby
a pochopení hudby jako takové.
Edita Adlerová se narodila v Pardubicích,
jak sama uvedla v rozhovoru s Janem
Rosákem, ve svých ētyƎech letech zaēala
chodit v Pardubicích do hudebky na zpĢv, pak
tam chodila do školy a vystudovala konzervatoƎ.
V Pardubicích žila do svých 18 let, odtud pƎes
PlzeŸ do Prahy a na PrácheŸsko. Dnes žije ve Starém
Smolivci a na Blatensko to má, coby kamenem dohodil.
Pokraēování na str. 6

List
Snesl se mi k nohám
obyēejný list...
NaplnĢný jarem,
kdy zrodil se a vyrostl,
provonĢný létem,
kdy konal svoji práci
pro sebe i pro nás,
a probarvený podzimem,
v nĢmž si zapsal souēet
ēinƽ svých a snƽ.
Až se stanu nĢēím,
jak rád bych nĢkdy vytvoƎil
dílo takhle krásné,
tak úēelné a prosté,
jako je ten list,
co snesl se mi k nohám.

Jilm nad Metelským rybníkem,
obvod 410 cm (r. 2008),
kresba Vladimír Lepš

Stanislav Trávníēek
syn BĢtky JiƎincové z Vrbna
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ChtĢla bych ơmto podĢkovat všem zastupitelƽm, spoluobēanƽm,
podnikatelƽm, neziskovým organizacím, obchodním partnerƽm
a brigádníkƽm v celém regionu za spolupráci a popƎát jim vše dobré do
budoucna. Stále však plaơ, jakou si tu budoucnost pƎipravíme my sami,
tak se nám bude žít. JeštĢ pƎipomínám: „ZaēnĢme nejdƎíve sami u sebe,
buěme nohama na zemi a nesuěme… a co nechceme, aby jiní ēinili nám,
neēiŸme my jim“.
Zdravý rozum a pro všechny šƛastnou volbu pƎeje
Vladimíra Tomanová, starostka Obce Kadov

Knihy v regionu

ēe
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Nadešel nostalgický ēas podzimu, barevný, zádumēivý, inspirující a také ēas
nadcházejících komunálních voleb.
Ale spoleēenský, kulturní a sportovní
život v našich obcích plyne dál. Co
vše se událo? To se doētete v našem
zpravodaji, v našem SOBáēkovi. Co vše
se
e se bude v následujícím období konat?
v S O B u p Snad si vyberete. A co jste nenašli, snad
najdete v následujícím vydání. PƎedpokladem
ovšem je, že nám o tom napíšete. UzávĢrka listopadového vydání je 7.
listopadu tj. první pátek v mĢsíci.
Pár informací z ēinnosti SOBu:
o

Probíhá projekt „VzdĢlávání na Blatensku 2014 – 2015“

o

Další vzdĢlávací akce, které pƎipravujeme:

Ö11. listopadu 2014 pro úēetní obcí v sále SOŠ Blatná;

o

StudenƟ VU3V zahájí další akademický rok 1. Ǝíjna 2014.

o

V rámci environmentální výchovy a vzdĢlávání se po uzávĢrce
SOBáēka konal pracovní semináƎ pro dĢƟ ze základních škol
Blatenska. Vzhledem k Þnanēním a organizaēním podmínkám
došlo k výrazným zmĢnám programu. Na programu byla
exkurze do muzea Ǝemesel, dále do expozice nositelƽ
lidových tradic a sknazenu v Chanovicích. Následoval výstup
na rozhlednu a procházka nauēnou stezkou. Odpoledne
prohlídka zámku ve LnáƎích, Tvrze LnáƎe, kde byla k vidĢní
výstava pohádkových bytostí. Na závĢr dĢti kreslily a malovaly
v prostorách zámku, zámeckého parku a Tvrze.

o

ProbĢhla výbĢrová Ǝízení na veƎejné zakázky malého rozsahu –
napƎ. Ɵsk stolního kalendáƎe, zpracování studie proveditelnosƟ
revitalizace zelenĢ na území ēlenských obcí SOB, doplnĢní
MISYS o další vrstvy (inženýrské sítĢ, územní plán obce).

o

Do Ɵsku byl odevzdán katalog poskytovatelƽ sociálních a doprovodných služeb, na které s Centrem pro komunitní práci
jižní echy spolupracoval SOB a sociální odbor MĢÚ Blatná.
BĢhem Ǝíjna budou katalogy k distribuci.

o

Tradiēní stolní kalendáƎ SOBu na r. 2015 je v prodeji.

o

Podzimní Valná hromada SOB se konala 23. záƎí 2014.

o

SOB se pƎipravuje stejnĢ jako všechny obce na prƽbĢžný audit
hospodaƎená za rok 2014.

o

o

V polovinĢ srpna byla zrekonstruována kanceláƎ SOB, také archiv byl
vybaven novým nábytkem. Na vybavení byla získána dotace.
Realizace projektu „AkƟvnĢ se SOBem“, který je podpoƎen
dotací z Jihoēeského kraje z POV 2014 jde do Þniše,
podobnĢ jako pƎíprava malého prƽvodce „Putování krajinou
s Ladislavem Stehlíkem“ – také s dotací Jihoēeského kraje.

Klidný podzim, šƛastnou volbu a za dva mĢsíce opĢt na ētenou
Radka Vokrojová

Sekera JiƎí, Kurz Jan: Rybníky na Blatensku, 1. díl - Severní
LnáƎsko; vydal Jan Kurz, 2014
Sekera JiƎí: Böhm, rƽže, Blatná; vydalo MĢsto Blatná, 2014
ervenka Vladimír: ŠlechƟcké rody na Blatensku, 1. až 3. ēást;
vydal Svazek obcí Blatenska, 2011 až 2013
Simandl JiƎí: Milovanému kraji (kniha veršƽ, vĢnovaná zejména
Blatensku, ilustrace od žákƽ škol z blatenského regionu); vydal
Svazek obcí Blatenska, 2013
David Jaroslav: Krajem Ǝeky Lomnice; Studio JR eské
BudĢjovice, 2013
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VzdĢlávání na Blatensku 2014 - 2015
Jedná se o projekt, který probíhá na Blatensku již ētvrtým rokem
a je opĢt podpoƎen z programu LEADER prostƎednictvím Místní akēní skupiny Svazku obcí Blatenska ze SZIF a EU: Evropský zemĢdĢlský
fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblasơ.
V srpnu se v KadovĢ uskuteēnilo setkání zájemcƽ o zdravý životní
styl – Umíme žít zdravĢ. Úēastníci se dozvĢdĢli mnoho zajímavého
o eko zahradách, jejich založení, že užitková zahrada mƽže být esteƟcky zajímavá, jaké druhy rostlin jsou v našich podmínkách vhodné,
jakých chyb se pƎi pĢstování jedlých druhƽ rostlin mají zájemci vyvarovat a mnoho dalšího. Jedna z pƎednášek byla vĢnována vitariánství.
JeštĢ v letošním roce se uskuteēní:

¾
Chování správného úƎedníka (základy eƟky, Ǝešení konßiktƽ,
aserƟvní jednání, efekƟvní komunikace) – úterý 4. listopadu,
sál SOŠ Blatná, nutno se pƎihlásit, pozvánka a pƎihláška je k dispozici na webových stránkách SOBu;

¾
Jak se píše kronika (Na pomoc zaēínajícím kronikáƎƽm; legislaƟva, jak a ēím psát do kroniky, co s pƎílohami. Jak dopsat kroniku, když nebyla nĢjaký ēas vedena?) – úterý 25. listopadu,
Hajany, nutno se pƎihlásit, pozvánka a pƎihláška je k dispozici
na webových stránkách SOBu, nebo po telefonické dohodĢ zašleme, lektoƎi Mgr. Tomáš Hromádka a Mgr. Vladimír ervenka;

¾
Právo obecních samospráv v praxi – první týden v prosinci
2014, urēeno pƎedevším novĢ zvoleným zastupitelƽm a zamĢstnancƽm obecních/ mĢstských úƎadƽ, pƎesný termín bude
upƎesnĢn na webových stránkách SOB, lektor JUDr. Luboš Prƽša.

Bližší informace získáte na našich webových stránkách nebo telefonicky na ē. 383 420 300 nebo 728 881 358.
Radka Vokrojová
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Již tradiēní stolní kalendáƎ SOBu 2015
v prodeji
KalendáƎ SOBu 2015 si budete moci zakoupit v kanceláƎi SOBu,
Na TržišƟ 727, Blatná, nebo v Infocentru, J. P. Koubka 4, Blatná,
nebo v Papírnictví Aleny Tomáškové, tƎ. J. P. Koubka, Blatná. Polovina
nákladu je urēena pro ēlenské obce, bude jim pƎedána pro jejich
potƎeby.
V kalendáƎi najdete základní informace o pravidelných
spoleēenských, kulturních, sportovních a dalších akcích na Blatensku,
stejnĢ jako termíny pouơ, posvícení apod.
FotograÞe poskytují lidé z Blatenska a zachycují život na
Blatensku.
Doporuēená cena 70,- Kē.

Zimní semestr v akademickém roce
2014 až 2015 právĢ zaēíná. StudenƟ VU3V
budou mít pƎednášky v oboru „DĢjiny
odĢvní kultury – 2. ēást“. Budeme se scházet v nových prostorách Komunitního centra akƟvního života v Blatné od stƎedy 1. Ǝíjna, pak 15. Ǝíjna a 29. Ǝíjna,
vždy od 9,00 hodin. Více informací o studiu VU3V obecnĢ najdete na
www.e-senior.cz nebo zavolejte na mobil 728 881 358.
Radka Vokrojová
Konzultaēní stƎedisko VU3V Blatná

Domov
Gajdušková Ivana
Domov je tam, kde je teplo i láska,
i tam, kde oheŸ v krbu praská.
Domov jsou naše krásné vzpomínky,
i vroucné objeơ taơnka i maminky.
Domov nám dává pocit bezpeēí,
hádky ani sváry mu tuze nesvĢdēí.
Domov je tam, kde to krásnĢ voní,
domƽ se schováme, když zlo nás honí.
Domov je tam, kde svoje srdce necháme,
bohužel všichni ho však šƛastný nemáme.
Domov je tam, kde nás hodnĢ rádi mají,
i tam kde jídlo a svou lásku nám dají.
Domov je snem každého z nás,
domov je místo nejvĢtších krás.
Domov je mĢsto, kdy my bydlíme,
domov je dƽm, ve kterém sídlíme.
Domƽ se všichni moc rádi vrací,
dĢƟ ze škol a dospĢlý z prací.
Domov si my chránit musíme,
domovu nechat ublížit nesmíme.
Domov je tam, kde to dobƎe známe,
domov je tam, kde své blízké máme.
Domov je místo naše srdci nejbližší,
domov je tam, kde nás vždy vyslyší.

VzdĢlávání na Blatensku
SOB pƎipravuje pro obyvatele, volené zástupce obcí, zamĢstnance
obcí i pro zájemce z Ǝad veƎejnosƟ vzdĢlávací akce. Jednak s Þnanēní
dotací napƎ. prostƎednictvím MAS SOB z Evropské unie a národních
zdrojƽ (viz dále), popƎ. z grantu Jihoēeského kraje z Programu obnovy venkova nebo bez Þnanēní dotace. Dalším druhem vzdĢlávaní je
univerzita 3. vĢku (informace na jiném místĢ SOBáēka).
Na podzim a zaēátek zimy jsou pro zájemce pƎipraveny tyto akce
bez Þnanēní dotace:

¾
Aktuální problémy úētování malých obcí s lektorkou Ing. Alenou Kuēerovou, sál SOŠ Blatná – 11. listopadu od 8,30 h. –
nutno se pƎihlásit, pozvánka a pƎihláška je k dispozici na webových stránkách SOBu,

¾
RukodĢlná dílna s lektorkou RNDr. Danou Koubkovou – 18.
listopadu, Hajany, nutno se pƎihlásit, pozvánka a pƎihláška je
k dispozici na webových stránkách SOBu.
Více na našich webových stránkách nebo telefonicky na
ē. 383 420 300 nebo 728 881 358.
Radka Vokrojová
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Lidé na Blatensku

Hynek Boēan
Pokraēování ze str. 1

Pokud se ēlovĢk ptá, chce být, Ǝíkal
Miroslav Horníēek ve svých Hovorech.
Jak se však ptát osobnosƟ, která již
poskytla spoustu rozhovorƽ. Jak se ptát
Ž i j í s n á mi
ēlovĢka, jehož rozhovor vyšel knižnĢ. Ano,
Hynku Boēanovi vyšla kniha, která vznikla jako
rozhovor resp. rozhovory s Jakubem Wehrenbergem: Moje cesta
Zdivoēelou zemí aneb S ēerty nebyly žerty. Knihu si mƽžete vypƽjēit
v MĢstské knihovnĢ v Blatné. V úvodu knihy najdete i vĢnování
ētenáƎƽm.
Rozhovor do SOBáēka mi
zprostƎedkoval Petr Vích,
také chalupáƎ na Blatensku. I když prý tu ještĢ nechalupaƎí tak dlouho jako
Boēanovi. Termín rozhovoru jsme nĢkolikrát
mĢnili, posouvali a pƎesouvali. To už tak bývá,
že. Sešli jsme se s Petrem
Víchem jedno úterní odpoledne, vybaveni opƟmismem, rƽží pro paní
domu, vínem pro hosƟtele a skleniēkou na víno
z bĢlēické sklárny. Hynek
Boēan s manželkou nás
pƎivítali, jak se na chalupáƎe sluší: s úsmĢvem
na tváƎi, protože chalupa
Moje cesta zdivoēelou zemí aneb s ēerty nebyly žerty. dává klid a poskytuje poVydala eská televize v Edici T, 2012
hodu. Rƽže pƎišla hned do
vázy, skleniēka z BĢlēic se líbila, protože Hynek Boēan pravil: „Nádhera,
tak tuhle ještĢ nemám. SamozƎejmĢ sklárnu v BĢlēicích znám a mám
spoustu jiných kouskƽ. Víno je správnĢ vychlazené, tak ho hned naēneme, ne?“ Paní Jana jako dƽkaz, že repliky historického skla z BĢlēic
jsou urēené k užívání, pƎinesla skleniēky na víno pro všechny. PƎípitek
na zdraví. Ledy byly prolomeny. ChtĢla jsem struēnĢ pƎedstavit náš SOBáēek, ale prý ho Boēanovi znají, vždyƛ ho také dostávají.
Víte, myslela jsem, že si jen tak budeme povídat, on ten rozhovor
z toho vyplyne. A tak jsem si jen tak povídali. Kdy jste pƎijeli poprvé
na Blatensko?
„Kdybych netoēil Þlm est a sláva, nesedĢl bych tu. Toēili jsme hlavnĢ
v Buzicích, ve tvrzi a v nejbližším okolí. HodnĢ jsme spolupracovali
s místními lidmi, potƎebovali jsme je nejen do komparsu, ale napƎíklad
i na pomoc pƎi práci s dobytkem. PƎi natáēení jsme bydleli ve LnáƎích.
Líbilo se mi tu, tak jsem hledal, kde bych koupil chalupu. Film vlastnĢ
mƽže za to, že jsem tady. Byla tady malá chaloupka k mání. A tak
jsem se ocitl v jižních echách. Bylo to v roce 1969, v dobĢ, kdy
jsem mĢl díky normalizaci zákaz Þlmové práce na pĢt let jako trest za
Þlmy, které sem natoēil (a taky za to, že jsem se nechoval dostateēnĢ
servilnĢ k režimu). Za pomoci celé rodiny jsme upravili naší chaloupku
k bydlení.
Za tĢch 45 let, co tu
jsme, máme spoustu dobrých známých
a pƎátel. Zažili jsme tu
i povodeŸ v roce 2002
a boj s jejími následky.
O to víc mĢ tĢší, že
v souēasnosƟ znovu
mƽžeme
zajít do hosVšem ētenáƎƽm pƎeji co nejpƎíjemnĢjší zážitky pƎi listování
pƽdky k Bryndovým,
naší knihou. Hynek Boēan

Hynek Boēan v roli Pepíka Olšiny (první zleva), v károvaném saku mladý Eduard Cupák. Film
OlovĢný chléb. (Z knihy Moje cesta Zdivoēelou zemí aneb S ēerty nebyly žerty.)

obvykle se tam sejdeme i s dalšími známými. Je tu pƎíjemné prostƎedí
a spousta pƎedmĢtƽ, upomínek na ēasy minulé, má to své kouzlo.
Na chalupĢ si ēlovĢk odpoēine, i když je tu spousta práce, beru to jako
rehabilitaci tĢla i ducha. Jezdíme sem celý rok, a když je to možné,
trávíme tu s celou rodinou i Vánoce.“

Proē jste do láhve s vínem dal tu lžiēku?
„SprávnĢ se tam má dát stƎíbrná lžiēka. Aby si víno zachovalo chuƛ
a asi taky aby bublinky tak rychle nevyprchaly. Posloužit prý mƽže
i alobal. Když si dám víno v Praze, mám to k ledniēce tƎi ētyƎi kroky,
tady musím projít tuhle místnost (velká místnost ze staré stáje, krásnĢ
zachovaná klenba), pƎes chodbu do kuchynĢ. To je pohyb. Na zahradĢ
také, ale tam kraluje moje žena. Musíme si pƎipravit dƎevo, starost
kolem chalupy je nekonēící starost. A radost. ProstĢ se musím hýbat
a to mi dĢlá dobƎe.“ Velké knihy s radami pro zahrádkáƎe, které ležely
na stole, nešlo pƎehlédnout. Taky mám takové. Paní Jana donesla ještĢ
minerálku, vzala si pracovní rukavice, zahradnické nƽžky a vyrazila na
zahradu. Prý nemusí být u všeho.
„Malé vĢci nebudí dƽvĢru, se Ǝíkalo. To byl takový ten obrovský
kotouēový magnetofon. Kamery byly velké. Filmový materiál se hlídal,
tedy jeho spotƎeba. Dnes se foơ a toēí vše na digitál, je to jiná práce.
Digitální materiál je sice nekoneēný, ale i tak se jeho spotƎeba v televizi
hlídá. Natoēí se toho kilometry, do kin pƎichází spousty Þlmƽ. Ale nĢkdy
tomu chybí ´racio´. DĢlal jsem hodnĢ pro televizi, nĢkdo k televizní
práci pƎistupuje hlavnĢ proto, že je rychlá a konzumní. V podstatĢ je
to tvorba klipová, reklamní, krátká. To pramení i z poēítaēových her, ty
jsou klipové. DĢƟ to zvládají a chtĢjí. Je otázkou, jestli je to móda, zda
odezní nebo ne. Uráží mĢ jít do kina, kde se diváci cpou popcornem.
ZvláštĢ, když se jedná o pƎevzatý obchodní tah producentƽ popcornu.
To se pƎišli najíst nebo za kulturou? Mám rád, když se vypráví Þlmem
pƎíbĢh, jednoduchý, ve ētyƎech lidech, aƛ už je polský, ēínský, americký
nebo jiný. Když se objeví na plátnĢ, má najednou úspĢch. To mi
potvrzuje, že lidi takový pƎíbĢh chtĢjí.“
Toēil jste s mnoha slavnými herci, jak takové Þlmování probíhá? Jací
jsou?
„U Þlmování to není o demokracii, to je diktatura. Herci to musí vĢdĢt.
Protože režisér ví, co chce, jak to má být. Pak to funguje. Tvorba Þlmu
je o ryze autoritáƎském pƎístupu. Dávám pƎi práci s herci pƎednost
rozumnému pƎístupu a spolupráci. Protože z toho mƽže ještĢ
vzniknout nĢco navíc. TƎeba u komedie je to nutné, myslím to, že má
herec ´svou´ parketu, ´svou´ svobodu, pak vznikne nĢco navíc.
Kdyby do Þlmování všichni mluvili, tak se nedobereme konce. Jen jeden
má pƎedstavu a ví, jak má která postava vypadat, kde má gradovat
a jak skonēit. Rád napƎíklad vzpomínám na spolupráci s Vladimírem
Menšíkem. S ním byla spolupráce mnohokrát jednodušší, pro jeho
popularitu. Mnoho lidí, už kvƽli nĢmu, dĢlali neskuteēné vĢci. Menšík,
který byl v pozdĢjším vĢku tĢžkým astmaƟkem, Þlmoval se mnou
v dole – to byl Þlm Parta hic. To bude záchvat, mĢ varoval. Sjeli jsme
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tĢžní klecí dolƽ, musel s námi i lékaƎ. Dole v dole lékaƎ Menšíka ošetƎil
a tam teprve nastal problém, protože k místu Þlmování to bylo ještĢ
pƽl druhého kilometru. To by byla jeho smrt. Horníci pomohli ơm,
že pƎehodili fáze u motorƽ dopravníkƽ, na kterých odváželi uhlí. Na
pásu dopravili Menšíka až na plac. Lidi Menšíka milovali. Abychom
mohli natáēet, museli jít mnozí s námi do práce i v sobotu a v nedĢli,
protože herecká ´Parta Hic´ opravdu pracovala a uhlí bylo tƎeba vyvézt
ze šachty.
Menšík byl velký improvizátor. Každý zábĢr natoēil nejlépe hned
napoprvé. Když ji jel jednou, dvakrát, ētyƎikrát, pokaždé nĢco pƎidal.
Když se pak setkal s nĢkým, se to napoprvé nedaƎilo, mohl vzniknout
problém. To už je pak na režisérovi, aby si to ohlídal.
Snažím se k hercƽm udržovat pƎátelský a lidský pƎístup, protože taková
spolupráce mƽže pƎinést nĢco navíc, jak už jsem Ǝíkal. Jsem pyšný
napƎíklad na spolupráci s Jirkou Sovákem. S ním to nebylo taky snadný,
když už mĢl problémy s nohou. NechtĢl už pracovat. MĢlo se toēit na
zámku, v dobĢ, kdy je tam zima, netopí se. To Sovák nevezme, Ǝíkali
mi. Tak jsem chtĢl, aby mu Ǝekli, že to toēím já. A Sovák na to kývnul:
´Jó Boēan, tak to beru.´ To vždycky potĢší, je to odmĢna od takového
barda. Našli jsme k sobĢ cestu.
S Jirkou Sovákem jsme toēili nĢkolikrát. Byl vždy proİk, pƎipravený.
MĢli jsme toēit scénu s býkem, tak se pƎed natáēením šel zeptat
ošetƎovatele, co a jak. OšetƎovatel mu Ǝekl, že pƎivezl mladého
a ponĢkud divokého býka, protože ten, co byl objednaný – starý
a klidný býk – tak ten se natáēení nedožil. Sovák mi Ǝíkal: ´Hynku, aƛ se
dĢje cokoliv , poƎád toē.´ A se sebejistým výrazem rozehrál svou scénu.
Když jsme vše natoēili, Jirka byl zpocený, šel jsem za ním: ´Horko, co?´
Jirka se na mĢ otoēil a povídá: ´Ne, spíš jsem se tak bál.´ I to je umĢní,
zahrát scénu tak, že nikdo nepozná, že mĢl strach.
Toēil jste i se zvíƎaty. \íká se, že to bývá jedno z nejtĢžších.
„Natoēil jsem pro eskou televizi koprodukēní seriál O zvíƎatech
a lidech. Takže se zvíƎaty jsem toho opravdu zažil hodnĢ.
Orangutan je pomĢrnĢ velké zvíƎe. Setkání pƎed natáēením
s ošetƎovatelem i zvíƎetem je dƽležité. Tenkrát orangutana posadila
ošetƎovatelka na stƽl a nás pozvala ke stolu. Jen ty, kteƎí s ním budou
v nejbližším kontaktu. Prý si musí s nimi tzv. sednout, doslovnĢ. Prý
samice jsou lepší. ´A co jako bude,´ zeptal jsem se. ´Naznaēí nĢjaký
kontakt, když ne, tak spolupracovat nebude. Pak jej odvedeme
a pƎivedeme jiného, který za pamlsek udĢlá všechno´, Ǝekla
ošetƎovatelka. Chvíli jsme na sebe koukali a on na mĢ natáhl pracku,
jakoby mi podával ruku. ´Co mám dĢlat´, šeptal jsem k ošetƎovatelce.
´PƎijmĢte ji, vybral si vás jako šéfa,´ Ǝekla. Tak jsme si podali ruce. Ta
dlaŸ byla tak dvakrát vĢtší než moje, vypadala jako kožená rukavice do
snĢhu, ale byla nesmírnĢ hebká jako hedvábí. SƟsknuơ a pohledy do
oēí, kdy jsme na sebe koukali. Napadlo mĢ, co si asi tak o nás myslí. To
samé si možná Ǝíkal on - co si asi myslí!
NĢmecký herec Klaus Guth hrál doktora Souēka, nosil brýle. MĢly
bifokální skla, která v té dobĢ nebyla ještĢ tak bĢžná. Byl na nĢ velmi
opatrný a zdƽrazŸoval jejich cenu. A mĢl jen jedny. Brýle se krásnĢ
leskly. Tak Klaus mĢl s orangutanem natoēit scénu, ale lesklé brýle se
orangutanovi líbily. Bylo domluveno, že jednu ruku bude držet pan
Srstka, hrál ošetƎovatele, s druhou pomƽže pravý ošetƎovatel. Kamera
jede a najednou se zespoda objeví od kamery další noha, která si
ty brýle podává. ZapomnĢli jsme všichni, že pro orangutana není
problém použít všechny konēeƟny. To jsou zázraky pƎírody, které také
pƎi Þlmování zažijete.
Toēili jsme s losem, v Liberci. PotƎebovali jsme jednu betonovou stĢnu
zakrýt, zamaskovat. Natáhli jsme na ni síƛ. JeštĢ nebyly všechny obrazy
s losem natoēené. A co se nestalo. Los se se svým parožím do té sítĢ
zamotal a ulomil si paroží. To samozƎejmĢ ve scénáƎi nebylo. V tu chvíli
se na mĢ podívala asistentka Zuzana Mathé a vidĢla, jak jsem se zlomil
v pase a chyƟl se za žluēník. Dostal jsem žluēníkový záchvat, protože
v tu chvíli jsem vidĢl, že je konec a jsme ztraceni. V okamžiku jsem si
uvĢdomil, co to vše pro nás znamená. Nešlo to dotoēit. Všechno je
v háji. Jenomže Þlm je Þlm, muselo se trochu experimentovat. UdĢlali
jsme zábĢry trochu jinak, aby to ulomené paroží nebylo vidĢt. Ale
chybĢly nám bližší zábĢry. Nakonec jsme to Ǝešili s umĢlou losí hlavou.
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Mezi nezapomenutelné scény patƎí i ta s tygrem sibiƎským. To je
obrovské zvíƎe. Na normální stƽl se nevešel, ve scénáƎi bylo, že ho
budou operovat. Museli ho uspat, nejprve dostal injekci, ztlumila
se svĢtla. Za chvilku jsme se šli podívat, zda už spí. OtevƎeli jsme
do studia ē. 5, to bylo to nejvĢtší, které jsme mĢli k dispozici. Tygr
opravdu spal a strašnĢ chrápal. Ten zvuk byl obrovský. Budil respekt.
OšetƎovatelé Ǝíkali, že se nemƽže nic stát. Tygra pƎikurtovali, jen jednu
pracku mĢl volnou. PƎesto jsme mĢli plán, kdyby se nĢco dĢlo, kdo
kudy bude opouštĢt plac. Je tam scéna, že tygr má srdeēní zástavu.
Petr Nárožný dával tygrovi masáž srdce. Protože je perfekcionalista,
dĢlal to tak pocƟvĢ, že se tygr zaēal probírat. Zvedl tu volnou pracku.
Jak byl ospalý, ten pohyb byl takový vláēný. Než packu opĢt položil na
stƽl, bylo studio prázdné. Mrknuơ oka byla dlouhá doba.
Nebo natáēení s krokodýlem, to bylo také zajímavé. Bylo domluveno
menší zvíƎe, ve tƎi hodiny v ateliéru. Byli 4, pƽl páté, pĢt a pak se objevil
zpocený ošetƎovatel, na žehlicím prknĢ mĢl pƎivázaného krokodýla.
Produkēní namítal, že takhle to nejde. Jsme domluveni na ēas. A ēas
jsou peníze. On na to: ´Já ho nemohl chyƟt. ChtĢli jse nejmenšího
a oni Ɵ ostatní jej bránili, zalehli ho dospod a to nešlo.´ JeštĢ v ateliéru
se nešƛastníkovi tƎásly ruce. MĢl zastupovat doktora – herce – pƎi
scénĢ ve velkém detailu, jak ruka s pinzetou nĢco vyndává z tlamy
krokodýla. PƎepokládal jsem, to udĢlá ten ošetƎovatel. NĢmecký herec
Klaus Guth, už jsem se o nĢm zmiŸoval, se moc do niēeho nehrnul,
ale když vidĢl tu tƎesoucí se ruku ošetƎovatele, tak se nabídl, že zábĢr
s krokodýlem udĢlá sám.
Inu, zážitkƽ se zvíƎaty je mnoho. Se slony mám také pƎíhodu. To byla
také zajímavá práce. Toēilo se v ZOO, ještĢ pƎed otevírací dobou, kdy
sloni byli na vycházce. OšetƎovatel držel to ohromný zvíƎe za ucho jen
dvĢma prsty a šli na špacír. Na scénu jsme jim nachystali pochuƟny
zavĢšené na drátech v koších nahoƎe. Sloni nereagovali. Co se stalo
špatnĢ? OšetƎovatel musel odejít ze scény, protože sloni vĢdĢli, že
kde jsou dráty, mají zákaz. Jen odešel, stejnĢ jako lidi, sloni pochopili,
že mohou zákaz porušit. Hned si pochutnávali na pƎedložených
laskominách.“
V seriálu se objevil pƎed kamerou i Jan PotmĢšil, snad poprvé po
nehodĢ, že?
„Ano, tu roli jsem si vymyslel pro nĢj. Málokdo do té doby Ǝešil
zapojení lidí se zdravotním hendikepem, myslím obecnĢ. \ešili jsme
všechny detaily stejnĢ, jaké musí lidé na vozíku Ǝešit v každodenním
životĢ. Honza byl skvĢlý.“
Ale zvíƎata nehrála u Vás ´jen´ v seriálu O zvíƎatech a lidech, že.
„HodnĢ scén jsme mĢli i ve Zdivoēelé zemi.
Filmovalo se v pohraniēí se stádem krav. Na ohromném pozemku, kde
ty krávy byly zvyklé. MĢli jsme pronajato asi dvĢ stĢ krav a mnoho
koní. Kráva stála dennĢ pĢt set a kƽŸ pƽldruhého Ɵsíce. A ještĢ jezdci.
Jednou stál produkēní na skále nad údolím a zasmušile se díval dolƽ.
Co se dĢje, zeptal jsem se. Ale chci je spoēítat, jestli nás neberou na
hƽl, ale to se nedá, oni se stále hejbají. Když jsme stádo odevzdali,
bylo pƎepoēítáno a 16 kusƽ chybĢlo. Získaly svobodu, ty už se nikdy
nenašly, i když se na tom pozemku pozdĢji vyskytovaly. Krávy jsou tak
hodný zvíƎata a je na pováženou, jak se k nim nĢkdy chováme. Býk už
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nebývá tak hodný, o tom jsem mluvil - o natáēení se Sovákem.
Nádherné zvíƎe je kƽŸ, je pro Þlm vlastnĢ nepostradatelný. V jednom
Þlmu jsme mĢli toēit s temperamentním konĢm. PƎivedli konĢ,
takového staršího, klidného, až se mi zdál apaƟcký. Jen se Ǝeklo
kamera, on omládl, krev mu snad zaēala proudit rychleji. Omládl
a zaēal se pƎedvádĢt. Pravý Þlmový kƽŸ.
Profese režiséra mi nabídla poznat spoustu rƽzných lidí, poznat
profese, které bych jinak nepoznal. Podívat se na místa, kam bych se
jinak nedostal. Jsem za to své práci vdĢēný.“
Zaēalo pršet, jako kdyby to byl signál k tomu, aby zazvonil telefon,
Hynek Boēan se omluvil. PƎišla paní Jana, povídali jsme si o chalupaƎení,
zahrádce, ale také o dĢtech, rodinĢ a cestování.
„To byl Jirka Stránský. Naše autorská dlouhodobá spolupráce s Jirkou
Stránským je jako leƟté manželství. DoplŸujeme se, letos oslavíme 50
let spolupráce, sešli jsme se v roce 1964. On je neskuteēný opƟmista
a já jsem skepƟk. Jednou jsem mu povídal, aby s ơm už pƎestal. On
opáēil, proē to nejde. ´Víš Hynku, já bych to s pesimismem v lágru
nepƎežil.´ V tu chvíli jsem se zastydĢl a uvĢdomil jsem si tu situaci.
HodnĢ ovlivnil takƎka celý mƽj život a snad i já jeho, alespoŸ v jeho
tƎeơ tƎeƟnĢ.
Teě bychom chtĢli napsat komedii. Už na ní pracujeme pƎes dvacet
let. Musíme nĢco psát, je to dƽvod, záminka, abychom se setkávali
pravidelnĢ.“
Také došla Ǝeē na poslední Þlm Piknik. Vysílala eská televize na
T1 v nedĢli 23. února 2014. Stránský s Boēanem chtĢli vzdát poctu
poliƟckým vĢzŸƽm. Navíc chtĢli téma, jemuž se léta vĢnují (tƎeba
v seriálu Zdivoēelá zemĢ ēi Þlmu Bumerang), uzavƎít.
DevĢt kamarádƽ a jejich rodiny se chystají na víkendový výlet do
pƎírody. Mají s sebou stany, maso na rožnĢní, dobrou mysl. Všechny
pojí dlouholeté pƎátelství, které vzniklo za zvláštních, dnes už naštĢsơ
neopakovatelných okolnosơ. To pƎátelství opravdu provĢƎila léta. VĢk
našich hrdinƽ se pohybuje kolem osmdesátky. Ale pƎíbĢh není jen
o dobré pohodĢ a pƎátelském vƟpkování. Nebo o napínavé záchranĢ
zvídavého kluka, který uvízl na skále. íhá v nĢm detekƟvní záhada,
kterou je tƎeba na místĢ vyƎešit. Nakonec se viník odhalí sám, ale my
vidíme, že soudit se má opatrnĢ a se znalosơ všech okolnosơ. Film
pƎispívá k posílení pamĢƟ národa a je pozoruhodný svým opravdu
hvĢzdným obsazením.
Hynek Boēan považuje Þlm Piknik za pƎíbĢh o vinĢ a trestu - ơm pádem
nadēasový. Natáēení oznaēil za hluboký zážitek i díky hvĢzdnému
obsazení. „Úēast kamarádƽ však vzájemnou spolupráci udĢlala
mnohem složitĢjší; o to tĢžší bylo udržet disciplínu,“ vysvĢtlil. (zdroj:
webové stránky eské televize a další).
„Jedná se o hluboce pravdivý pƎíbĢh i s udavaēem. Stalo se to v lágru
ve vedlejším baráku. Nikdy se nepƎišlo na toho, kdo udával, možná je
to silný výraz, obēas nahlásil. Dnes s odstupem ēasu dovedu pochopit.
Po vyēerpávajícím muēení a biơ, kdy je na konci sil, tak podepíše.
Opravdu hvĢzdné obsazení, ale o to tĢžší pro mĢ jako režiséra. Nejvíc
snad, dá-li se to tak Ǝíci, pƎi natáēení Þlmu s tak vážnou témaƟkou,
nejvíc zlobili a vyrušovali Petr Nárožný s Petrem Kostkou. Bylo to
takové roztomilé zlobení.
Kolaborace, udavaēství bylo, je a bude vždy svinstvo. Je nutno
zdƽraznit, že eši jako národ na tom nejsou jinak než tƎeba Francouzi,
Holaněané, Norové nebo jiné národy. Myslím, co se výskytu udavaēƽ
týká. echƽm chybí taková ta hrdost na to, že jsou eši. Hrdost na to,
že ví, že jsou eši. Že kolem nás jsou skvĢlí lidé, že víme, kdo je kdo. Že
k nim patƎí. eši se vidí strašnĢ ēernĢ.“
Co právĢ ētete? Hynek Boēan vstal a došel k polici za sebou, kde mĢl
navrchu knihu od Dimitrije Slonima Jak jsem pƎišel do Blatné. A druhou
knihu o poliƟckých vĢzních. Ta prý není na ētení, ale ke studiu.
O povaze echƽ, o Þlmových pƎíhodách, o pƎíhodách mimo kameru
nebo o JiƎím Stránském bychom si mohli povídat hodnĢ dlouho, ale
to by bylo na další samostatný rozhovor, možná na celou knížku. Tak
pƎíštĢ.
Zaznamenali Petr Vích a Radka Vokrojová.
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Lidé na Blatensku

Edita Adlerová
Pokraēování ze str. 1

„MnĢ se v životĢ dĢje hodnĢ vĢcí
tak nĢjak jako, nechci Ǝíct náhodou,
protože já na náhody moc nevĢƎím,
ale zkrátka shodou okolností, ƎeknĢme,
Ž i j í s n á mi
protože paní profesorka zpĢvu mĢ vzala,
abych vidĢla, jak vypadá takový konkurz v opeƎe
se staršími spolužáky, kteƎí už si dĢlali nárok na nĢjaké to umístĢní, že,
a já jsem jako jediná nakonec opravdu dostala roli, protože já jsem tam
sedĢla tak v koutĢ a pan šéf Chaloupka, tehdejší šéf plzeŸské opery,
když už jsem tam byla, tak mi Ǝíkal, tak pojě, tak mi nĢco zazpívat, tak
jsem tam stƎihla tu Carmen, kterou jsem se zrovna nauēila, že, a on
mi právĢ Ǝíkal, no tak dobƎe no a co takhle, kdyby sis to zazpívala tady
u nás za 3 mĢsíce na jevišti celou roli, a já jistĢ, samozƎejmĢ, vždyƛ
už umím jednu árii, že jo.“ (PƎepis ēásti rozhovoru s Janem Rosákem
z bƎezna 2014, poƎad Tandem, eský rozhlas.)
To ani nejde než se na Vaši Carmen zeptat. Náš rozhovor snad ani
nemƽže zaēít jinak. Jaký je Váš vztah ke Carmen?
„To bylo opravdu velké štĢsơ a skuteēnĢ pƎíznivá shoda okolnosơ. Mládí
a zdravé sebevĢdomí, vždyƛ jsem umĢla jen jednu árii a klidnĢ jsem Ǝekla, že si tu Carmen nauēím celou a stƎihnu si ji v divadle. Nejen, že jsem
se musela nauēit celou operu, naštĢsơ v ēešƟnĢ, ale také pohyb na jevišƟ. Paní profesorky zpĢvu i pohybové prƽpravy mi hodnĢ pomohly.
Nikdy pƎed ơm jsem nevystupovala ve velkém divadle v celoveēerním
programu, na jevišƟ velkého divadla. A hned hlavní role. ProƟ mnĢ silná, oslŸující svĢtla, nic jsem nevidĢla, vlastnĢ vidĢla jen ēernou díru.
Prý na mĢ uzavírali sázky, zda to dozpívám. Tehdy byla pro mĢ Carmen
výzva. Zkoušela jsem v Pardubicích, v Plzni na jevišƟ jen párkrát pƎed
vlastním pƎedstavením. Byl to kƎest ohnĢm. Mladická drzost mi ale pomohla. Brala jsem Carmen jako drzou holku s nenaplnĢnou láskou. Jak
ji poznávám blíže a blíže, beru ji jako ženu s ne právĢ šƛastným osudem.
lovĢk zraje, i já. PostupnĢ v ní odkrývám další dimenze a nacházím
v ní nĢco dalšího. Mám ji poƎád velmi ráda. HodnĢ dlouho jsem nosila
v hlavĢ nápad na koncertní vystoupení s Carmen, mĢlo to být na jednu sezónu. PodaƎilo se, vystupuji v poƎadu s názvem ŠpanĢlský veēer
s Carmen. Vystupujeme s ním již více než tƎi roky. Je urēen pro milovníky španĢlské hudby, která má v sobĢ hodnĢ temperamentu a pƎináší
rytmy slavného a charakterisƟckého tance ßamenco. Komponovaný
program je tvoƎen pĢveckými a taneēními vstupy, kde se objevují nejslavnĢjší hudební kusy se španĢlskou témaƟkou napƎ. písnĢ Federica
Garcíi Lorcy a Manuella de Fally. SamozƎejmĢ v nĢm zpívám Bizetovu
Carmen, atmosféru a španĢlský temperament pƎedvádí ßamencová taneēnice bĢloruského pƽvodu Lola Karpenka, která mistrnĢ pƎedvádí ty
nejkrásnĢjší tance v kouzelných kostýmech. Kytarových partƽ se ujal
skvĢlý kytarista Miroslav Žára, žák ŠtĢpána Raka. Dokonalý hudební
zážitek obohaơ precizní housle Anny ŠtĢpánové a nemƽže chybĢt ani
perkusní nástroj „cajón“, který neodmyslitelnĢ patƎí k tomuto stylu, Juraje Papi Garaje.“
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Když jsem se dívala na Vaše webové stránky, nabízíte pƎedevším
koncerty. Na Blatensku jste nedávno vystoupila v kostele NejsvĢtĢjší
Trojice ve LnáƎích o lnáƎské pouƟ s programem Ave Maria. Na klávesy
Vás doprovázela Marcela Šestáková, která pochází z Blatné. Mluvené
slovo pƎednesla Valérie Zawadská. Vy tedy nejste stálou ēlenkou
nĢkterého z divadel?
„Ne, jsem na volné noze. Divadlo není moje parketa. Ráda si vybírám,
co budu dĢlat, sama. Je to úžasné, svobodné, dĢlat to, co se Vám líbí.
Sama si vybírám, jakým projektƽm se budu vĢnovat. SamozƎejmĢ je to
i velmi nároēné. Jsem svou vlastní paní, ale nedĢlám vše úplnĢ sama.
Spolupracuji s Mgr. Ivou Klusalovou z PƎíbrami, rozumíme si. Naše vztahy jsou profesionální, korektní, založené na vzájemné dƽvĢƎe. Její agentura má celorepublikové pƽsobení, vlastnĢ pƽsobí i v zahraniēí.“
Na internetu jsem si našla, že jste byla hostem Jana Krause v jeho
poƎadu. Jaké to bylo setkání?
„Jan Kraus je velmi sympaƟcký, charismaƟcký ēlovĢk. Mám ráda živé
rozhovory, mám ráda, když cíơm odezvu v publiku. Bylo to velmi pƎíjemné natáēení, bavilo mĢ to. S ním je to takový malý slovní souboj
na intelektuální úrovni. On pozná, když je ēlovĢk nervózní, nesvƽj. Umí
toho využít a bavit publikum i sám sebe. MnĢ se jeho poƎad líbí.“
To jsem se také chtĢla zeptat, kde všude vystupujete. A k vystupování
v zahraniēí patƎí i znalost jazykƽ.
„SamozƎejmĢ. Dnes se vĢtšina oper musí nastudovat v originále. NĢkolik let již vystupuji ve Francii, mám k ní velmi vƎelý vztah a vlastnĢ už
pƎes 5 let tam jezdím zpívat, zƽstávám ve Francii mĢsíc v období listopad a prosinec. Míváme tam koncerty duchovních písní, samozƎejmĢ
velmi oblíbené jsou koledy. Zaēalo to mým angažmá v Le Grand Théâtre
du Puy du Fou, kde jsem zpívala jako sólistka v takové velké show a moc
se mi tam zaēalo líbit, takže jsem v podstatĢ tam našla nové pƎátele,
našla jsem tam i paní manažerku, která se mi teě stará o další koncerty.
V podstatĢ, ƎeknĢme, ētyƎikrát do roka tam vždycky jedu zpívat. Na hodiny francouzšƟny chodím k paní Marii Bílkové. Uēit se musím poƎád.“
A pro úplnost musím uvést, že Edita Adlerová koncertuje v rƽzných zemích, její interpretaci mnohých hudebních dĢl slyšeli posluchaēi ještĢ
v dalších zemích v NĢmecku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, \ecku, Polsku,
Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, Moldávii, ŠpanĢlsku, Maroku, EgyptĢ
a Spojených Arabských Emirátech. Chystá se na vystoupení v Polsku,
Gruzii a opĢt ve Francii.
Lidé, co mají hudební sluch, se prý jazyky uēí mnohem snáze. Je to
pravda?
„No, asi jo. Poprvé jsem v cizinĢ zpívala, mĢla jsem nauēený text árií, ale
nedomluvila bych se. Už je to lepší, ale opravdu se poƎád musím uēit.
Vždy piluji výslovnost. Je to úcta jak k autorovi díla, tak i k hosƟtelƽm
a divákƽm. Nechci nic zanedbat. Hudební stránku studuji samozƎejmĢ
taky, profesorka mé pĢvecké techniky se jmenuje Irina KondratĢnko.
Pro zpĢváka je to vždy nároēné vystupování v kostele, kde je velmi studený vzduch. S koncertem Ave Maria jezdím od jara do podzimu a vystupuji v kostelích, v zimĢ mám radĢji koncertní sínĢ.
Vedle francouzšƟny musím ovládat angliēƟnu. Bez ní si pƎi mezinárodní
spolupráci ēlovĢk neobejde. Vystupovala jsem napƎ. ve Švédsku. Nauēila jsem se nĢkteré árie ve ŠvédšƟnĢ, výslovnost jsem konzultovala na
švédské ambasádĢ. Koncert musí být pro posluchaēe perfektní, žádný
paskvil.
Nyní studuji George Gershwina, projekt se jmenuje Modrý samet
s Georgem Gershwinem. PƎedpremiéru máme 31. Ǝíjna od 19,30 hodin
v Nepomuku, premiéru 11. listopadu v Plzni. Manažerkou je Iva Klusalová, na akordeon mĢ doprovází Petr Vacek, má také sólové kusy. Projekt je realizován po zášƟtou J. E. Jana Sechtera, velvyslance R v Rakousku, hejtmanƽ PlzeŸského, Moravskoslezského a Jihomoravského
kraje, dále pod zášƟtou Ministerstva kultury. Ráda bych všechny ētenáƎe pozvala na nĢkterý z pƎipravovaných koncertƽ.“
Porgy a Bess? Máte na programu také Rapsodii v modrém nebo
SummerƟme? To jsou pƎeci lahƽdky?
„Ano, jsou. TĢším se, je to jiný žánr. Ale jak už jsem Ǝíkala. Vybírám si
projekty, které chci dĢlat, protože se mi líbí. Gershwinova hudba mĢ
oslovila, Modrý samet s Gergem Gershwinem se snad bude líbit i posluchaēƽm.“

7
Vedle Vašich koncertƽ ale
máte ještĢ další akƟvity. Co o nich prozradíte?
PƎedstavte nám svƽj nový
projekt.
„ChtĢla bych pƎedstavit
svƽj nový projekt s názvem
Female beauty, je zamĢƎen
na podporu pƎirozeného
a jedineēného spojení
ženské
podnikavosti
a intuice. Projekt obsahuje
nĢkolik základní okruhƽ, ze
kterých je možné sestavit
program pro volnoēasové
aktivity
zamĢstnaných
žen pƎíjemný zpƽsobem.
Nabízí jak pasivní relaxaci,
tak pƎísun zajímavých
informací
z
rƽzných
oblastí života. VýbĢr je
samozƎejmĢ závislý na
pƎedstavĢ objednavatele
a na cílové skupinĢ žen.
Dƽležité je vĢdĢt, o jaká
setkání se jedná, na co je kladen dƽraz. Zda se má jedna to odpoēinek
ēi spíše o poznávání nových zajímavých skuteēností. Záleží mj. na tom,
z jakého oboru ženy jsou a co preferují, zda kosmetiku nebo setkání
se zajímavou osobností. Možností je mnoho, lze je samozƎejmĢ rƽznĢ
kombinovat. Je dobré pƎedem vĢdĢt, zda pƽjde o odpolední nebo
veēerní program ēi celý víkend. Speciální a podstatná je nabídka široké
palety hudebních programƽ. Jako doplŸková i jako produkce. Je toho
hodnĢ, co mohu nabídnout. Nedávno jsem organizovala ´Francouzské
vaƎení s DD´, tedy s Dagmar Derré. V Plzni pak jednodenní akci pro
konzultaēní spoleēnost, kde kromĢ jiného byla pro úēastnice k dispozici
vizážistka. OpĢt se jedná o projekty, které mĢ baví. Vybírám si, co budu
dĢlat. To je ta svoboda.“
S novým projektem souvisí i Flamenco kurzy v Blatné, že?
„Ano, je to takový okamžitý nápad pro setkání žen, které se chtĢjí ponoƎit do nádherného svĢta španĢlského tance pod vedením kvalitní profesionální taneēnice, která je sama umĢlecky akƟvní a také vede svou
vlastní ßamencovou školu v Praze. Cílem není perfektní zvládnuơ všech
prvkƽ, což ani za tak krátkou dobu nelze, ale sejít se v pƎíjemném prostƎedí s podobnĢ naladĢnými ženami, které se chtĢjí cíƟt krásné a obdivované. Tento tanec podporuje uvĢdomĢní držení tĢla i sílu ženskosƟ.
Je dobré si udĢlat ēas a prožít si pocity, které ženám pomohou v dalším
životĢ. V neposlední ƎadĢ je to druh kulƟvovaného pohybu, takže je
vlastnĢ tento program koncipován jako akƟvnĢ strávený ēas nejen fyzicky, ale i psychicky. Vhodné pro všechny ženy bez rozdílu vĢku i pro
úplné zaēáteēnice. Lektorkou nemƽže být nikdo jiný než Lola Karpenka,
kurzy se budou konat v novém Komunitním centru v Blatné ve dnech
8. a 9. listopadu 2014, je to sobota a nedĢle, celkem 8 hodin tance.
PƎijěte.“
Vzkaz pro Vás od Loly: „Flamenco nemá omezení, tanēit mƽžete zaēít
v každém vĢku. Nejen, že nepotƎebujete partnera, ale ani není potƎeba velká fyzická kondice (pokud se mu chcete vĢnovat pouze zájmovĢ). Nezáleží na tom, jestli jste zruēný taneēník nebo úplný zaēáteēník,
pƎijěte a objevte tajemnou duši ßamenca, která se urēitĢ bude podílet
na odhalení vašeho vlastního skrytého já.“
Kurz Flamenco s Lolou Karpenka (cena kurzu je 1.840 Kē; obĢdy 200 Kē
- sobota a nedĢle; pƎípadný nocleh pro pƎespolní za 550 Kē se snídaní
a parkingem). Pro pƎihlášku si napište pƎímo paní EditĢ Adlerové na E-mail: edita.adlerova@seznam.cz
Další informace najdete na webových stránkách www.lolakarpenka.
com/#/home?i=899 nebo www.magiaßamenca.cz/performance/ nebo
www.editaadlerova.com . Foto z archivu Edity Adlerové
DĢkuji za rozhovor
Radka Vokrojová
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Marie Benešová, PhDr. Blanka Stehlíková a starosta BĢlēic Josef Zeman pƎi prohlídce
rodného domku L. Stehlíka (foto autor pƎíspĢvku)

Obraz Ladislava Stehlíka v jeho
rodném domku v BĢlēicích
(foto autor pƎíspĢvku)

„Psáno do kamene“
– historické nápisy
na Blatensku
ƽ

is
Zh

Na mĢsíc srpen pƎipadá v církevním
kalendáƎi hned nĢkolik významných
rick
a svátkƽ. Jedním je svátek Nanebevzeơ
ýc h pr
Panny Marie, jenž se slaví 15. srpna. V našem
regionu nese toto zasvĢcení dĢkanský kostel
v Blatné. A právĢ zde se nachází zajímavý, s patrociniem kostela úzce
související nápis, který bych vám chtĢl tentokrát pƎedstavit. Je vyryt
do desky z ēerveného mramoru pƎipevnĢné na jižní stĢnĢ knĢžištĢ,
zdobené po obvodu rokaji a volutami a nesoucí v dolní ēásƟ ještĢ
alianēní (manželský) znak serényiovsko-waldsteinský pod spoleēnou
korunou. Text 23Ǝádkového nápisu provedeného humanisƟckou
polokurzívou obsahuje odpustkové privilegium papeže Benedikta
XIV. udĢlené blatenskému kostelu poté, co hrabĢnka Marie AlžbĢta
Serényiová z Waldsteinu podnikla v letech 1743–1747 jeho rozsáhlou
rekonstrukci spojenou s poƎízením nového rokokového mobiliáƎe.
Nápis je zajímavý hned z nĢkolika dƽvodƽ. KromĢ samotného privilegia zahrnuje i signaturu tvƽrce nápisové desky. Tím byl Ferdinand
Ublacker z Prahy (* 1722, † po roce 1781), ƎezbáƎ a sochaƎ, který se
podílel na výrobĢ nového mobiliáƎe dĢkanského kostela a posléze i Þliálního kostela sv.
Jana KƎƟtele v PašƟkách. Další zajímavost pƎedstavuje
to, že text nápisu je
rozvržen tak, jako by
šlo o pƎesnou kopii
lisƟny, na níž bylo
papežské privilegium
napsáno. Vlevo dole
je dokonce kruhové pole se znakem
kuriálního kardinála
Portocarrera (celým
jménem Joaquína
Fernándeze de Portocarrero) pƎedstavující jeho peēeƛ
k lisƟnĢ pƎiƟštĢnou.
Dále
zveƎejŸovací
doložka generálního
vikáƎe pražské arcidiecéze Antonína
Deska s odpustkovým privilegiem papeže Benedikta XIV.
v blatenském kostele (foto autor pƎíspĢvku)
Vokouna s vyznaēe-

to

en

Básník, spisovatel a malíƎ Ladislav
Stehlík (1908–1987) právem náleží
do pomyslného pantheonu osobnosơ
Blatenska. Poznat blíže Stehlíkovo rodištĢ
a jeho okolí se rozhodl Klub pƎátel Blatenska,
když v nedĢli 7. záƎí uspoƎádal vlasƟvĢdnou vycházku do BĢlēic a Újezdce.
Dominantu BĢlēic pƎedstavuje dĢkanský kostel sv. Petra a Pavla
s neogoƟckou zvonicí. Tam také zhruba desítka úēastníkƽ z Ǝad
ēlenƽ Klubu i neēlenƽ zapoēala své putování po pamĢƟhodnostech
mĢsteēka. BĢlēický kostel je jedineēný dochovanými románskými prvky
a pƎedevším pozdnĢ goƟckou sklípkovou klenbou lodi, která se v našem
regionu objevuje již jen v Blatné. V kostele se rovnĢž nachází nĢkolik
náhrobníkƽ pƎíslušníkƽ ryơƎského rodu BĢšínƽ z BĢšin, kteƎí BĢlēicƽm
vládli plná dvĢ stoleơ (1422–1623) a vymohli jim povýšení na mĢsteēko
a právo používat znak (1556), v nĢmž se objevily zkƎížené klíēe a meē –
atributy patronƽ kostela – sv. Petra a Pavla. Na pƎilehlém hƎbitovĢ jsme
se zastavili u hrobu Ladislava Stehlíka.
O dĢjinách mĢsteēka, jeho dalších památkách a osobnostech
jsme pohovoƎili na námĢsơ nesoucím jméno jedné z nich – uēitele,
hudebníka, botanika a mykologa JindƎicha Kuēery (1867–1934). Paní
Alena Svozilová, znalkynĢ bĢlēické historie, která nás doprovázela,
pƎipomnĢla další zajímavosƟ. SpoleēnĢ jsme pak vyrazili k nové bĢlēické
tvrzi pƎestavĢné na sokolovnu a odtud pĢšinou s výhledem na kapliēku
sv. VojtĢcha k rodnému domu Ladislava Stehlíka. Zde nás pƎivítala
prƽvodkynĢ paní Marie Benešová a osoba nejpovolanĢjší paní Blanka
Stehlíková, historiēka umĢní, která nám pƎiblížila osobnost a dílo svého
otce, o jehož odkaz peēuje.
Naše další kroky smĢƎovaly na vyhlídku pod Slepiēí horou, odkud
jsme mĢli krajinu BĢlēicka jako na dlani. VidĢli jsme vrch Budín, na nĢmž
se nachází pozƽstatky keltského obĢƟštĢ, a pod nímž táboƎilo poēátkem
Ǝíjna 1620 stavovské vojsko pod vedením KrisƟána z Anhaltu, které
zde osobnĢ navšơvil „zimní král“ Friedrich Falcký. Šlo o jedinou jeho
doloženou návštĢvu u vojska vƽbec. Tehdy ale nejspíše ještĢ netušil, že
o mĢsíc pozdĢji bude prchat z Pražského hradu poté, co obdrží zprávu
o vítĢzství habsburských zbraní na Bílé hoƎe.
Dále jsme si pƎipomnĢli zaniklé hutĢ a mlýn u Velkého bĢlēického
rybníka, povĢst o rybníku Zlatohlavu, Netušilƽ mlýn i ves Záhrobí, jež se
ukrývala za horizontem, a prozrazovaly ji jen hƎebeny stƎech místních
stavení. Prohlédli jsme si také terénní pozƽstatky nĢkdejšího bĢlēického
hrádku, jehož zdi byly deÞniƟvnĢ rozebrány na stavební materiál po
požáru BĢlēic roku 1818.
Poté již pƎišla na Ǝadu poslední zastávka našeho putování kostel sv.
Voršily v Újezdci – stavba výjimeēná svým zasvĢcením i architekturou,
která kombinuje prvky románského a goƟckého slohu. V interiéru
se nachází zajímavé varhany z roku 1736 zhotovené pƽvodnĢ pro
kostel v DrahoŸovĢ ÚjezdĢ na Rokycansku a zakoupené pro újezdecký

kostel roku 1851 místním mlynáƎem Janem
Netušilem.
Poēasí se vydaƎilo. Bohu dík. A nejen jemu,
také všem, kteƎí pƎispĢli svým dílem k uskuteēnĢní a zdárnému naplnĢní programu vycházky. I tĢm bych zde chtĢl vyslovit své podĢkování, jmenovitĢ PhDr. Blance Stehlíkové
Csc. a paní AlenĢ Svozilové za zasvĢcený výklad, Ǝímskokatolické farnosƟ BƎeznice a paní
Marii KƎivkové za zpƎístupnĢní bĢlēického
kostela, panu Josefu Zemanovi, starostovi
BĢlēic za organizaēní pomoc a zpƎístupnĢní
kostela v Újezdci a v neposlední ƎadĢ i úēastníkƽm vycházky z Ǝad místních za zajímavé
doplŸující informace. Tak zase nĢkdy pƎíštĢ
na cestĢ krajinou Blatenska.
Vladimír ervenka

m

VlasƟvĢdná vycházka
„Za Ladislavem
Stehlíkem“
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L. S. Publicetur
Ant(onius) Wokaun
Vic(arius) g(ene)r(a)lis et oī(icia)lis
Franc(iscus) Ant(onius) Ludeger
Assi(stens) pro cancell(aria)
Ferdinand Ublaker
Pilthauer P(r)ager Fecit
PƎeklad: Pražský dekret. Když, jak bylo co nejpokornĢji vyloženo,
získal hrabĢ Josef Serényi za svého života pod patronát svƽj a své
rodiny dĢkanský a farní kostel Nanebevzeơ NejblahoslavenĢjší Panny
Marie v mĢsteēku Blatné v pražské diecézi a AlžbĢta, rozená hrabĢnka
z Waldsteinu, téhož Josefa paní manželka a nyní pozƽstalá vdova týž
kostel na vlastní náklad opravila, zƎídila v nĢm tƎináct nových oltáƎƽ
a obdarovala jej paramenty a drahocennými ozdobami i stƎíbrnými,
náš nejsvĢtĢjší pán, papež Benedikt XIV., pƎíznivĢ naklonĢn prosbám
vzneseným jménem Ǝeēené AlžbĢty, informoval se o tom u ordináƎe
a laskavĢ svolil, aby když bude jakýkoli knĢz, aƛ svĢtský ēi Ǝeholní sloužit
u oltáƎe Nanebevzeơ NeposkvrnĢné Panny Marie v uvedeném kostele
mši za duši téže AlžbĢty, až by zemƎela, a kohokoli z obou tĢch rodin
spojených s Bohem kƎesƛanskou láskou, kdož by vykroēil z tohoto svĢta,
pak aby ona duše získala prostƎednictvím modlitby odpustek a aby tak
byla zásluhami našeho Pána Ježíše Krista, NejblahoslavenĢjší Panny
Marie a všech svatých osvobozena od trestƽ v oēistci, aniž by cokoli
bránilo tomu, aby to plaƟlo navĢky. ChtĢla pak také Jeho Svatost, aby
toto privilegium vstoupilo v platnost bez vystavení breve a aby bylo
vytesáno do kamenného památníku. Dáno v \ímĢ dne 25. listopadu
1747.
Fr. S. kardinál Portocarrero
Locus sigilli; aƛ je zveƎejnĢno. Antonín Vokoun, generální vikáƎ a oÞciál.
FranƟšek Antonín Ludeger, kanceláƎský asistent.
Zhotovil Ferdinand Ublaker, pražský sochaƎ.
Poznámka k pƎepisu: lomítko oznaēuje konec Ǝádku na originálním
nosiēi nápisu, v kulatých závorkách jsou rozvedeny zkratky.
Vladimír ervenka

av

né

b

Fr. S. Card. Portocarrero

D ro

Pragens(e) Decretum. / Cum sicut humillimĤ expone- /batur comes
Josephus Sereni, dum vive- / ret Ecclesiam AssumpƟonis B(eaƟssi)
m(a)e Virginis Marie / Parochialem Decanalem in oppido BlaƩna
Pragens(is) Diecesis / de sui, sueque Familie Jure Patronatus
possideret ac Elisabetha nata ComiƟssa de Waldstein / ejusdem
Josephi olim d(omina) uxor, ac nunc vidua superstes eandem
Ecclesiam propriis Sum- / pƟbus reparaverit, tredecim nova Altaria
in ea erexerit, Sacrisque paramenƟs / et preƟosis ornamenƟs
eƟam argenteis donaverit, Ideo S(ancƟs)s(i)mus D(omi)nus noster
/ Benedictus P(apa) P(onƟfex) XIV., supplicaƟonibus predicte
Elisabethe nomine porrecƟs / benigne inclinatus, dum modo de
exposiƟs coram Ordinario consƟterit, ut / quando cunque Sacerdos
aliquis Saecularis, vel Regularis missam pro anima / ejusdem
Elisabethe cum e vivis decesserit, et cujus cunque (Chri)sƟ Þdelis
de / utriusque Familia, que Deo in charitate conjuncta ab hac luce
migraverit ad / Altare AssumpƟonis Beate Marie virginis Imm(acula)
te in pr(edict)a Eccl(es)ia situm / celebrabit anima ipsa de Thesauro
Ecclesie per modum Suīragii indul- / genƟam consequatur, ita
ut D(omi)ni n(ost)ri Jesu (Chri)sƟ, ac B(eaƟssi)me virginis Marie /
Sanctorumque omnium meriƟs sibi, suīraganƟbus a purgatorii /
penis liberetur, benigne concessit, atque indulsit, non obstant in
contra- / rium facienƟbus quibuscunque presenƟ in perpetuum
valituro, / voluitque SancƟtas Sua hanc graƟam absque ulla Brevis
/ expediƟone suīragari, lapideoque monumento inscribi, / Datum
Rome die XXV. Novembris Anno MDCCXLVII

ŠkvoƎeƟcká kaple Panny
Marie Bolestné bdí
nad dobrými kƎesƛany
již 130 let. V jejím
sousedství se prý
nacházela studánka se
zázraēnou vodou.

by

ním místa k oƟštĢní jeho peēeƟ (locus sigilli = místo pro peēeƛ) a v neposlední ƎadĢ ještĢ jméno kanceláƎského asistenta Ludegera, který
zƎejmĢ lisƟnu psal.

s a k rá l n í s

t

Ten, kdo jede z obce ŠkvoƎeƟce do nedalekých Buzic, nemƽže
minout pohledem na jejím konci po pravé stranĢ u mƽstku nad
potokem majestátnou a ušlechƟlou stavbu s fasádou oranžové barvy.
Jde o kapli Panny Marie Bolestné. A právĢ u ní zjišƛujeme pƎi pohledu
na letopoēet v ēele božího stánku, že chrání malebnou obec a její
obyvatele již sto tƎicet let. Ano, stalo se pƎesnĢ 11. kvĢtna 1884, že
byl na zmínĢném místĢ položen základní kámen vznešené stavby,
zaslíbené Bohu. Jak to všechno ale tenkrát vlastnĢ probíhalo?
JeštĢ pƎed ơm, než tato významná církevní památka spatƎila svĢtlo
svĢta, na stejném prostranství kolem roku 1680 jistá zbožná žena
nechala pƎi malé studánce s údajnĢ zázraēnou vodou postavit sošku
Panny Marie Bolestné na dubový sloup. Nenápadný plácek se záhy
stal poutním místem, ke kterému míƎili lidé nejen z mateƎské obce,
ale i dalekého okolí. Soška stála bez ochrany nĢkolik let volnĢ na slunci
a dešƟ, než se škvoƎeƟēơ sedláci rozhodli ji obehnat malou kapliēkou.
Ze dƎeva zhotovili pƎístƎešek ve tvaru kƎíže, stƎechu pobili šindeli
a prostƎedek, kde byla soška vystavĢna, zabezpeēili železnými mƎížemi.
Posléze majitel blatenského a škvoƎeƟckého panství hrabĢ Josef
Serényi, sám velký cƟtel této svĢƟce, pƎijal na doporuēení píseckého
dĢkana jako strážce a ochránce poutního místa jistého Josefa Majera,
pro kterého byla vystavĢna v sousedství kapliēky dƎevĢná chalupa
o dvou místnostech.
HrabĢ Josef Serenyi se rovnĢž všemožnĢ snažil o to, aby mu
církevními hodnostáƎi bylo dovoleno stávající kapli zvelebit a postavit
zde dƽstojný kostelík. Poukazoval pƎitom na ēetná uzdravení poutníkƽ,
kteƎí trpíc chorobami nebo tĢlesnými újmami se na poutní místo za
ŠkvoƎeƟcemi vypravili. Tato žádost však byla odpovĢdnými místy
zamítnuta s ơm, že nebyla potvrzena pravdivost tvrzení o zázraēných
schopnostech sošky nebo vody ve studánce. HrabĢ tedy uposlechl
naƎízení a nechal toto dílo z lipového dƎeva o velikosƟ asi dvou loktƽ
/ 120 cm / pƎenést do kostelíku na KƎesovci v Pacelicích a kostelík
z výtĢžku ēetných darƽ opravit. Také strážce sošky Josef Majer, zvaný
poustevník, byl pƎestĢhován do nevelkého domku pod KƎesovcem.
NáslednĢ zaēalo docházet ke sporƽm. HrabĢ Serényi usiloval o to,
aby KƎesovec a Pacelice
byly vyjmuty ze správy
sedlické fary a byly
pƎidĢleny pod patronát fary
blatenské. Sedlický faráƎ
Beck se tomu silnĢ bránil
a tak se rozhodli blatenšơ
obēané vzít spravedlnost
do vlastních rukou a do
kostelíka
na
KƎesovci
se vloupali, aby odcizili
jak sošku Panny Marie
Bolestné, tak jiné cennosƟ.
To se jim podaƎilo, ovšem
za cenu, že k sošce museli
nechat pƎidĢlat nové nohy,
neboƛ ty pƽvodní zƽstalypƎibité silnými skobamivĢzet ve zdi kostelíka
na KƎesovci. Kostelík na
KƎesovci ovšem zƽstal pod
správou sedlické fary až
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do roku 1753, kdy na základĢ prosby hrabĢnky AlžbĢty Serenyiové
pražská konzistoƎ koneēnĢ pƎidĢlila tuto stavbu k Blatné.
I když škvoƎeƟcká kapliēka pƎišla o svou zázraēnou sošku, procesí
k ní v hojné míƎe pokraēovaly dál. Jako malý chlapec sem chodíval
se svou maminkou z MiroƟc i Mikoláš Aleš a pozdĢji na tyto cesty
vzpomínal s velkým potĢšením. Mimoto zde nechal hrabĢ Serényi
postavit jako náhradu novou sochu Panny Marie.
Se stavbou velké škvoƎeƟcké kaple bylo zapoēato v dubnu 1884.
Jako zedníci jsou v dochovaných materiálech vzpomínáni Josef Mrázek,
Josef Vachuta, FranƟšek KuƎák, Isidor Hanzlík, FranƟšek Kopáēek,
Václav Chaloupka, Josef Mlíēko, Jan Prýmas, Václav Jindra, FranƟšek
Vohryzka a Václav Novotný. Vedoucím stavby byl Josef Mrázek. Stavbu
jako takovou Ǝídil FranƟšek Jirkƽv, hlavního dozoru se ujal sedlický
stavitel Antonín Procházka. PƎívoz základního kamene, který pƎi lidové
slavnosƟ posvĢƟl sedlický faráƎ Václav Kašpárek, zajisƟl rolník FranƟšek
Šouník z Pacelic. Na celou stavbu padlo plných 250 fƽr kamene.
ŠkvoƎeƟēơ obēané projevili bĢhem celé stavby velkou obĢtavost
a solidaritu. StejnĢ tak se zachovalo i mnoho obcí, které poskytly
na velkou stavební akci Þnanēní dary. Podle dobových záznamƽ
kupƎíkladu BoƎice vĢnovaly tƎináct zlatých, mĢsteēko MiroƟce ētyƎicet
zlatých, obec MužeƟce dvacet šest zlatých, obec Lom dvacet pĢt
zlatých, mĢsto Blatná jedenatƎicet zlatých aj. Jan BĢle vĢnoval do
vybavení kaple roku 1904 harmonium.
Sbírky, které se sešly z 59 obcí v okolí i z jiných farnosơ, vynesly na
800 zlatých. Dary, které pƎinášeli kapli vdĢēní poutníci, již roku 1880
ēinily 812 zlatých.
Roku 1881 se zásluhou pokrokového blatenského dĢkana Josefa
Pekárka vráƟla do ŠkvoƎeƟc z blatenského kostela pƽvodní zázraēná
socha Panny Marie Bolestné.
Roku 1905 byla na náklad škvoƎeƟcké obce nová kaple vymalována
pražským malíƎem eŸkem GoƩliebem a nadále prƽbĢžnĢ udržována.
I za komunisƟckého režimu byla církevním památkám ve ŠkvoƎeƟcích
vĢnována velká pozornost. PƎi 100. výroēí vybudování škvoƎeƟcké
kaple v roce 1984 se tato památka doēkala generální rekonstrukce, na
kterou poskytl tehdejší ONV Strakonice ēástku 30 000 korun. To byly
v té dobĢ znaēné prostƎedky. Zaơm poslední rekonstrukce probĢhla
v roce 2004.
Kaple Panny Marie Bolestné se tyēí nad ŠkvoƎeƟcemi jako maják
a symbolizuje, že dokud tu bude ona a bude o ni peēováno, bude ve
ŠkvoƎeƟcích dobƎe.
Vladimír Šavrda

Pohlednice ZáboƎí roku 1904

Seznam poštmistrƽ a vedoucích pošty (uvedeny údaje pouze prokazatelnĢ
doložené):

1909 – 1921

Marie Valentová

1945 – 1964

pan Pinc

1964 – 1966

Antonín Hrubý

1966 – 1969

Jaroslava adová

1969 – 1984

Marie Vadlejchová

1984 – souēasnost

Marie Kƽrková

Text Jitka \íhová
Fotodokumentace z archivu Romana \íhy
více na hƩp://zabori-u-blatny-pohledy.webnode.cz/

V ZáboƎí
si pƎipomínáme
110. výroēí založení
Pohlednice z Blatenska
poštovního úƎadu

vá s za j í m

Poštovní úƎad v ZáboƎí byl zƎízen za Rakouska-Uherska dne 1. záƎí 1904. Již v tu
dobu bylo poštĢ v ZáboƎí pƎidĢleno poštovní
smĢrovací ēíslo, tj. PS 387 34, které se užívá po celých
110 let její existence. PƎestála ēasy nelehké, dvĢ války i hospodáƎské krize, a jistĢ všichni vĢƎíme, že ve své ēinnosƟ coby poboēka eské pošty
a.s. bude pokraēovat nadále i nyní, kdy se pošty na malých obcích zavírají.

Jedno z prvních razítek pošty ZáboƎí z roku 1905

ze sbírky p. ZdeŸka Sedláka, StarožitnosƟ – zastavárna, Spálená 404, Blatná
+420 777 803 220; www.starozitnosƟ-blatna.cz

Blatná, Böhmova vila, pohlednice z roku 1910
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Blatná, dnešní tƎ. J. P. Koubka, podoba z roku 1908

Drahenický Málkov, foto z roku 1924

Motýlí šupinky

Drahenický Málkov, foto z roku 1924

ŠkvoƎeƟce, foto z roku 1920

Uzenice, foto poƎízeno kolem roku 1930

at

Bu

„KƎídla motýlí…“, tak to je dnes
opravdu velké téma. Nejen pro
básníky, ale také pro každého z nás.
Pamatujete na ēas „her a malin
nezralých“, na dĢtství? Skoro každé
de
dítĢ drželo alespoŸ jednou v dlaních
v á s z a j í m neopatrného motýla, který se nechal
chyƟt pƎi poletování po rozkvetlé letní
louce. Každý z nás byl dítĢtem… Po motýlovi,
v dobré víƎe vypuštĢném do oblak s pƎáním: „Tak si leƛ“ (motýl
ve skuteēnosƟ odletĢl sice tƎepotavĢ, ale s obơžemi - aby ne,
pomaēkání tak kƎehkého tvora jako je motýl, byƛ s dobrým dĢtským
úmyslem zadržet na chvíli u sebe tu krásu, tomuto tvoreēku opravdu
nesvĢdēí…) zbyl na dlani pel kƎídel motýlích. Trochu jemných
tƎpyƟvých šupinek z motýlích kƎídel. A o ty šupinky nám teě jde.
Díky makrofotografƽm nebo elektronovým mikroskopikƽm dnes
každý z nás vidĢl v novinách, ēasopise nebo v televizi detailní obraz
motýlího kƎídla. A na jeho povrchu šupinky naskládané jako tašky na
stƎeše (a zase tu máme tu podobnost mezi lidským dílem a stejným
principem použitým už dávno pƎed ēlovĢkem Matkou pƎírodou;
ostatnĢ už jsem to zmínil minule, když jsem mluvil o pavouēím
vláknu). Ovšem pohled na detail povrchu takové šupinky, který nám
elektronový mikroskop dokáže nabídnout, je úchvatný. Podélná
silnĢjší žebra pospojovaná poēetnými jemnými žebry pƎíēnými. Na
jejich povrchu - a to už musí být zvĢtšení silnĢjší, nĢkolik desítek
Ɵsíc - jemné struktury zvláštních tvarƽ. A když to celé zvĢtšíme
ještĢ víc, tak si všimneme dalších detailƽ, rýh a záhybƽ. PrávĢ na
tĢchto strukturách vznikají ony krásné kovové barvy nĢkterých
druhƽ motýlƽ. A všechny další barvy (a tĢch je opravdu široká
paleta) jsou kombinací lomu svĢtla na mikrostrukturách šupinek na
jejich povrchu (ale i uvnitƎ) a pigmentƽ (a další látek) v šupinkách
obsažených. Šupinky motýlƽ byly podrobeny dƽkladnému studiu
v mnoha laboratoƎích a staly se tak pƎedmĢtem mnoha výzkumných
projektƽ.
Nad ơm by mohl laik krouƟt hlavou. ím se to Ɵ vĢdci také
zabývají? Nemohli by radĢji studovat nĢco rozumnĢjšího, co nám
lidem pƎinese užitek? A tady se dostáváme k jednomu ze základních
fenomenƽ spojených s vĢdou a výzkumem. Co zkoumat? Jen pro
ēlovĢka užiteēné vĢci? To by bylo pƎíliš zúžené. VĢda je komplexní
systém získávání informací o svĢtĢ kolem nás. Aplikovaný výzkum
Ǝeší právĢ ty oblasƟ, jejichž výsledky jsou pƎímo využitelné pro naše,
tedy lidské potƎeby. Ale je tu ještĢ mohutný výzkum základní. Ten
studuje všechny oblasƟ, které existují. Užiteēnost výzkumu tu není
hlavním kritériem. Tím je doplŸování mozaiky vĢdomosơ o našem
svĢtĢ. To, co se dnes mƽže jevit jako nedƽležitým, zbyteēným,
nepotƎebným, mƽže být zítra naopak velmi užiteēným. Protože právĢ

12

Pozvánka na FesƟval
ptactva 2014 do TchoƎovic
Vycházka s pozorováním ptákƽ „FesƟval ptactva
2014“ bude tradiēnĢ také na Blatensku a to v nedĢli
5. Ǝíjna 2014 u TchoƎovic. Sraz bude v nedĢli 5.
10. 2014 v 9:00 hodin na železniēní zastávce ve TchoƎovicích u Blatné.
Z Blatné je možné pƎijet na kole, autem ēi pƎijít pĢšky (pĢkná trasa
vede pƎes \eēici kolem Hajanského rybníka). Kdo se mailem pƎedem
nahlásí a pƎijede do TchoƎovic do 6:52 (ēas pƎíjezdu vlaku od Blatné),
mƽže se zúēastnit už zaēátku doprovodné kroužkovací akce. Zhlédnout
ukázku kroužkování budou ale moci všichni úēastníci. Vycházka povede
k rybníkƽm v okolí TchoƎovic (upƎesnĢno bude dle momentálního
výskytu ptákƽ) Starý a Radov, tƽnĢ pod leƟštĢm nebo Dolejší a zpĢt
do TchoƎovic. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku jsou
doporuēeny, k dispozici budou i velké staƟvové dalekohledy a mnoho
informaēních materiálƽ o ptácích a jejich ochranĢ. Vycházka je vhodná
i pro rodiny s dĢtmi (souēásơ vycházky budou soutĢže pro dĢƟ).
PoƎádají ēlenové SO (Jihoēeského ornitologického klubu eské
spoleēnosƟ ornitologické) ve spolupráci s ZO SOP Blatná. Vedou
Petr Pavlík, Jan erný a ZdenĢk Voborník, ukázky kroužkování Petr
Louda a Jaroslav FoƎt, kontakt csopblatna@seznam.cz a podrobnosƟ
i z minulých akcí na webu www.csop.cz/blatna

CyklisƟcká sezóna
pomalu konēí
at

Neznamená to ale, že po prázdninách
a dovolených, když už se dny pomalu
kráơ a rána jsou mlhavá, povĢsíme
kola na vĢšák nebo je uložíme v garáži.
de
v á s z a j í m Naopak! PƎichází podzim. Krásné,
slunné dny babího léta nás nemohou
nechat v klidu. Nemusíme jezdit daleko. Je ēas
delších nebo kratších vyjíždĢk po našem, vždy krásném a turisty
obdivovaném Blatensku. PƎichází ēas klidného pozorování pƎírody,
která se pomalu ukládá k zimnímu spánku. as, kdy sluneēní
paprsky prosvítají v mlžném oparu, v lesích se žlutĢ až ēervenĢ barví
listnaté stromy. Klesají hladiny rybníkƽ pƎed nastávajícím obdobím
podzimních výlovƽ. To všechno a mnohem více mƽžeme v klidu
vnímat ze sedla kola a pƎi krátkých zastaveních na místech, která nás
k tomu sami vyzvou, osloví i která známe.
Doporuēuji trasu, po které provázím cyklisty, kteƎí pƎijíždĢjí k nám
do Blatné z rƽzných ēásơ republiky a ode mne chtĢjí radu, kterým
smĢrem se vydat a co by mĢli vidĢt. Pro mne je to nesnadný úkol,
protože, možná si ani neuvĢdomujete, ale máme tady tolik krásných
míst a tras, že musím hodnĢ zvažovat, abych nelitoval, že jsem nĢco
zapomnĢl. Rozhoduje hlavnĢ délka pobytu. Víkend zpravidla nestaēí.
Blatensko považují za jednu z nejkrásnĢjších oblasơ. Velmi neradi
odtud odjíždĢjí a rádi se sem vracejí.
Pro zaēátek jim nabízím a velmi se osvĢdēil kratší okruh tzv. na
rozjeơ. Ten je také pro naše podzimní jízdy jako dĢlaný. Sice pro
místní žádná novinka, ale pro mne kdykoliv svým zpƽsobem hezký
a vždy nĢēím objevný.
Staēí, když vyjedeme z Blatné smĢrem na PašƟky. Z dálky nás
pƎitahuje známá silueta barokního kostela. NovĢ opravená vĢž
v nás vzbudí nadĢji, že rekonstrukce toho stavitelského skvostu,
bude dále pokraēovat. Kolem Ženatého dubu smĢrem na Chobot.
Obec je velice hezky upravená a nabíjí poziƟvní atmosférou.
V obci je vybudovaný a urēitĢ hodnĢ využívaný sportovní areálek
s pƎíslušným zázemím pro spoleēenské akce. O ty se starají místní
hasiēi a sportovci. Z Chobota máme možnost pokraēovat po dvou
trasách. Kratší, podél rybníka Labuƛ po zajímavé nauēné stezce,
kterou už bohužel vandalové z vĢtší ēásƟ zniēili. Od StƎížovic se pƎes
hladinu našeho nejvĢtšího rybníka Labuƛ nabízí pohled na MyšƟce.
Ze StƎížovic pokraēujeme do Vahlovic a odtud mƽžeme buě do Myšic
nebo milou vesniēkou DvoreƟce do lesa k Václavovu a pƎes Buzice
zpĢt do Blatné.
Delší trasa vede z Chobota lesem k ernívsku. Lesním prƽsekem

Bu

základní výzkum objevuje nové skuteēnosƟ, o kterých jsme ještĢ
vēera nemĢli ani potuchy. A nĢkteré mohou pƎevratnĢ zasáhnout
do naší existence. A teě se mƽže nĢkdo z vás zeptat: „Prosím vás,
a jak s ơmhle souvisí motýlí šupinky? Copak z tĢch mƽže být nĢjaký
užitek“? PƎedstavte si, že mƽže. PrávĢ základní výzkum posledních
let pƎinesl v této oblasƟ mnohé výsledky, které už jsou a pƎedevším
ještĢ budou skvĢle využitelné pro ēlovĢka. A to i v takových
oblastech, které by nás možná nenapadly. Na principu znalosơ
podstaty barev motýlích kƎídel vznikají nové typy látek s novými
vlastnostmi a s krásnými barvami, ne nepodobnými právĢ tĢm na
motýlích kƎídlech. A znalosƟ motýlích šupinek pƎispĢly i k vytvoƎení
látek s ochrannými vlastnostmi (proƟ vysokým teplotám). Ale nejen
to. Díky tĢmto zdánlivĢ nevýznamným výzkumƽm tu máme nové
hybridní materiály (nanobiokompozity), využitelné ve speciálních
elektronických zaƎízeních (napƎíklad vysoce citlivé svĢtelné
senzory). PƎispĢly i ke konstrukci nových typƽ baterií. Výzkum této
problemaƟky není ještĢ ukonēen. Ruku v ruce s ơmto faktem jde
i pokraēující konstrukce nových typƽ materiálƽ a zaƎízení vzniklých na
základĢ výsledkƽ základního výzkumu. Výzkumu „kƎídel motýlích“.
Doc. RNDr. FranƟšek Weyda, CSc.
weydaŅ@seznam.cz
4. záƎí 2014
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OÞciální zakonēení cyklisƟcké sezóny v Jihoēeském kraji
4. a 5. Ǝíjna 2014 Strakonice
Dvoudenní putování podél VolyŸsky a Otavy
Kontakt: infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu
Ukonēení cyklisƟcké sezóny v Sedlici a v Buzicích
PƎedpokládané termíny: do poloviny Ǝíjna
PƎesnĢjší informace budou zveƎejnĢny na plakátech a v Blatenských
listech

žƎ ē i
s yz

O

Proē se to tak Ǝíká
– 2. ēást

Mít na rƽžích ustláno
Znamená mít pohodlný, šƛastný
a bezstarostný život. Žít si jako v bavlnce. Být ve vatĢ. Ten, kdo naopak
ē e š t i n Ģ nemá na rƽžích ustláno, má smƽlu, nepƎíznivý osud, nikdy nedostane nic zadarmo.

Zaēínat od Adama znamená vyprávĢt od prvopoēátku. Genesis, První
kniha Mojžíšova líēí, jak Bƽh pĢt dní tvoƎil svĢt, a když už mĢl skoro
hotovo, šestého dne stvoƎil prvního ēlovĢka, Adama. To ho zmohlo
natolik, že sedmého dne odpoēíval, a tak i my máme nedĢli.
Úsloví o sedmi kulích v Sarajevu, které známe z Haškova Švejka, není
tak docela pravdivé.
„Tak nám zabili Ferdinanda!“ Ǝekla posluhovaēka Josefu Švejkovi.
„Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vĢdí. Jel tam s tou
svou arciknĢžnou v automobilu.“
„Tak se podívejme, v automobilu. Jó, takovej pán si to mƽže dovolit,“
odpovĢdĢl Švejk, „a v Sarajevu k tomu, to je v BosnĢ, paní Müllerová.
To udĢlali asi Turci. My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu nemĢli
brát.“
Nebyli to Turci, ale bosensko-srbští separatisté. Ale s tou anexí
Bosny a Hercegoviny nebyl Josef Švejk daleko od pravdy. Atentát
na následníka trƽnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d›Este, byl

s l u že b

O nových akƟvitách
v KPSS s KateƎinou
Maleēkovou

ní

ch

Na stránkách našich novin se pravidelnĢ
doētete o nových akƟvitách
l
án
ování sociá v projektu Komunitního plánování sociálních služeb (= KPSS) Svazku obcí Blatenska. Plánování na Blatensku probíhá již od roku
2006 a díky tomuto procesu se podaƎilo uskuteēnit mnoho smysluplných akƟvit. A protože jedna ēást KPSS právĢ v tuto dobu konēí,
aby další mohla zaēít, je ēas pƎedstavit Bc. KateƎinu Maleēkovou, vedoucí sociálního odboru MĢstského úƎadu v Blatné. Paní Maleēková
je v projektu KPSS zapojena od samého zaēátku, tedy od roku 2006.
SouēasnĢ zastupuje náš region v rámci komunitního plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Chcete-li se dozvĢdĢt o plánování
sociálních služeb více, bude urēitĢ osobou povolanou.

pl

í

Nabídka podzimních cykloturisƟckých akcí v regionu:

záminkou pro vyhlášení války Srbsku, která už byla delší dobu na
spadnutí.
„Zabili jste mi strejēka, tady máte pƎes držku,“ pravil dále Josef Švejk.
A myslel ơm nikoli strejēka, ale synovce císaƎe FranƟška Josefa I.
Ale co tĢch „sedm kulí jako v Sarajevu“, o kterých se píše ve Švejkovi?
To je výrok jistého muže „ryzí povahy a bezvadného šơtu“, zatēeného
v souvislosƟ s atentátem za to, že v kavárnĢ pƎi mariáši, zabíjeje žaludského krále kulovou sedmou trumfƽ, Ǝekl: „Sedum kulí jako v Sarajevu.“
www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov

Ko m u n i t n

nás z dálky zdraví bílá silueta zdejšího kostelíka. Zastávku vĢnujeme
budovĢ místní fary, která je velmi citlivĢ opravována do pƽvodního
stavu. TƎeba nĢkdy dojde i na opuštĢnou, chátrající budovu
školy. Cestou do Uzenic mƽžeme (podle ēasu) zaboēit na KƎikavu,
opƎedenou mnoha povĢstmi. Uzenice upoutají celkovým poƎádkem,
opravenými domy, kapliēkou, hospodou a autobusovou zastávkou.
Mezi Nevželicemi a Myšicemi vás také upoutá svou rozlohou rybník
Labuƛ. Z hráze rybníky Labuƛ v MyšƟcích pohledem na vesnici Chobot
na druhém konci tohoto rybníka pochopíte pƽvod vzniku názvu
této obce. Hospoda „Labuƛ“ v MyšƟcích zaujíme turisty nejen svou
historickou budovou, výhledem na hladinu rybníka, ale také širokou
nabídkou obēerstvení všeho druhu. Mnohdy mám složitý úkol
pƎimĢt cyklisty k dalšímu pokraēování v jízdĢ. Hned za MyšƟcemi
následuje toƟž krátké, ale nároēné stoupání k Laciné. Tady jsme pƎi
pohledu zpĢt odmĢnĢni pohledem na jihozápadní ēást pásma Brd
a jeho majestátný vrchol TƎemšín.
V lese pƎed Lacinou se obĢ trasy, tedy kratší i delší spojují. Od
Václavova nemƽžeme pƎehlednou rybníky Vilímec, Krejēí a za nimi
celou blatenskou pánev. V Buzicích jsou dvĢ místa s možnosơ
dalšího obēerstvení, ale protože jsme na výletĢ a do Blatné jsou
už jen 4 km, pokraēujeme návsí, v prƽēelí s upravenou kapliēkou
a vzornĢ upraveným památníkem obĢtem válek. Buzická tvrz vlevo
je posledním zajímavĢjším místem pƎi návratu zpĢt do Blatné.
Tak to jen jedna ukázka výletní trasy z mnohých, které turistƽm
jako zanícený patriot nabízím pƎi jejich návštĢvĢ v Blatné a na
Blatensku. A upƎímnĢ Ǝeēeno, dĢlá mi to velké potĢšení.
FranƟšek Šesták

Mƽžete nám pƎedstavit projekt Komunitního plánování sociálních
služeb Svazku obcí Blatenska?
„Ráda využiji tuto možnost. Díky Svazku obcí Blatenska bylo ORP
Blatná (obec s rozšíƎenou pƽsobnosơ) jedním z prvních regionƽ
v Jihoēeském kraji, který zaēal sociální služby analyzovat a plánovat.
Vím, že slovo plánování stále vyvolává pochyby. I já jsem se na celý
proces dívala jako na výmysl, který nic nepƎinese. MĢla jsem ale
možnost sledovat, co se podaƎilo v Milevsku, kde s plánováním zaēali.
Jejich model poskytování sociálních služeb, který pƎedevším reaguje
na potƎeby regionu a obyvatel, se více než osvĢdēil. Cílem je zapojit
úēastníky sociálních služeb, tedy poskytovatele a obēany regionu,
do spoleēného dialogu, který povede ke zvyšování dostupnosƟ
a kvality sociálních služeb. PrakƟcky celý proces probíhá tak, že se
opakovanĢ scházejí pracovní skupiny (Podpora rodin, dĢơ a mládeže,
Podpora seniorƽ a osob se zdravotním posƟžením, Podpora osob
v krizi), ve kterých pracují starostové, sociální pracovníci, zástupci
spolkƽ, obēané) a Ti spoleēnĢ prodiskutují, které služby je potƎeba
podporovat a rozvíjet,
a dále, které služby nám
zde chybí. Dokument se
musí stále pƎetváƎet, není
to popsaných 60 stránek,
které jsme zandali do
stolu. Náš plán prošel již
dvĢma
aktualizacemi,
naposledy v tomto roce.“
Dobrá, sepíší se tedy priority v regionu a co dál?
„Celý proces konēí vydáním Katalogu poskytovatelƽ sociálních služeb
Svazku obcí Blatenska.
Mám radost, že ho vidím
i na Vašem stole. Katalog
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má formát malého kalendáƎe, ve kterém najdete kontakty jednak na
poskytovatele sociálních služeb, napƎ. na Domov pro seniory Blatná,
ale i na úƎady, lékaƎe, školy atd. V mĢsíci záƎí 2014 bude vyƟštĢno
1.000 ks aktualizovaných katalogƽ, které budou distribuovány prostƎednictvím starostƽ obcí a insƟtucí po celém regionu.“
Vydání katalogu není jediným smyslem plánování, že?
„SamozƎejmĢ, že ne. Význam má pƎedevším plnĢní cílƽ, které
z plánu vyplývají, a tĢmi je udržení a rozšíƎení sociálních služeb
v regionu. Vymyslet si, že zde zaregistrujeme další službu, dokáže
každý, ale na každou službu potƎebujete samozƎejmĢ Þnance.
Dƽležitou pƎednosơ procesu je propojení komunitního plánování
na Blatensku s plánováním sociálních služeb na krajské úrovni. istĢ
laicky, pokud budou sociální služby, které chceme a potƎebujeme
v našem regionu, uvedeny i v krajském plánu sociálních služeb, je
pravdĢpodobné, že tato služba bude ÞnanēnĢ podpoƎena pƎi žádosƟ
o dotaci.“
A jak se na „kraji“ dozví, že napƎ. na Blatensku chybí odborné
poradenství pro rodiny, dĢƟ a mládež?
„StƎednĢdobé plánování sociálních služeb Jihoēeského kraje pracuje
na stejných principech jako naše regionální. Scházejí se pracovní
skupiny, plán je pƎedkládán k pƎipomínkování poskytovatelƽm,
starostƽm mĢsta a obcí. Je nutné se do této akƟvity zapojit, nebát
se otevƎenĢ Ǝíct svƽj názor a prezentovat potƎeby regionu. Já jsem
ēlenem Pracovní skupiny pro osoby ohrožené drogou nebo na
drogách závislých. Díky zapojení se mi daƎí komunikovat i s ēleny
ostatních pracovních skupin a obēas i „vybojovat“, že se potƎeby
Blatenska neztraơ pƎi schvalování závĢreēného plánu.“
Mƽžete pro naše ētenáƎe uvést pƎíklad, nĢjakou konkrétní sociální
službu?
„Ano. DlouhodobĢ jsme si vĢdomi, že je potƎeba pracovat s dĢtmi
a s jejich rodiēi. Na Blatensku chybĢlo odborné poradenství jak
pro partnerské vztahy, tak i pro dĢƟ a mládež. Prvním významným
krokem bylo otevƎení Nízkoprahového zaƎízení pro dĢƟ a mládež
STATION 17, jehož posláním je poskytnout podporu pro zdravý
rozvoj dospívajících a mladých dospĢlých z blatenského regionu,
kteƎí se ocitají nebo mohou ocitnout v obơžných životních situacích,
nebo jsou ohroženi sociálnĢ nežádoucími jevy. Od záƎí 2014 bude
v Blatné pravidelnĢ každé pondĢlí od 11.00 do 19.00 hodin otevƎena
odborná Manželská a pƎedmanželská poradna PhDr. Doležalové.“
A co osoby zdravotnĢ posƟžené a senioƎi?
„Služby pro jmenovanou cílovou skupinu byly prioritou od samého
zaēátku. Jsme si vĢdomi, že se jedná o skupinu obyvatel, kteƎí své
zájmy v dnešní spoleēnosƟ obơžnĢ prosazují. Rozvoj peēovatelské
služby, nabídka pƽjēovny kompenzaēních pomƽcek a v neposlední
ƎadĢ kvalitní pobytové služby poskytované Domovem pro seniory
Blatná jsou zásadním krokem v péēi o seniory a osoby zdravotnĢ
posƟžené. ZámĢrnĢ jako první uvádím peēovatelskou službu. Každý
bychom si pƎeci pƎáli zƽstat co nejdéle ve svém bytĢ ēi domku. Díky
široké nabídce služeb peēovatelské služby se toto daƎí. Tím nechci
Ǝíci, že usínáme na vavƎínech. Máme pƎipravené další návrhy, ale to
bychom asi ētenáƎe zahlƟli informacemi.“
Každý rozhovor konēívá slovy: „Co Ǝíci závĢrem!“ Nebudeme
výjimkou.
„Pro ty, kteƎí by si chtĢli pƎeēíst více o plánování sociálních služeb,
doporuēuji webové stránky blatensko.cz nebo mesto-blatna.cz. Ti,
kteƎí mají zájem o avízovaný katalog, si ho mohou vyzvednout od
mĢsíce Ǝíjna 2014 na sociálním odboru MĢÚ Blatná nebo v kanceláƎi
Svazku obcí Blatenska. V neposlední ƎadĢ bych ráda apelovala na
všechny, kteƎí ēlánek doēetli do konce: nebojte se Ǝíci, co je pro Vás
dƽležité, co ve Vaší obci chybí. Mƽžete se zapojit do pracovních
skupin, napsat nám, popostrēit Vašeho starostu. Možnosơ je
mnoho.“
KM, RV

Domácí hospic U Dobrého srdce
oznamuje,
že od 1. Ǝíjna 2014
zahajuje ēinnost denního stacionáƎe pro seniory
v prostorách komunitního centra
Cílem služby je poskytnuơ krátkodobého denního pobytu
pro seniory, o které je jinak peēováno v jejich pƎirozeném
sociálním prostƎedí. Pobyt je poskytován s cílem zajištĢní
bezpeēného a pƎíjemného trávení ēasu v dobĢ nepƎítomnosƟ
peēovatele.
PodrobnĢjší informace na tel. ē.: 774 292 662 nebo 775 387 166
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DOMOV PRO SENIORY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ
Dƽm s peēovatelskou službou

Kontaktní údaje: Tyršova 436, 388 01 Blatná
tel: 383 422 653
vedoucí PS, KateƎina Janská, DiS.
773 497 591
soc. pracovnice, Bc. Michaela Valášková
775 196 343
www.domovblatna.cz, email: pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
<>E1j<KEzWKsd>^<^>hz

CENÍK PEOVATELSKÉ SLUŽBY OBLASTNÍ
CHARITY STRAKONICE
pro stƎediska:
Strakonice, VolynĢ, Osek, Blatná
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV
ē. 505/2006 Sb., v platném znĢní.
Platný od 1. 5.2014
Základní úkony peēovatelské služby

Cena*

1. Pomoc pƎi zvládání bĢžných úkonƽ péēe o vlastní osobu

úhrada

Pomoc a podpora pƎi podávání jídla a piơ

120 Kē/hod

ϭ͘ƉŽŵŽĐĂƉŽĚƉŽƌĂƉƎŝƉŽĚĄǀĄŶşũşĚůĂĂƉŝƚş

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi oblékání, svlékání vēetnĢ speciálních pomƽcek

120 Kē/hod

Ϯ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝŽďůĠŬĄŶş͕ƐǀůĠŬĄŶş͕ǀēĞƚŶĢƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚƉŽŵƽĐĞŬ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitƎním prostoru

120 Kē/hod

ϯ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŽƌŝĞŶƚĂĐŝ͕ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵƉŽŚǇďƵǀĞǀŶŝƚƎŶşŵƉƌŽƐƚŽƌƵ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi pƎesunu na lƽžko nebo vozík

120 Kē/hod

ϰ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝƉƎĞƐƵŶƵŶĂůƽǎŬŽŶĞďŽǀŽǌşŬ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

WŽŵŽĐƉƎŝǌǀůĄĚĄŶşďĢǎŶǉĐŚƷŬŽŶƽƉĠēĞŽǀůĂƐƚŶşŽƐŽďƵ

WŽŵŽĐƉƎŝŽƐŽďŶşŚǇŐŝĞŶĢŶĞďŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚşƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽŽƐŽďŶşŚǇŐŝĞŶƵ
ϱ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝƷŬŽŶĞĐŚŽƐŽďŶşŚǇŐŝĞŶǇ;ǀēĞƚŶĢĐĞůŬŽǀĠŬŽƵƉĞůĞͿ

2. Pomoc pƎi osobní hygienĢ nebo poskytnuơ podmínek pro osobní hygienu
Pomoc pƎi úkonech osobní hygieny

120 Kē/hod
120 Kē/hod
120 Kē/hod

ϲ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝǌĄŬůĂĚŶşƉĠēŝŽǀůĂƐǇĂŶĞŚƚǇ;ǀēĞƚŶĢŚŽůĞŶşͿ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi základní péēi o vlasy a nehty

ϳ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝƉŽƵǎŝƚşt

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi použiơ WC

WŽƐŬǇƚŶƵƚşƐƚƌĂǀǇŶĞďŽƉŽŵŽĐƉƎŝǌĂũŝƓƚĢŶşƐƚƌĂǀǇ

3. Poskytnuơ stravy nebo pomoc pƎi zajištĢní stravy

ϴ͘ǌĂũŝƓƚĢŶşƐƚƌĂǀǇŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşǀĢŬƵ͕ǌĄƐĂĚĄŵƌĂĐŝŽŶĄůŶşǀǉǎŝǀǇĂĚŝĞƚĢ

ϱ͕ϬϬ<ē

ƚǉĚŶĢ

ϴĂ͘ǀǇĚĄŶşŽďĢĚĂǀũşĚĞůŶĢ^

ϱϳ͕ϬϬ<ē

porce

ϴď͘ǀǇĚĄŶşǀĞēĞƎĞǀũşĚĞůŶĢ^

ϰϲ͕ϬϬ<ē

porce

ϭϱ͕ϬϬ<ē

1 úkon

ϵ͘ĚŽǀŽǌŽďĢĚĂ

ϱϳ͕ϬϬ<ēƐƚƌĂǀŶĠ

ZajištĢní stravy - cena stravného dle odbĢrního místa
Dovoz nebo donáška jídla (vēetnĢ zapƽjēení jídlonosiēƽ s termoobaly)

25 Kē/úkon

Pomoc pƎi pƎípravĢ jídla a piơ

120 Kē/hod

PƎíprava a podání jídla a piơ

120 Kē/hod

ϭϬ͘ĚŽǀŽǌǀĞēĞƎĞ

ϰϲ͕ϬϬ<ēƐƚƌĂǀŶĠ

ϭϱ͕ϬϬ<ē

1 úkon

ϭϭ͘ĚŽǀŽǌŽďĢĚĂĚŽW^dǇƌƓŽǀĂ

ϱϳ͕ϬϬ<ēƐƚƌĂǀŶĠ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

4. Pomoc pƎi zajištĢní chodu domácnosƟ

ϭϮ͘ĚŽǀŽǌǀĞēĞƎĞĚŽW^dǇƌƓŽǀĂ

ϰϲ͕ϬϬ<ēƐƚƌĂǀŶĠ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

120 Kē/hod

ϭϯ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝƉƎşƉƌĂǀĢũşĚůĂĂƉŝƚş

ϮϬ͕ϬϬ<ē

BĢžný úklid a údržba domácnosƟ (napƎ. utƎení prachu, vytƎení ēi vysáơ podlahy, praní
a žehlení prádla v domácnosƟ uživatele)

15 min

ϭϰ͘ƉƎşƉƌĂǀĂĂƉŽĚĄŶşũşĚůĂĂƉŝƚş

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Pomoc pƎi zajištĢní velkého úklidu (napƎ. sezónní úklid, úklid po malování, úklid
spoleēných prostor)

120 Kē/hod

Donáška vody

120 Kē/hod

ϭϱ͘ďĢǎŶǉƷŬůŝĚ͕ƷĚƌǎďĂĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ

ϱϬ͕ϬϬ<ē

30 min

ϭϲ͘ƉŽŵŽĐƉƎŝǌĂũŝƓƚĢŶşǀĞůŬĠŚŽƷŬůŝĚƵ;ŶĂƉƎ͘ŵǇƚşŽŬĞŶ͕ƐĞǌſŶŶşƷŬůŝĚͿ

ϲϱ͕ϬϬ<ē

30 min

WŽŵŽĐƉƎŝǌĂũŝƓƚĢŶşĐŚŽĚƵĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ

ϭϳ͘ĚŽŶĄƓŬĂǀŽĚǇ

Ϯϱ͕ϬϬ<ē

15 min

ϭϴ͘ƚŽƉĞŶşǀŬĂŵŶĞĐŚǀēĞƚŶĢĚŽŶĄƓŬǇĂƉƎşƉƌĂǀǇƚŽƉŝǀĂ͕ƷĚƌǎďĂƚŽƉŶǉĐŚǌĂƎşǌĞŶş

Ϯϱ͕ϬϬ<ē

15 min

ϭϵ͘ďĢǎŶĠŶĄŬƵƉǇĂƉŽĐŚƽǌŬǇ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

ϮϬ͘ǀĞůŬǉŶĄŬƵƉ͕ŶĄŬƵƉŽƓĂĐĞŶşĂŶĞǌďǇƚŶĠŚŽǀǇďĂǀĞŶşĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ;ŵĂǆ͘ϭϱŬŐͿ

ϱϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

Ϯϭ͘ƉƌĂŶşĂǎĞŚůĞŶşŽƐŽďŶşŚŽͬůŽǎŶşŚŽƉƌĄĚůĂ͕ĚƌŽďŶĠŽƉƌĂǀǇ

ϱϬ͕ϬϬ<ē

do 1 kg

ϮϮ͘ĚŽƉƌŽǀĄǌĞŶşĚĢƚşĚŽƓŬŽůǇ͕ƓŬŽůƐŬĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş͕ŬůĠŬĂƎŝĂĚŽƉƌŽǀĄǌĞŶşǌƉĢƚ

Ϯϱ͕ϬϬ<ē

15 min

Ϯϯ͘ĚŽƉƌŽǀĄǌĞŶşĚŽƐƉĢůǉĐŚĚŽƓŬŽůǇ͕ƓŬŽůƐŬĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş͕ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ŬůĠŬĂƎŝ͕ŶĂ
ŽƌŐĄŶǇǀĞƎĞũŶĠŵŽĐŝĂŝŶƐƚŝƚƵĐĞƉŽƐŬǇƚƵũşĐşǀĞƎĞũŶĠƐůƵǎďǇĂĚŽƉƌŽǀŽĚǌƉĢƚ

Ϯϱ͕ϬϬ<ē

15 min

ƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŬŽŶƚĂŬƚƵƐĞƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉŵƉƌŽƐƚƎĞĚşŵ

Topení v kamnech vēetnĢ donášky a pƎípravy topiva, údržba topných zaƎízení

120 Kē/hod

BĢžné nákupy a pochƽzky (vēetnĢ sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúētování)

120 Kē/hod

Velký nákup, napƎ. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosƟ
(vēetnĢ sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúētování)

110 Kē/ úkon

Praní a žehlení ložního prádla popƎ. jeho drobné opravy (mimo domácnost uživatele)

70 Kē/kg

Praní a žehlení drobného osobního prádla, popƎ. jeho drobné opravy (mimo domácnost uživatele)

70 Kē/kg

5. ZprostƎedkování kontaktu se spoleēenským prostƎedím
Doprovázení dospĢlých do školy, školského zaƎízení, zamĢstnání, k lékaƎi, na orgány
veƎejné moci a insƟtuce poskytující veƎejné služby a doprovázení zpĢt

120 Kē/hod

&<h>dd/sE1j<KEzWKsd>^<^>hz

úhrada

Ϯϰ͘ĞůŬŽǀĄŬŽƵƉĞůͬƐƉƌĐŚŽǀĄŶş͕ǀēĞƚŶĢŵǇƚşŚůĂǀǇǀ^ůĂƚŶĄ;ǀēĞƚŶĢƷŬůŝĚƵͿ

ϲϬ͕ϬϬ<ē

30 min

Ϯϱ͘ŽŚůĞĚŶĂĚƵǎŝǀĂƚĞůĞŵ͕ƐƉŽůĞēŶŽƐƚǀĚŽďĢŽĚϳͲϭϵǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Ϯϲ͘ŽŚůĞĚŶĂĚƵǎŝǀĂƚĞůĞŵ͕ƐƉŽůĞēŶŽƐƚǀĚŽďĢŽĚϳͲϭϲǀƚĞƌĠŶƵ͕ǀēĞƚŶĢĐĞƐƚǇ

ϯϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Ϯϳ͘WƎşƉƌĂǀĂƵǎŝǀĂƚĞůĞŬƉƎĞǀŽǌƵŶĂǀǇƓĞƚƎĞŶşŶĞďŽĚŽǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş

ϮϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

Ϯϴ͘EĄĐǀŝŬƉŽŚǇďƵ

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

Ϯϵ͘WŽƵǎŝƚşƷŬůŝĚŽǀǉĐŚƉŽŵƽĐĞŬƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĞ;ƐĂƉŽŶĄƚǇŶĂƉŽĚůĂŚƵ͕ŽŬŶĂ͕͙Ϳ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (úētuje se poēet km jízdy
s uživatelem, po dobu jízdy se neúētuje strávený ēas)

ϯϬ͘WŽƵǎŝƚşǀǇƐĂǀĂēĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĞ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

Nácvik pohybu, kondiēní cviēení

120 Kē/hod

30 min

Spoleēnost peēovatelky v domácnosƟ uživatele

120 Kē/hod

Pomoc pƎi péēi o domácí zvíƎe

120 Kē/hod

ϯϭ͘WŽŵŽĐƉƎŝƷĚƌǎďĢŚƌŽďƽ
ϯϮ͘WĠēĞŽĚŽŵĄĐşŚŽŵĂǌůşēŬĂǀēĞƚŶĢǀĞŶēĞŶşƉƐƽ
ϯϰ͘ŽƉƌĂǀĂǀŽǌŝĚůĞŵƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĞƉŽůĂƚŶĠ

ϱϬ͕ϬϬ<ē
Ϯϱ͕ϬϬ<ē
Ϯϱ͕ϬϬ<ē

30 min
30 min

ϯϱ͘ŽƉƌĂǀĂǀŽǌŝĚůĞŵƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĞŵŝŵŽůĂƚŶŽƵ

ϵ͕ϬϬ<ē

1 km

ϯϲ͘WƎĞƉƌĂǀĂǀĢĐŝǀēĞƚŶĢǌƉĄƚĞēŶşĐĞƐƚǇŶĂƐƚƎĞĚŝƐŬŽW^

ϵ͕ϬϬ<ē

1 km

ϯϳ͘ƚƌĄƚĂ͕ǌŶŝēĞŶşŶĞďŽƉŽƓŬŽǌĞŶşũşĚůŽŶŽƐŝēĞ

ĚŽǀǉƓĞƐŬƵƚĞēŶĠĐĞŶǇ

ϯϯ͘WƌŽŶĄũĞŵũşĚůŽŶŽƐŝēĞ;ƐĂĚĂϮŬƐͿ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

ϭŵĢƐşĐ

ϯϴ͘dĞůĞĨŽŶŽǀĄŶşŵŽďŝůŶşŵƚĞůĞĨŽŶĞŵW^ŶĂǎĄĚŽƐƚƵǎŝǀĂƚĞůĞ

ϱ͕ϬϬ<ē

1 min

ϯϵ͘ƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşƚĞůĞĨŽŶŶşŚŽŚŽǀŽƌƵƉƎşƐƚƌŽũĞŵƵǎŝǀĂƚĞůĞ

ϭϬ͕ϬϬ<ē

1 úkon

ϰϬ͘sǇƎŝǌŽǀĄŶşƷƎĞĚŶşĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐƚşŵŝŵŽǌĄŬůĂĚŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

ϮϬ͕ϬϬ<ē

15 min

ϰϭ͘<ŽƉşƌŽǀĄŶşůŝƐƚŝŶ;ϰͿ

Ϯ͕ϬϬ<ē

1 kopie

ϰϮ͘<ŽƉŝĞũşĚĞůŶşŚŽůşƐƚŬƵ

Ϯ͕ϬϬ<ē

1 kopie

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

PLATNÝ OD 1. 5. 2014

Fakultativní služby

Cena*

Doprovod na vycházky

120 Kē/hod

Volnoēasové nebo duchovní akƟvity

120 Kē/hod

PƎeprava vĢcí (osobním automobilem OCH Strakonice)

10 Kē/km

15 Kē/km

Práce na zahradĢ, úklid okolí domu

120 Kē/hod

Umyơ jídlonosiēe a termoobalu

25 Kē/úkon

Výše úhrady se pomĢrnĢ kráơ podle skuteēnĢ spotƎebovaného ēasu
nezbytného k zajištĢní úkonƽ. Úētuje se úhrada za každou zapoēatou
ētvrthodinu nebo úkon.
Pokud je celkový hodinový souēet základních úkonƽ peēovatelské
služby za mĢsíc vĢtší než 40 hodin, cena hodinových úkonƽ se
snižuje na 100 Kē/hod. Neplaơ pro služby fakultaƟvní.
Cena služby poskytované o sobotách je 130 Kē/hod.
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Kdo je obĢƛ?
Každou osobu, která se cíơ být obĢơ spáchaného trestného ēinu,
je tƎeba považovat za obĢƛ, pokud nevyjde najevo opak nebo se
nejedná o zcela zjevné zneužiơ postavení obĢƟ podle zákona. Na
postavení obĢƟ nemá vliv, zda byl pachatel zjištĢn nebo odsouzen.
PrávĢ takto deÞnuje obĢƛ trestného ēinu Zákon ē. 45 /2013 Sb.,
O obĢtech trestného ēinu.
Za jeden rok, kdy je zákon v úēinnosƟ, pomohli poradci Probaēní
a mediaēní služby více jak 2500 lidí, kteƎí se ocitli v nelehké životní
situaci. Cílem projektu „Proē zrovna já“ je pomáhat obĢtem
trestných ēinƽ vyrovnat se s následky ēinu a vráƟt se k bĢžnému
zpƽsobu života.
Odborníci v poradnách pomáhají:

všem obĢtem trestných ēinƽ a to pƎed zahájením trestního
Ǝízení, v jeho prƽbĢhu i po jeho skonēení
se zorientovat v oblasƟ trestního Ǝízení
uplatnit náhradu škody
zprostƎedkovat doprovod nebo poskytují doprovod obĢƟ na
úƎady
v rámci komplexnosƟ poskytovaných služeb je obĢtem
nabízena i právní a psychosociální podpora, vēetnĢ návazné
psychoterapie
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sportovní, kondiēní, rehabilitaēní a relaxaēní akƟvity, zdravotní
a kondiēní plavání, muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii, práci
v keramické a dƎevaƎské dílnĢ, kulturní, spoleēenské a sportovní
akce v DST i mimo nĢj.
Pomoc pƎi zvládání bĢžných úkonƽ péēe o vlastní osobu, poskytnuơ
stravy, zprostƎedkování kontaktu se spoleēenským prostƎedím,
sociálnĢ terapeuƟcké ēinnosƟ, pomoc pƎi uplatŸování práv,
oprávnĢných zájmƽ a pƎi obstarávání osobních záležitosơ
Cílové skupiny osob
Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let vĢku
Osoby se sníženou schopnosơ v základních životních dovednostech
a s nutnou podporou pro zabezpeēení životních a osobních potƎeb
Osoby s pƎidruženou tĢlesnou vadou (ēásteēnĢ mobilní, imobilní),
pohybující se pomocí kompenzaēních pomƽcek vēetnĢ invalidní
vozíkƽ
Osoby s pƎidruženou smyslovou vadou
Osoby zbavené, ēásteēnĢ zbavené i nezbavené zpƽsobilosƟ
k právním úkonƽm, které vyžadují péēi a asistenci druhé osoby
Úhrada pobytu v DST
dle stanoveného stupnĢ pƎíspĢvku na péēi
Pracovní tým
Vedoucí vychovatelka povĢƎená Ǝízením DST, vychovatelé s odbornou
zpƽsobilosơ speciální pedagogiky, instruktor sociální péēe
E-mail: jitka.kristanova@muss.strakonice.eu
Mobil: 733 503 084
Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

Díla klientek Domova Petra Maēkov, poēítaēová graÞka
V praxi to znamená, že se nyní vĢnuje pozornost nejenom
pachateli (zjištĢní moƟvƽ chování, dopadení, uložení trestu …), ale
také obĢƟ.
ObĢơ trestného ēinu se rozumí ēlovĢk, jemuž byla nebo mĢla být
zpƽsobena majetková ēi nemajetková újma anebo se na jeho úkor
pachatel trestného ēinu nezákonnĢ obohaƟl. Samostatnou kategorií
jsou takzvanĢ zvlášƛ zranitelné obĢƟ. TĢmi jsou dĢƟ, mentálnĢ,
fyzicky ēi psychicky posƟžení lidé nebo obĢƟ sexuálních trestných
ēinƽ. Mezi nĢ napƎíklad patƎí i obĢƟ domácího násilí nebo obĢƟ
trestného ēinu obchodování s lidmi. Zvlášƛ zranitelné obĢƟ mají
v rámci zákona zajištĢnou vyšší míru podpory a práv. Služby obĢtem
trestného ēinu jsou pro všechny klienty bezplatné a anonymní.
Poradenství je nabízeno všem lidem bez ohledu na druh trestného
ēinu nebo na stav trestního Ǝízení.
ing. Šárka Jarolímková
regionální koordinátor projektu Proē zrovna já?
Probaēní a mediaēní služba
Lannova tƎ. 63, eské BudĢjovice
tel.: +420 734 765 376
jarolimkova.pms@gmail.com
www.pmscr.cz

MĢstský ústav sociálních služeb Strakonice
Denní stacionáƎ pro mentálnĢ posƟžené
dĢƟ, mládež a dospĢlé
Ellerova 160, 386 01 Strakonice /sídlí naproƟ zimnímu stadionu
– areál bývalé MŠ/
Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod
– v pracovních dnech.
Denní stacionáƎ nabízí tyto služby:
výchovné, vzdĢlávací a akƟvizaēní ēinnosƟ -celoživotní vzdĢlávání,
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Domov pro seniory Blatná
Peēovatelská služba

DOMOV PRO SENIORY
WĢ7*0DVDU\ND %ODWQi

Vás zve na

SETKÁNÍ NEJEN PRO PEUJÍCÍ OSOBY
Setkání je urēeno pro všechny, kteƎí v domácnosƟ peēují
o svého dlouhodobĢ nemocného blízkého, ale i pro všechny,
kteƎí mají o toto téma zájem.

Kdy: ve stƎedu 8. 10. 2014 od 14 hod.
Kde: v kavárnĢ Komunitního centra akƟvního
života Blatná, ulice Nádražní 661
Program:
14.00 – 14.45 hod.
Manipulace s nemocným s prakƟckou ukázkou
Monika Hodková, DiS., Jan Korec, DiS.
15.00 – 16.30 hod.
Jak relaxovat pƎi péēi o nemocného
PhDr. Miroslav Frnoch
Tento projekt je realizován díky grantu GE Money Bank, a. s.

ýESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Inspektorát Jihoēeský a Vysoēina
a MĢsto Blatná
poƎádají besedu

Ochrana spotƎebitele v oblasƟ pƎedvádĢcích akcí
ve stƎedu 8. Ǝíjna 2014 od 14.00 hodin
v Komunitním centru akƟvního života, Nádražní 661, Blatná
Program:
xinformace o negaƟvních zkušenostech eské obchodní
inspekce s tzv. pƎedvádĢcími akcemi
xostatní problemaƟcká místa vnitƎního trhu
eské republiky
xporadenství
xdiskuse
Vstup zdarma

DRYROXMHPHVL9iVSR]YDWQD

DEN O7EVġENÝCH DVEġÍ
ve VWĢHGX

  4
9 – KRGLQ

Dny otevƎených dveƎích
v KPC Strakonice
Kontaktní centrum Prevent Strakonice (KCP) se pƎipojí k Ǝíjnové
akci „Týden sociálních služeb R“, kterou každý rok vyhlašuje Asociace
poskytovatelƽ sociálních služeb R a MPSV. Tento rok se akce koná
v termínu od 6. do 12. Ǝíjna. V tĢchto dnech poƎádají poskytovatelé
sociálních služeb dny otevƎených dveƎí. Strakonické kontaktní centrum
je pro veƎejnost otevƎeno dne 6. Ǝíjna od 10,00 hod do 15,00 hod. NávštĢvníci mají možnost prohlédnout si prostory KCP, ve kterých jsou
poskytovány služby našim klientƽm, a seznámit se tak se službami zaƎízení. S pracovníky KCP pak mohou zájemci diskutovat o aktuálních
tématech ohlednĢ drogové problemaƟky na Strakonicku. Budeme se
tĢšit na Vaši návštĢvu a dotazy. V pƎípadĢ zájmu vĢtších skupin nás
prosím dopƎedu kontaktujte na tel. 383 322 357 nebo na mail kacko@
os-prevent.cz.
Za tým KCP Strakonice.
Monika Hƽdová

Zprávy z našich obcí
Prázdniny
v komunitním
centru
Komunitní centrum akƟvního života
je od 1. 7. 2014 otevƎené pro veƎejnost
a pomalu si hledá své návštĢvníky.
Blatná
Již zde probĢhlo nĢkolik zdaƎilých akcí.
NapƎíklad milovníci tance mĢli možnost nauēit
se pár nových taneēních kreací v rytmu tanga ēi salsy. V kavárnĢ
si zase zamuzicírovali harmonikáƎi. Ve velkém sále se uskuteēnilo
nĢkolik spoleēenských akcí a nesmíme zapomenout na výstavu
výtvarných dĢl žákƽ ze Základní umĢlecké školy Blatná. Od záƎí se
zaēínají rozjíždĢt pravidelné poƎady, kurzy ēi poradny. Aktuální
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program najdete na stránkách Centra kultury a vzdĢlávání Blatná hƩp://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/
Ve stƎedu 27. 8. 2014 pƎijela do Blatné komise z Regionálního
operaēního programu NUTS II Jihozápad, aby zkontrolovala stavbu
a dokumentaci pƎed proplacením dotace. Žádné závažné nedostatky
nebyly odhaleny, proto bude v tĢchto dnech ukonēena „ZávĢreēná
monitorovací zpráva“ a bude podána žádost o proplacení. Do
mĢstského rozpoētu by tak mĢlo ještĢ do konce roku pƎibýt cca 38
mil. Kē.
Bohumila HošƟēková
MĢÚ Blatná, odbor majetku, invesƟc a rozvoje

Obnova sochaƎské výzdoby ē.p. 99
v Blatné
Když byla v roce 2006 opravována fasáda ē.p. 99 v Blatné,
zrestauroval souēasnĢ ak. sochaƎ Karel Kryška i hodnotnou
sochaƎskou výzdobu – plasƟku sv. Václava, která je umístĢna ve
výklenku mezi okny prvního patra domu. Bohužel, vzhledem
k havarijnímu stavu musely být tehdy z volutového šơtu sejmuty další
dvĢ sošky - puƫ – ztvárnĢné jako chlapec a dívka, s rozmĢry 110 x 75
cm, které symbolizovaly atributy spoƎení- tj. reprezentovaly bývalou
Obēanskou záložnu, která v ē.p. 99 sídlila.
Sošky - puƫ /název z italšƟny – jedná se o dĢƛátka, ztvárnĢná
jako nahá dĢcka podobná andílku, ale obvykle bez kƎídel. Puƫ
bývalo oblíbeným dekoraƟvním prvkem z období baroka, rokoka
i v historických slozích 19. stoleơ, vzniklo jako renesanēní obdoba

Restaurované originály v dílnĢ

anƟckých Amorƽ (erotƽ) a stƎedovĢkých andílkƽ/ - si na svƽj návrat
musely poēkat až do letošního roku. Jejich obnovy se v roce 2013 ujal
ak. sochaƎ Ivan Tlášek, z torzálních fragmentƽ sestavil a domodeloval
originály, které jsou umístĢny v ambitu Domova pro seniory v Blatné.
PƎesné kopie, výdusky z plasƟkovaného betonu, byly pak 17. ēervna
letošního roku osazeny zpĢt na své místo, tj. na šơt domu ēp. 99 na
tƎ. J. P. Koubka v Blatné. MĢsto Blatná Þnancovalo veškeré náklady
z vlastního rozpoētu, restaurování originálƽ ve výši 98.040,- Kē
a zhotovení kopií v cenĢ 98.900,- Kē.
MĢšƛanský dƽm ē.p. 99 je nemovitou kulturní památkou od 13.
2. 2007. Je spojen pƎibližnĢ od roku 1900 s pƽsobením zdejšího
nejstaršího penĢžního ústavu, kterým byla Obēanská záložna,
založená v Blatné v roce 1862. PrávĢ v roce 1900 do tohoto domu
pƎesídlila a zároveŸ jej stavebnĢ upravila do souēasné podoby. KromĢ
architektonicky hodnotného prƽēelí se na klenuơ prƽjezdu vzácnĢ
dochovala pƽvodní dekoraƟvní výmalba. MĢsto Blatná pƎedpokládá
v pƎíšơch letech navázat na již realizované opravy domu a to s využiơm
grantových prostƎedkƽ vyhrazených pro památkovĢ chránĢné objekty
napƎ. z programƽ Jihoēeského kraje ēi Ministerstva kultury R.
Foto a text Jitka \íhová,
referent státní památkové péēe MĢÚ Blatná

Rok 2015 – slavte s námi

Torza pƽvodní výzdoby

Rok 2015 bude z pohledu dĢjin Blatné rokem zajímavých výroēí.
Tak jako my, lidé slavíme narozeniny, i stavby a událosƟ mají svá výroēí.
Zvýšený zájem pak pƎikládáme pƎedevším jejich „kulaƟnám“, které
si zasluhují oslavy s doprovodnými programy, zejména kulturními
a vzdĢlávacími. Nejinak tomu bude i v Blatné.
Blatná jako sídlo si toƟž pƎíšơ rok pƎipomene 780 let od první
písemné zmínky o své existenci. Obsahuje ji lisƟna datovaná dnem
17. 2. 1235, která se týká postoupení pozemkƽ ve StodĢ králem
Václavem I. chotĢšovskému klášteru. Jako svĢdek je na ní uveden
šlechƟc Vyšemír z Blatné (originál dokumentu je nyní uložen
v Národním archivu v Praze ve fondu Archivy zrušených klášterƽ - Ǝád
premonstrátƽ ChotĢšov).
StĢžejní událosơ roku 2015, zasluhující si pozornost široké
veƎejnosƟ, je pak výroēí 500 let od vysvĢcení kostela Nanebevzeơ
Panny Marie v Blatné. Do své souēasné pozdnĢ goƟcké podoby
síŸového dvoulodí zaklenutého sklípkovou klenbou byl kostel
pƎestavĢn ZdeŸkem Lvem z Rožmitálu kolem roku 1500 na místĢ starší
vrcholnĢ goƟcké stavby z doby Bavorƽ ze Strakonic, které pƎedcházela
pozdnĢ románská svatynĢ dochovaná jako dnešní sakrisƟe. Po
dokonēení pƎestavby byl kostel dne 8. záƎí 1515, o svátku Narození
Panny Marie, vysvĢcen.
Se jménem ZdeŸkova otce - Lva z Rožmitálu je spojeno i další výroēí. Pan Lev byl postaven do ēela reprezentaƟvního ēeského posel-
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stva, jež mĢlo na
evropských panovnických
dvorech
získávat sympaƟe
pro poliƟku krále
JiƎího z PodĢbrad,
jejímž cílem byla
všeobecná mírová unie. Toto poselstvo vyjelo dne
25. 11. 1465 z nádvoƎí blatenského
hradu, tedy v roce
2015 si pƎipomeneme 550 let od této
událosƟ.
MĢsto
Blatná
a \ímskokatolická
farnost Blatná pƎipravují
spoleēnĢ
vydání publikace
„DĢkanský kostel
Nanebevzeơ Panny Marie v Blatné“, na které se autorsky budou podílet PhDr. Roman
Laviēka, Ph.D., Mgr. Vladimír ervenka a Mgr. Karel Petrán. Dále ve
spolupráci se studenty SOŠ Blatná, Petrem onkou a Ivanem \íhou,
s odbornou konzultací Mgr. ervenky, vznikla webová prezentace ke
dvĢma výše zmínĢným historickým tématƽm - mĢsto a kostel, kterou již od konce záƎí budete moci najít na www.mesto-blatna.cz. Petr
onka je souēasnĢ autorem
upoutávky do kina, ta bude
zamĢƎena zejména na 500. výroēí vysvĢcení kostela. \ímskokatolická farnost Blatná bude
poƎadatelem soutĢže pro mladé „Blatenský credencial“ a již
28. 9. 2014 zahájí rok pƎíprav
k oslavám s jedineēným programem s tématy v mĢsíēních
cyklech, ve kterém si jistĢ každý najde to „své“ (více informací v samostatném ēlánku
P. Piaseckého). ekají na Vás
poutavé pƎednášky, rƽzné
koncerty, témaƟcké výstavy.
Nebude chybĢt první, autory
komentované pƎedstavení avizované knihy v rámci tradiēní
blatenské pouƟ ēi mše svatá
v den slavného výroēí.
Text: Jitka \íhová, MĢÚ Blatná
Foto Blatenská Madona:
P. Marcin Piasecky
Foto lisƟny dokladující 1.
písemnou zmínku o existenci
Blatné zajisƟl Mgr. Vladimír
Blatenská Madona
ervenka

CƟhodný jubilant
PĢt set let. HodnĢ, že? K takovému vĢku se blíží kostel Nanebevzeơ
Panny Marie v Blatné, byl toƟž vysvĢcen 8. záƎí roku 1515. Je
samozƎejmé, že nejde prožít posvátný den jeho kulatého výroēí bez
pƎípravy. Samotný vzácný oslavenec se zvolna pƎipravuje, ale musí se
pƎipravit i hosté. Proto blatenská farnost nabízí „rok pƎípravy“. Náš
Jubilejní rok bude mít výjimeēnou formu - od záƎí 2014 bude každý

mĢsíc vĢnován zvláštnímu tématu, s kterým budou souviset další
nabízené akce a událosƟ. Jejich pƎesný seznam najdete u kostela,
ve farním zpravodaji ēi v „Blatenských listech“. JistĢ, vĢtšina akcí má
náboženský ráz, ale jsou i takové, kterých se mƽže zúēastnit každý
bez ohledu na vztah k víƎe.
V rámci pƎípravy nabízíme mladým soutĢž „Blatenský credencial“.
Její forma navazuje na doklad poutníkƽ do SanƟaga de Compostela.
Úkolem je sbírat razítka do tzv. credencialu jako potvrzení o úēasƟ
pƎi urēitých událostech Jubilejního roku. Kdo se jich bude pravidelnĢ
zúēastŸovat, mƽže vyhrát cenu. SoutĢž je urēená dĢtem a mládeži,
tedy rok narození 1996 a pozdĢji, bez ohledu na bydlištĢ soutĢžících.
Credencialy lze vyzvednout do 26. záƎí a to na blatenské faƎe
o úƎedních hodinách, v knihovnĢ nebo v infocentru v Blatné. SoutĢž
zaēíná 28. záƎí 2014 a konēí 8. srpna 2015. Výhry budou pƎedány
o blatenské pouƟ 16. srpna 2015. A o co soutĢžíme? Nechte se
pƎekvapit P. Marcin Piasecki, správce farnosƟ

Blatná a její obce - \eēice
O Blatné bylo napsáno mnohé. Celá Ǝada publikací se vĢnuje nejen
její historii, tradicím, Ǝemeslƽm a památkám, ale i osobnostem na
Blatensku žijícím ēi na Blatensku pƽsobícím, vēetnĢ postav a významných
rodákƽ. Pokud nahlédneme do historie mĢsta, zjisơme, že sahá již do
4. stoleơ našeho letopoētu. Z tohoto období bylo archeologickými
nálezy doloženo první osídlení. Od prvních písemných zmínek o Blatné,
sahajících do roku 1235, rostl význam Blatné jako sídelního útvaru,
který vyvrcholil povýšením na mĢsto v roce 1601. Blatné se v její
historii nevyhnuly váleēné pƽtky, selské bouƎe, požáry ēi povodnĢ.
Ve své historii bylo mĢsto i okresem a výraznou kapitolou v dĢjinách
mĢsta bylo pĢstování rƽží a rybníkáƎská tradice, která pƎetrvává dodnes.
Blatná je situována v pƽvabné a poeƟcké krajinĢ plné rybníkƽ, lesƽ
a pahorkƽ, lákajících k procházkám a turisƟckým výletƽm. PƎi tĢchto
výletech lze navšơvit i vesnice ēi obce, které jsou souēásơ Blatné a které
jsou zákonem o obcích nazývány osadami. Jedná se o obce: Blatenka,
ekanice, Drahenický Málkov, HnĢvkov, JindƎichovice, Milēice, Skaliēany
a \eēice.
V nepravidelném seriálu, který se vĢnuje zmínĢným vesnicím,
pokraēujeme sedmým dílem, ve kterém se budeme vĢnovat \eēici.
PrávĢ kromĢ \eēice byly jednotlivé osady ve své historii samostatné
a za dob socialismu se v rámci centralizace veƎejné správy nucenĢ
slouēili s Blatnou. V 90. letech 20. stoleơ tyto osady nevyužili možnost
osamostatnĢní a zƽstaly pod správou Blatné. V každé z osad fungují
osadní výbory, zvolené trvale žijícími obēany v každé osadĢ. Poslední
volby probĢhly na podzim roku 2010 a nové budou následovat po
komunálních volbách v roce 2014. PƎedsedové osadních výborƽ
v podstatĢ vykonávají funkci nĢkdejších starostƽ a jsou takto v tĢchto
obcích místními obēany i chápáni. S mĢstem Blatná komunikují,
spolupracují a prostƎednictvím nich je v obci zajišƛován rozvoj
a invesƟēní ēinnost. MĢstem jsou pak neoÞciálnĢ nazýváni jako tzv.
„malí starostové“. Jakousi zášƟtu nad osadami vykonává na MĢstském
úƎadĢ Blatné odbor majetku, invesƟc a rozvoje.
\eēice je jedinou osadou Blatné bez vlastního katastrálního území
a i z tohoto dƽvodu byla vždy souēásơ Blatné. První domy zde byly
postaveny na obecních pozemcích v 18. stoleơ. U vsi se rozprosơrá
Hajanský rybník (18,6 ha) a rybník \eēický u tzv. „Malé \eēice“.
V okolí \eēice je patrná kamenická tradice Blatenska s opuštĢnými
i fungujícími kamenolomy (tĢžba granodioritu blatenského typu).
V posledních letech se osada rozšiƎuje jak poētem obyvatel, tak dĢním.
Dochází k postupnému budování sportovního areálu, pƎedevším
svépomocí místních, kteƎí mají plno elánu k ēinnostem. V roce 2012 byl
„pokƎtĢn“ areál sportu historicky prvním roēníkem „\eēického nohecu“
a v nedávné dobĢ se zde uskuteēnila velká akce nazvaná JeštĢrkyjáda.
V \eēici žijí více než ētyƎi desítky obyvatel a do vesnice zasahuje
katastrální území sousední, samostatné obce Hajany. V blízkosƟ osady je
naplánován jeden z obchvatƽ Blatné, který by mĢl sice ulehēit dopravĢ
v Blatné, ale zároveŸ \eēici patrnĢ trochu oddĢlí od Blatné. V obci
pƽsobí soukromý zemĢdĢlec Petr Král. PƎedsedou osadního výboru je
Miloš RozhoŸ, kterému sekundují Petra Kuparová a Drahomíra FoƎtová.
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Miloš RozhoŸ nám odpovĢdĢl na nĢkolik obdobných otázek, které
obdrželi i ostatní pƎedsedové osadních výborƽ.
Jak vnímáš fakt, že je \eēice „osadou“ Blatné? Pro mne slovo osada vždy
znamenalo spojitost s trampingem, ale toto slovo je oÞciálním názvem
dle zákona o obcích. Neboli je výhodou, že jste pod Blatnou, nebo by bylo
lepší být samostatnou obcí?
\eēice patƎila vždy k Blatné a pƎi velikosƟ \eēice a poētu obyvatel je
nereálné nĢjaké osamostatnĢní.
Co se v posledních letech na \eēici povedlo a co je nutné ještĢ udĢlat,
jaké plány máte do budoucna, co zde obēanƽm chybí, co je trápí?
Zejména se jedná o tƎi vĢci, které nám chybí – kanalizace, vodovod a plyn,
to jsou vĢci o které mají lidé zájem a mám dojem, že v posledních letech
se na nás v tomto ohledu nepamatovalo. Co se povedlo jsou drobné
úpravy veƎejných prostranství a výstavba víceúēelového hƎištĢ, za což
bych chtĢl obci podĢkovat. Tyto práce byly hrazeny z rozpoētu obce za
velkého pƎispĢní pracovního úsilí místních dobrovolníkƽ a brigádníkƽ.
Jak se zapojují místní obyvatelé do ēinnosƟ v obci?
Zejména jde o brigádnickou ēinnost a organizování spoleēenských
a sportovních akcí. Spolupráce s obēany je dobrá a bezproblemaƟcká.
Práce pro obec byla vždy jakousi „charitaƟvní“ ēinnosơ a ēlovĢk, který se
této práci vĢnuje musí mít tak trochu hroší kƽži. Je to tak?
Ano, je to tak, nicménĢ nejsem malým starostou, ale primátorem.
Starosta je od slova starat se, primátor od slova velet! K tomu bych
dodal, že já osobnĢ starosƟ nemám.
Oblíbený sportovní klub?
Nohejbalový klub JZD \eēice.
Ptal se a psal Václav Cheníēek
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Naše nejmladší hasiēka s maminkou Pavlou

jaká místa navšơvil a co ho ēeká po
prázdninách, bylo ēastým tématem
k hovoru. Ke grilované kýtĢ, kterou vĢnoval pan Miroslav Švihnos
se popíjelo pivo Bernard, na které
všechny pozvali pánové Milan ŠtĢpánek a Standa zvaný Sedmiēka.
Aby toho nebylo málo, každý pƎinesl nĢco dobrého na zub. O pƎíjemné
chvilky se pak postaral Tomáš Pártl
se svou kytarou a všichni si mohli
zazpívat známé i ménĢ známe songy. A jako každý rok i Tonda Balík
vykouzlil spousty úsmĢvƽ se svou
harmonikou.
Text a foto: Lucie Kyliánová

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Pohár za tƎeơ místo je doma
V MálkovĢ k ēervenci neodmyslitelnĢ patƎí pouƛ. Zaơmco dƎíve náves zdobil kolotoē, modernĢjší zábavu v posledních letech symbolizuje
pouƛový turnaj v malé kopané. Nesmí chybĢt ani veēerní pouƛová muzika. O fotbale jste mĢli možnost si pƎeēíst v 14. ēísle Blatenských listƽ.
Pouze bych ráda pƎipomnĢla, že našim klukƽm, kteƎí pokraēují v tradici
„Grandhotelu Málkov“, se podaƎilo vykopat krásné tƎeơ místo. K ēemuž
jim gratulujeme. Na veēerní zábavĢ již druhým rokem zahrálo „Hudební

HN VKOV
seskupení Karel“, které se staralo o zábavu v prƽbĢhu celého veēera.
Nutno podotknout, že letošní akce se vydaƎila, zejména kvƽli teplému
poēasí a hojné návštĢvnosƟ nejen místních obēanƽ. Doufejme, že tomu
tak bude i na pƎes rok.

Rozlouēení s prázdninami
Poslední srpnovou sobotu se pƎece jen poēasí umoudƎilo a dovolilo
nám se na chvilku ohƎát v záƎi sluneēních paprskƽ. Tento den si málkovšơ
naplánovali rozlouēení s prázdninami. Popovídat si o tom, kdo co zažil,

O suchu v obci HnĢvkov
– 2. pokraēování
Také v roce 1947 posƟhlo obec veliké sucho a úrodu brambor niēila
mandelinka bramborová. O tom je zápis v obecní kronice, i když nijak
obsáhlý. KronikáƎ pan Karel Klas tenkrát zapsal: „Rok tento byl katastrofálnĢ suchý, tak že byl všude velký nedostatek krmiva a pastviny úplnĢ suché (holé) a pƽda dala špatnou úrodu. Jelikož brouk (mandelinka
bramborová) se vyskytl znovu, bylo také tento rok pokraēováno v jejím
niēení ještĢ s vĢtší pozornosơ“.
Protože jsou v obci pamĢtníci tĢchto let, tak jsem se vypravil zeptat
se, jakou mají povĢdomost. Musel jsem se obráƟt na ty, kteƎí mĢli v té
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dobĢ patƎiēný vĢk, byli rodáky, jejich rodiēe hospodaƎili a mohli si nĢco
pamatovat. Nebylo to tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.
Mnozí byly pƎíliš mladí, jiní si už nepamatovali a tak výbĢr padl na paní
Otylku Kopáēkovou, pana Klecána a taky na pana Motyku. Paní Otylce
v té dobĢ bylo 2 2let a pan Klecán mĢl 14 let a pan Motyka ještĢ ménĢ.
„Bylo všeho nedostatek, sláma se krmila a podestýlalo se hrabankou
z lesa. Krávy byly tak zesláblé, že se sami nemohli postavit a tak si
chlapi ze vsi pomáhali, zvíƎata stavĢli koženými opratĢmi, které pod nĢ
podvlékli, aby pomohli zvíƎatƽm vstát. Kráva, to byl základní hospodáƎƽv
majetek. Sloužila i do zápƎahu. Také se krmilo pýrem, který se vyvláēel
z polí. U rybníka se vypral a usušil, pak se namoēil do ēisté vody již doma.
Až zmĢkl, tak se naƎezal a se slámou krmil. Když otec sekal trochu jetela,
který byl ve sơnu a nebyl tak žlutý, já držel krávu, aby se trochu napásla.
Ta když vidĢla lepší pastvu, tak se mi vytrhla, vƽbec jsem jí neudržel,
a v mžiku sežrala to poseēené. Tehdy jsem vidĢl otce plakat. Nebylo
co dát ostatním, vzpomínal pan Klecán. U toho rybníka se lidi stƎídali,
protože každý sušil pýr, co mĢl z pole. A krávy se museli hlídat, aby tam
všechno nesežrali,“ vzpomínal pan Motyka.
A paní Otylka, ta byla zamilovaná a vnímala sucho okrajovĢ. S lehkosơ
dívēího mládí. I tak se dá vzpomínat na dramaƟcké sucho.
Petr Vích, HnĢvkov

Ryby pomohly
nové fasádĢ
Po dlouhých letech se podaƎilo obnovit fasádu na místním obecním majetku. Naše
„hasiēárna“ dlouho chátrala.
Obecní zastupitelstvo pod vedením Filipa Kopáēka zajisƟlo
opravu, která je Þnancována
z místního rozpoētu. Tuto Þnanēní injekci se podaƎilo zajisƟt z pƎíznivého hospodaƎení
na místním rybníce - PƎední.
Velkou zásluhu na tom má
baštýƎ pan JiƎí Kopáēek.
Petr Vích, HnĢvkov

Dotace Jihoēeského
kraje v rámci Grantƽ
Jihoēeského kraje pro rok
2014
Dƽm dĢơ a mládeže Blatná získal Þnanēní prostƎedky z programu Podpora sportu
v ēástce 18.600 Kē, které byly použity na nákup žínĢnek Tatami pro kroužek Juda.
Z programu Podpora práce s mládeží
získal DDM Blatná finanēní prostƎedky v ēástce 20.000 Kē. Tyto Þnanēní
prostƎedky byly použity na sportovní pomƽcky pro kroužek AtleƟky.
V Blatné 3. záƎí 2014
Za DDM Blatná Marcela Šebková

Fotoklub BlaFo

ͬůĂƚĞŶƓƚşĨŽƚŽŐƌĂĨŽǀĠͬƉƎŝDůĂƚŶĄ

WƎŝũŵĞĚĂůƓşǌĄũĞŵĐĞ– ĚĢƚŝ͕ŵůĄĚĞǎ͕ĚŽƐƉĢůĠ– ƉƎŝũěƚĞŵĞǌŝŶĄƐ …
&ŽƚŽŬƌŽƵǎĞŬ– ēƚǀƌƚĞŬŽĚϭϲ͘ϯϬŚŽĚ

Fotoklub BlaFo – ēƚǀƌƚĞŬŽĚϭϳ͘ϬϬŚŽĚ
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Seznam kroužkƽ a kurzƽ DDM
Blatná, školní rok 2014/ 2015
PondĢlí:
Paliēkování
Beruška - Rodiēe a dĢƟ
Výtvarná dílna
Florbal
Judo
AtleƟka
Fitnes
Úterý:
Zdravotní cviēení
Výtvarné tvoƎení
Patchwork
Sportovky pro kluky
a holky
Beruška II.
Powerjoga
Šipky
StƎeda:
RybáƎský
Kytara, Klávesy
Poēítaēe
Keramický
ModeláƎský
Keramický
Hasiēský
Florbal
Florbal
Balanēní cviēení
Astronomický

tvrtek:
Taneēní Sedlice I.
Taneēní Sedlice II.
RybáƎský
Turisticko - pƎírodovĢdný
Kuželky
Aerobic
Fotografický kroužek
Fotoklub BlaFo
Florbal
Atletika
Judo
Angliētina
Jóga
Atletika
Šipky
Pátek:
Výtvarný
Radiotechnický
RybáƎský
Taneēní školiēka
Stolní tenis
Orientální tance
AtleƟka
Sobota:
CykloturisƟcký klub - mládež,
dĢƟ, dospĢlí
Hasiēský - Hajany

hƩp://ddmblatna.cz
PƎihlášky v DDM Blatná, Tel. ē. 383 422 134, 723 235 058
První schƽzky kroužkƽ se konají v týdnu od 22.9.2014

Jak jsem chytal ryby
V pátek 25. ēervence 2014 jsme si vyjeli s dĢdou na ryby. Když jsme
pƎišli na místo, rozbalil jsem si pruty s krmítkem. Nandal návnadu
a nahodil. O pár minut pozdĢji pƎišel první zábĢr. Zasekl jsem a vytáhnul
malého cejna. Potom jsem se rozhodnul, že pƽjdu na malinký spláveēek
a žížalku chytat okouny. Nahodil jsem a nechával jsem splávek splavávat
po proudu. Najednou pƎišel obrovský zábĢr a já zaseknul. Ryba zaēala
vyskakovat, jezdit sem a tam a táhla jako blázen. Hned mi bylo jasné, že
to žádný prcek nebude. Zdolávání nebylo vƽbec jednoduché, na malý
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prut a slabý vlasec o prƽmĢru 0,16 mm s nosnosơ 1,8 kg. Zdolávání
ryby navíc ztĢžoval druhý problém. Všude byla malá hloubka a ostré
kameny. Když se mi podaƎilo rybu dostat do vĢtší hloubky, zavolal jsem
na dĢdu, aƛ pƎijde s podbĢrákem. DĢda pƎišel a rybu se mu podaƎilo
podebrat na první pokus. PƎi prvním pohledu na rybu mi bylo jasné,
že to je bolen dravý. Odnášeli jsme rybu zmĢƎit a zvážit a najednou
spatƎíme, že nám na druhém prutu bere ryba. BĢžel jsem k prutu, zasekl
jsem a vlasec se pƎetrhnul. Prut jsem nechal ležet a šel nejprve zmĢƎit
a zvážit bolena. ZjisƟli jsme, že mĢƎí 62 cm a váží 3,00 kg. Bolena jsem
zapsal do povolenky a dal do vezírku, potom jsem šel vytáhnout vlasec
a utržené krmítko z druhého prutu. NaštĢsơ utržený vlasec zƽstal ležet
na hladinĢ, takže jsem ho pƎitáhl ke bƎehu podbĢrákem a zaēal jsem si
vlasec namotávat na ruku. Po chvilce jsem zjisƟl, že na vlasci s dvĢma
návazci jsou ryby. Na jednom háēku byl kapr a na druhém cejn. ObĢ ryby
jsem pusƟl. Chytání jsem si náramnĢ užil.
Petrƽv zdar
Honza Polanský, 12 let, rybáƎský kroužek DDM Blatná

Mƽj první lín
Vyrazili jsme s dĢdou na ryby. Rozbalil jsem si pruty, nahodil jsem
a ēekal. Najednou mi zabrala ryba. Myslel jsem si, že je to kapr. PƎitáhnul
jsem rybu ke bƎehu a byl to lín. MĢƎil 36cm a vážil 0,71kg.
Petrƽv zdar.
Vašík Polanský, 8 let, rybáƎský kroužek DDM Blatná

Ohlédnuơ za prázdninami
I když nový školní rok je již v plném proudu,
ráda bych se ještĢ ohlédla za prázdninami. Nebo
spíše pƎipomnĢla všechny úpravy, které ve škole
probĢhly a díky nimž se naše škola stala zase
o nĢco krásnĢjší. V první ƎadĢ došlo k opravĢ další
ēásƟ fasády, tentokrát ze dvora, takže už zbývá pouze malá ēást a škola
bude celá v novém. (Více na jiném místĢ SOBáēka. – pozn. redakce)
VnitƎní úpravy se letos týkaly šaten v suterénu, kde nás od povodní
v roce 2002 trápí velká vlhkost, a první ēásƟ spisovny v mezipatƎe, kde
uchováváme všechny dƽležité lisƟny týkající se jednotlivých školních
rokƽ. NejvĢtší zmĢnou, která všechny nadchla, prošla uēebna chemie.
Nový demonstraēní stƽl, lavice s laboratorními prvky a nové židle
zmĢnily uēebnu k nepoznání. Jsme rádi, že díky Þnanēním prostƎedkƽm
na opravy, mƽžeme školu stále vylepšovat (i když bychom si mnohdy
pƎáli více prostƎedkƽ, chápeme, že nejsme jediní, koho má náš zƎizovatel
na starosƟ).

„Stodesítkování“
V dobĢ, kdy vychází toto ēíslo, máme již za sebou pƎipomenuơ 110.
výroēí naší školy, o kterém pƎineseme zprávu v pƎíšơm ēísle. tenáƎi již
ví, že stodesítka byla naším letošním ēíslem ēísel.
A co všechno se nechá vymyslet? Posuěte sami, co všechno jsme
kromĢ štafety bĢžecké (110 x 110m) a plavecké (110 x 100m) vymysleli:
pƎi tĢlocviku – 110 hodƽ na koš, 110 dƎepƽ, 110 kotoulƽ, 110 hodƽ
kriketovým míēkem, 110 pƎeskokƽ pƎes švihadlo; pƎi hodinách cizích
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jazykƽ – 110 slovíēek, pƎi matemaƟce – 110 pƎíkladƽ na sēítání a odēítání,
pƎi vycházce – 110 poznaných rostlin a živoēichƽ, pƎi zemĢpisu – 110
míst, které jsme navšơvili….

A jaké akce máme pro první ēást
roku naplánované?

x návštĢvu prvŸáēkƽ v ƎeditelnĢ školy
x „dravé ptáky“ na letním stadionu
x návštĢvu z partnerské školy ve Važci
x besedu o legionáƎích na italské frontĢ za 1. svĢtové války – akce

x Þlm a beseda „Nicholas Winton - Síla lidskosƟ“
x výuku plavání
x návštĢvu rodilých mluvēí
x branný den
x zapojení do projektu „tení pomáhá“
x divadelní pƎedstavení
k týdnu knihoven

Recyklohraní v ŠD

Co nového nás ēeká ve školním roce 2014/15? V první ƎadĢ ve školní
družinĢ pƎivítáme žáky z prvních roēníkƽ a novou paní vychovatelku
VĢru Zemanovou, která povede páté oddĢlení školní družiny. PƎejeme
jim mnoho úspĢchƽ.
Pro letošní školní rok jsme pro dĢƟ pƎipravili celoroēní program
„Recyklohraní“. Ochrana pƎírody je velmi dƽležitá pro každého z nás
a “recyklohraní” (zábavné seznamování s recyklací) bude napomáhat
rozvíjet vztah dĢơ k životnímu prostƎedí. Formou temaƟckých her,
prakƟckých ēinnosơ, kvízƽ, menších projektƽ a pƎímou úēasơ dĢơ na
sbĢru a tƎídĢní odpadu pƎiblížíme dĢtem dƽležitost ochrany pƎírody.
Navšơvíme interakƟvní výstavu LES – sladovna Písek a záchranou
stanici Makov, s Mgr. Marcelou Karbanovou se nauēíme správnĢ tƎídit
odpadní materiály a navšơvíme sbĢrný dvƽr v Blatné. Po zámeckém
parku se projdeme s paní ing. Radkou Vokrojovou, která nás nauēí
rozeznávat jednotlivé stromy. Vyrobíme dáreēky z odpadních materiálƽ
a ēeká nás vánoēní a velikonoēní jarmark. V plánu máme i sbĢr PET víēek
na charitaƟvní úēel.
vychovatelky ŠD

Zpráva o ēinnosti Školního
poradenského pracovištĢ ZŠ JAK
Po prázdninách se opĢt mohou žáci naší školy a jejich rodiēe obráƟt
na Školní poradenské pracovištĢ na ZŠ J. A. Komenského v Blatné.
Tým odborníkƽ tvoƎí školní speciální pedagožka Mgr. KateƎina Volfová,
školní psycholožka Mgr. Irena MatĢjková, výchovná poradkynĢ Marie
Vanduchová, metodiēka prevence Mgr. Hana Kolínská. Na pozici
asistenta pedagoga došlo ke zmĢnĢ a od záƎí pƽsobí jako asistenƟ

Svazek obcí Blatenska - záĜí 2014
pedagoga na škole Mgr. Miroslav Šafr, Mgr. Eva
Šilhanová, Bc. MarƟn Voneš a VĢra Zemanová.
Vyšší poēet asistentƽ pedagoga nám umožŸuje
podpoƎit ve výuce vĢtší poēet žákƽ, kteƎí tyto
služby potƎebují.
Školní poradenské pracovištĢ nabízí podporu
žákƽm se speciálními vzdĢlávacími potƎebami, ale
i žákƽm mimoƎádnĢ nadaným a všem ostatním
žákƽm, kteƎí podporu pƎi vzdĢlávacím procesu
potƎebují. O pomoc pracovištĢ mƽže požádat
sám žák nebo zákonný zástupce. Velmi vítáme
pokud nás upozorní na obơže ve výuce uēitel,
s nímž pak nadále úzce spolupracujeme. Vēasná
intervence je základem úspĢchu! Díky spolupráci
rodiny, vyuēujících a poradenského pracovištĢ
dosahují žáci lepších výsledkƽ a zároveŸ jsou
i v lepší psychické pohodĢ.
Speciální pedagožka pracuje se žáky, jak
v prƽbĢhu vyuēování, tak v odpoledních hodinách pƎi individuální reedukaci. Rodiēƽm nabízí
metodické vedení pƎi domácí pƎípravĢ žákƽ.
Speciální pedagožka pracuje také s metodou
Cogmed – Cogmed Working Memory Training,
která je zamĢƎená na rozvoj pracovní pamĢƟ. Na
psycholožku se mohou obráƟt žáci i rodiēe s výukovými, výchovnými i rodinnými problémy.
Speciální pedagožka a psycholožka novĢ nabízejí žákƽm rozvoj
myšlení pomocí Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování,
která mƽže probíhat individuálnĢ nebo ve skupinĢ.
Školní poradenské pracovištĢ nabízí své služby bezplatnĢ pro rodiēe
a žáky naší školy, kteƎí nemusejí dojíždĢt do Pedagogicko-psychologické
poradny Strakonice, se kterou spolupracujeme. Navšơvit nás mƽžete
v konzultaēních hodinách (viz níže) nebo kdykoliv po pƎedchozí
telefonické nebo ústní domluvĢ.
Problémy je dobré zaēít Ǝešit hned na zaēátku než jejich Ǝešení
odsouvat na pozdĢji, pak už bývá naše intervence více komplikovaná,
pro vaše dítĢ více zátĢžová a stresující. Budeme rádi, když nás oslovíte,
pokud budete mít pocit, že vám mƽžeme být nápomocní.
Konzultaēní hodiny:
Po – t 7:45 – 15:00 a Pá 7:45 – 12:00
1. patro, 2. dveƎe vpravo od Ǝeditelny
Kontakty:
pevná linka škola: 383 422 094
mobil: 776 870 169; 722 801 717
email: poradenske-pracoviste@seznam.cz
Projekt Školní poradenské pracovištĢ na ZŠ J. A. Komenského Blatná
(registraēní ēíslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/02.0010) byl podpoƎen ze 2.
výzvy 2. globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 Rovné pƎíležitosƟ dĢơ a žákƽ,
vēetnĢ dĢơ a žákƽ se speciálními vzdĢlávacími potƎebami v Jihoēeském
kraji Operaēního programu VždĢlávání pro konkurenceschopnost. Je
Þnancován z fondu EU a rozpoētu R.

První školní den na ZŠ T.
G. Masaryka v Blatné
ZŠ T. G. Masaryka v Blatné zahájila školní rok
2014/2015 tradiēnĢ 1. ZáƎí, ostatnĢ jako všechny
školy u nás. V letošním roce bude naši školu navštĢvovat 307 žákƽ v 15
tƎídách. Pedagogové mezi sebou pƎivítali novou posilu, pí uē. Ivetu
RozhoŸovou, která bude tƎídní uēitelkou žákƽ 2. B. NĢkteƎí nedoēkavci
dorazili už v pƽl osmé, byli mezi nimi zejména prvŸáēci v doprovodu
rodiēƽ. PrvŸáēkƽ se v hale školy ujali naši nejstarší žáci – deváƛáci, kteƎí
jim budou po celý rok dĢlat „patrony“. Patronát nad prvními tƎídami
má v naší škole dlouhou tradici, a tak ani letošní deváƛáci nepƎijdou
o spoleēné akce s prvŸáēky. Ty zaēnou tradiēním pasováním prvŸáēkƽ
na zaēátku Ǝíjna. Ani školní družina nezƽstala beze zmĢn. Pro žáky jsme
letos otevƎeli nové oddĢlení v pƎízemí školy. Jak školní družina, tak školní
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klub už ēeká na své žáky, pro které
pƎipravily spoustu zajímavých akcí,
soutĢží a výletƽ.
Svou ēinnost zahájil hned 1.
záƎí i novináƎskou kroužek, jehož
ēlenem je i David Houzar, který se
chopil fotoaparátu a pokusil se první školní den našich školákƽ zdokumentovat. NezapomnĢl také vyzpovídat jednoho z žákƽ a jednoho
z uēitelƽ. Zeptal se MarƟna \íhy z 2.
A, jak strávil poslední dny prázdnin
a poslední prázdninový veēer: „Jel
jsem na výlet na traktory, protože
taƛka chce kupovat nový traktor.“
A co jsi dĢlal vēera veēer, než jsi šel
spát?: „Veēer jsem si ēetl Krteēka.“
P. uēitel OndƎej Koēovský, který
Nová posila pedagogické sboru
je na naší škole už 3. rok, si letos
Mgr. Iveta RozhoŸová
prvnĢ vyzkouší roli tƎídního uēitele.
Zeptali jsme se ho, co dĢlal na konci prázdnin a jak se na svou novou roli
tĢší: „V pátek jsem se zúēastnil volejbalového zápasu krajského pƎeboru.
Na svou novou tƎídu se tĢším, protože si poprvé vyzkouším roli tƎídního
uēitele. PƎiznám se, že cíơm lehkou nervozitu, ale doufám, že všechno
probĢhne tak, jak má.“

Za Pomocnou ruku výlet do Norska
lenové žákovského parlamentu vyhráli v ēervnu v soutĢži
charitaƟvních projektƽ GraƟas Tibi s projektem Pomocná ruka, pƎi
kterém žáci douēují žáky, a to ve svém volném ēase. Za tuto ēinnost,
které se vĢnují už tƎeơ rok, byli ocenĢni studijním pobytem v Norsku.
Na ētyƎdenní cestu do Norska se 25. ēervna vydala dvĢ dĢvēata Anna
Venclová (8. roē.) a KateƎina Rážová (9. roē.) spolu s koordinátorkou
žákovského parlamentu Ludmilou Rƽžiēkovou.
„Studijní zájezd do Norska, který jsme vyhráli v cenĢ GraƟas Tibi, byl
nabitý zajímavým programem, ale i pƎesto nám zbylo dost ēasu navšơvit
místa, které nás zajímala. Díky Oslo pasu jsme mĢli vstup do všech
muzeí, památek a MHD zdarma, což bylo opravdu bezvadné. Hned
druhý den se celá naše skupina jela podívat na poloostrov Bygdoy, tam
jsme navšơvili muzeum vikingských lodí. Veēer jsme si šli odpoēinout
na stƎechu opery, po které se mƽže chodit, a pozorovali jsme odtud
nezapomenutelný západ Slunce nad Oslem. Poslední den pobytu jsme
vyšli na skokanský mƽstek Holmenkollen, odkud nás ēekal krásný výhled
na celé mĢsto.“ Anna Venclová
„Díky Norskému velvyslanectví a Þnanēní podpoƎe mĢsta Blatná jsme
na konci prázdnin zažily nevšední zážitky v norském Oslu. Studijní pobyt,
který pro nás pƎipravila Helena Benýšková (Norské velvyslanectví), byl
pestrou mozaikou poskládanou z poznávání hlavního mĢsta a seznámení
se s životem v norských školách a dalších zaƎízeních zamĢƎených na
práci s mládeží. Navšơvili jsme stƎední školu Stovner, nízkoprahové
zaƎízení erveného kƎíže a na závĢr jsme se zúēastnili diskuze se ēleny
mládežnické rady mĢsta Osla. VymĢnili jsme si zkušenosƟ a naēerpali
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inspiraci do naší další práce. Velmi pƎíjemné bylo i setkání s dalšími
výherci soutĢže GraƟas Tibi. Doufáme, že jsme se spoleēnĢ nevidĢli
naposledy.“ Ludmila Rƽžiēková, koordinátorka ŽP
„ChtĢla bych strašnĢ moc podĢkovat mé, teě už bývalé, koordinátorce
Ludmile Rƽžiēkové za to, že má tak dobré nápady, kterými nás dokázala
«teleportovat» až do Norska.“ KateƎina Rážová
Škola pro demokracii na ZŠ TGM Blatná
Žákovský parlament na ZŠ TGM v Blatné se i v tomto roce bude
vĢnovat projektu Škola pro demokracii, jehož souēástí se mƽže stát
jakákoliv škola, má-li chuƛ pracovat na vývoji demokratického klimatu
a na zapojení žákƽ ēi studentƽ do chodu školy. Naše škola pƽsobí od
loŸského roku jako Konzultaēní centrum pro žákovské parlamenty.
RozjíždĢjícím se žákovským parlamentƽm nabízíme publikace, plakáty
a samozƎejmĢ i rady, jak ēinnost ŽP vylepšit, jak získat na svou stranu
podporu uēitelƽ a rodiēƽ. V loŸském roce jsme se pokusili podpoƎit
a inspirovat ŽP na ZŠ Hvožěany a ZŠ Tylova v Písku. Rádi se budeme
vĢnovat i vaší škole J.
Více informací o projektu škola pro demokracii mƽžete získat na
webu www.skolaprodemokracii.cz nebo na webových stránkách naší
školy www.zstgmblatna.cz. Pokud vás projekt Škola pro demokracii
zaujme a budete se chơt stát jeho souēásơ, neváhejte kontaktovat
naše konzultaēní centrum. Všechny materiály potƎebné k odstartování
projektu jsou k dispozici zdarma.
Ludmila Rƽžiēková, koordinátorka ŽP ZŠ TGM Blatná

Aktuality ze SOŠ
StƎední odborná škola Blatná zahájila nový
školní rok rozsáhlou výmĢnou všech oken v areálu
a vylepšením zateplení stĢn. Tato akce (s Þnanēní
podporou ze Státního fondu životního prostƎedí
z Operaēní programu životního prostƎedí) bude
probíhat až do zimy a ještĢ o ní budeme informovat.
SamozƎejmĢ se rozbĢhla i výuka všech tƎí oborƽ (Elektronické poēítaēe,
Informaēní technologie a Obchodní akademie) i další akce pro souēasné
i budoucí žáky.

Poēítaēový kroužek pro žáky ZŠ
Již tradiēnĢ od Ǝíjna 2014 otevírá poēítaēový kroužek pro žáky
základních škol. Kroužek probíhá každý pátek od 14 do 15.30 hod. Je
zdarma a je zamĢƎen na akƟvní práci s poēítaēem. Probírá se úprava
fotograÞí, tvorba webových stránek, 2D graÞka, 2D animace, 3D graÞka,
programování v javascriptu i v jazyce C#. Mƽže pƎijít kdokoliv po dohodĢ
na kozlovsky@blek.cz nebo na ēísle 383 412 233. Zaēíná se od úplných
základƽ, pƎedchozí znalosƟ nejsou nutné.
Kroužek je v moderní poēítaēové uēebnĢ SOŠ Blatná s datovou
projekcí. Každý mladý ēlovĢk má svƽj poēítaē a pƎidĢlený úēet. Výuka
probíhá na nejnovĢjších poēítaēích a programovém vybavení, které se
používá i v profesionálních Þrmách. Kroužek je limitován poētem do 18
žákƽ.
V minulých letech žáci na kroužku akƟvnĢ pracovali na poēítaēi,
vyzkoušeli si základy nejnovĢjších soŌwarových technologií a poēítaēové
graÞky, které se vyuēují na SOŠ Blatná v oborech InformaƟka v ekonomice,
Elektronické poēítaēe, v omezené míƎe i na oboru Obchodní akademie.
Webové technologie, programování, instalace poēítaēƽ a jejich zapojení
do sítĢ, graÞka, elektrotechnické, ekonomické a všeobecné pƎedmĢty se
vyuēují na SOŠ Blatná na nadstandardní úrovni (více na www.blek.cz).
Na kroužku se podle zájmu probírají témata:
x Úpravy fotograÞí v programu Zoner Photo Studio. Žáci si fotograÞe
retušují, odstraŸují vady, tvoƎí fotomontáže, panoramata, snové HDR
fotograÞe, odstraŸují kolinearitu, tvoƎí kalendáƎe, generují fotogalerii
na webové stránky aj. úpravy.
x Tvorba webových stránek ve znaēkovacím jazyce XHTML pomocí
kódu ēi designéru ve vývojovém prostƎedí MicrosoŌ Visual Studio.
Žáci si vytvoƎí webové stránky s textem a obrázky, upravují je
a umísƛují na server školy nebo na free servery.
x Základy jazyka Java Script, který dodá webovým stránkám
dynamiēnost. Žáci si programují mĢnící se obrázky po pƎejeơ myši,
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javascriptové hlášky, tvorbu fotogalerie, generování náhodného
obrázku apod.
x Kaskádové styly CSS. Pomocí tĢchto technologií v prostƎedí Visual
Studia se žáci seznámí s tvorbou efekƟvního kódu, s jehož pomocí se
vytváƎejí profesionální webové stránky.
x Základy vyššího objektovĢ orientovaného programovacího jazyka
C#.
x StƎíhání Þlmƽ v programu Movie Maker, spojení Þlmƽ pomocí
pƎechodƽ, pƎidání zvuku, Ɵtulkƽ, hudby, pƎevod do zvoleného
formátu.
x Vektorová graÞka v programu Corel Draw. V ní se tvoƎí pozvánky,
reklamní plakátky, vizitky, loga, graÞcké prvky na webové stránky.
x 2D animace v programu Corel R.A.V.E. Žáci tvoƎí jednoduché
dynamické bannery, pomocí nichž se tvoƎí internetové reklamy ēi
legrácky na webové stránky.
x 3D graÞka v programu ProgeCAD. VytváƎejí se zajímavé prostorové
objekty, 3D logo apod. Znalost CAD prostƎedí je dƽležitá pro uplatnĢní
ve strojnických a elektrotechnických profesích.
Na kroužku jde o to žákƽm základních škol ukázat, že informaƟka je též
akƟvní tvoƎivá práce, ve které lze nalézt realizaci i uplatnĢní v budoucí
profesi.
Aleš Drobník

ZÁCHYTNÉ KOTCE
M STSKÉ POLICIE
BLATNÁ
BROK, kƎíženec jezevēíka, pes, 5 let
Dne 3.9.2014 byl do našich kotcƽ
pƎivezen Brok. Paniēka se o Broka
z vážných zdravotních dƽvodƽ dál
nemƽže starat, proto ho s tĢžkým
srdcem nabídla k adopci. Brok se
narodil 1.6.2009 a celý život trávil
na zahradĢ rodinného domku. Není
tedy zvyklý žít v bytĢ, kde bez pƎítomnosƟ paniēky štĢká. Je to mazel,
který miluje lidi. Ostatní psi mu nevadí, radši má však fenky. Nehodí se
do domácnosƟ ke koēkám, které rád
prohání. S jinými domácími zvíƎaty
zkušenost nemá, není zvyklý ani na dĢƟ. Brok bude spokojený v zateplené boudĢ na zahradĢ. Je oēkovaný a odēervený.
Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
ENDA, kƎíženec jezevēíka,
pes, 2 roky
Dne 9.9.2014 byl mĢstskou policií pƎivezen pes odchycen v Blatné
v ulici Vrbenská. Jedná se o kƎížence
drsnosrstého jezevēíka. Jsou mu asi
2 roky. enda je milý, mazlivý, nekonßiktní pejsek. Miluje lidi, nevadí
mu psi ani feny. enda je momentálnĢ v léēení, na krku má nezhojenou
ránu. Do adopce bude vydán po doléēení.
• Adresa správy kotcƽ: MĢstská policie Blatná, Zahradnická 171,
388 01 Blatná
• Adresa záchytných kotcƽ: objekt ēisơrny odpadních vod
Blatná – Lapaē
• Velitel MP Petr VanĢk, tel. 777 285 254
• Služebna MP: 383 423 467 nebo 720 513 321
• elefon: (OV) 383 423 717
• e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
• otevírací doba: vydávání pejskƽ - po dohodĢ s mĢstskou policií
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná
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ROSNIKY SKS Tricykl
zvou na
I. TURNAJ V iBOCCIE
Kdo jsou ROSNIýKY? … ... ... družstvo hráþek v iBoccie, které hrají I. Jihoþeskou ligu
Co je iBoccia?

¾Integrovaná boccia (þti boþa) je sport, který má upravená pravidla klasické boccii (paralympijského sportu). Je obdobou

¾Hraje se obvykle v tĜech až šestiþlenných týmech a smyslem hry je umístit (þervené nebo modré, kožené) míþky svého týmu
francouzského PETANQUE.

co nejblíže k Jacku (bílému míþku - oznaþovanému v obdobných hrách jako prasátko þi košonek).

¾iBoccia je sport, který mohou i na vrcholové úrovni spolu hrát absolutnČ zdraví, ale také velmi hendikepovaní lidé. Vzhledem

¾Podrobná pravidla naleznete na www.skstricykl.estranky.cz þi pĜímo v den turnaje u poĜadatele
k upraveným pravidlĤm zde hendikep nehraje žádnou roli.

Kdo se mĤže úþastnit turnaje?
iBoccia se hraje bez rozdílu hendikepĤ (v družstvu mohou být i zcela zdraví lidé) a bez rozdílu vČku (vþetnČ dČtí a seniorĤ)
iBoccia integrovala bocciu urþenou pouze handicapovaným sportovcĤm mezi sporty, kterým se mohou spoleþnČ s handicapovanými
vČnovat i zcela zdraví sportovci – od dČtí až po seniory. Proto je tento sport pro mnoho lidí skvČlou pĜíležitostí k integraci (pĜirozenČ,
skrze spoleþné sportovní prožitky, kde hendikep ani vČk nehraje žádnou roli).
Kdy:

22. listopadu 2014 od 10.00 v Komunitním centrum Blatná (vedle restaurace U Datla v Nádražní ulici)

PĜihlášky:

posílejte do 15. listopadu 2014 (jednotlivci nebo tĜíþlenná družstva) na
e-mail: boccia.blatna@seznam.cz nebo na mobil: 728 881 358
Míþky zajistí poĜadatel akce!
Ceny a obþerstvení zajištČno

PartneĜi akce: Centrum kultury a vzdČlávání Blatná, MČsto Blatná, Svazek obcí Blatenska

Tricyklistka Iveta Kolínská na 3. místĢ
ve svĢtovém bodování
Blatenšơ závodníci SKS Tricykl Blatná zahájili letošní závodní sezónu
ponĢkud netradiēnĢ až v ēervnu, kdy se roztoēil seriál závodƽ evropského
a svĢtového poháru. S radosơ jsme zjisƟli, že se tricyklisƟcká konkurence
utĢšenĢ rozrƽstá a boje o dobrá umístĢní jsou stále nároēnĢjší.
Po úspĢšných startech v Itálii, NĢmecku a velké tour po ŠpanĢlsku
získala Iveta Kolínská body, se kterými obsadila k 31. srpnu celkové 3.
místo a Václav Vokƽrka 15. místo, což je v první pƽlce závodního pole.
Letošní paracyklisƟcké MS se jelo na pƎelomu srpna a záƎí v americkém
Greenville a start našich tricyklistƽ byl nad naše Þnanēní možnosƟ. Je to
škoda, protože oba naši závodníci zcela urēitĢ utrpí bodové ztráty. Ty
se pak budou snažit dohnat na posledních závodech EP, které se jedou
koncem záƎí v BĢlehradu (Srbsko) a v závĢru letošního seriálu EP, který
hosơ Praha.
Start našich tricyklistƽ podporují:
Jihoēeský kraj, Svazek obcí Blatenska, MĢsto Blatná, Blatenská ryba, Lesy
R, Konto Bariéry, STROM PRAHA a.s. LnáƎe, Nadace EZ, Fundacion
SAIATU Bilbao (ŠpanĢlsko)

Iveta Kolínská na startu ēasovky SP v Segovii

Iveta Kolínská pƎebírá vítĢzný trikot na EP v Bilbau

Tricyklisté na SPOReÁKU 2014
SPOReÁEK je tradiēní sportovní fesƟval, který se koná vždy první
záƎijovou nedĢli v Praze. Je to den plný pohody, kterým provází Zorka
Hejdová a Pavel Cejnar, bájeēní moderátoƎi rádia EVROPA 2. Rozmanité
sportovní akƟvity zde v letošním roce nabízelo více jak 200 sportovních
klubƽ pƎevážnĢ z Prahy. NechybĢly však také zajímavé nabídky
napƎ. skokƽ na lyžích a akrobaƟckého lyžování. A tak aēkoliv
byl krásný letní den a teploty trhaly rekordy, návštĢvníci si mohli zkusit ryze zimní sporty, a to na
opravdovém umĢlém snĢhu. Ke
zkoušení byly naprosto všechny
možné disciplíny. A tak si zejména malí návštĢvníci mohli
vyzkoušet napƎíklad fotbalovou
pƎípravu Sparty i Slávie, mohli
bĢhat biatlon (samozƎejmĢ na
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snĢhu), „k mání“ byl hokejbal, ßorbal a další i velmi netradiēní disciplíny.
Známé osobnosƟ se stƎídali nejen na pódiu, u autogramiád, ale
leckdy i pƎi samotných sportovních akƟvitách. A tak jsme mohli zjisƟt,
jaké byly sportovní zaēátky Lukáše Bauera, plážových volejbalistek Kiki
a Maki, akrobatky na lyžích Evy Samkové a na své úspĢchy zavzpomínal
také akrobaƟcký lyžaƎ Aleš Valenta.
Celá akce slouží zejména jako pƎíjemný a smysluplný nábor malých
sportovcƽ. SKS Tricykl velmi rád využil pozvání poƎadatelƽ a v letošním
roce se této bájeēné akce úēastnil již podruhé.
Více informací o akci získáte na www.sporƛáēek.cz

Velký sál, KCAŽ
Více informací na: www.tanecni-blatna.webgarden.cz nebo emailem:
tanecni.blatna@centrum.cz
každé pondĢlí |11 ͵ 19H MANŽELSKÁ A P\EDMANŽELSKÁ PORADNA
STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželƽm, snoubencƽm, rodinám i jednotlivcƽm
odborné sociálnĢ právní a psychologické poradenské služby, pomoc
pƎi Ǝešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahƽ. V pƎípadĢ
zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz.

Knižní TOP 5

NejžádanĢjší Ɵtuly v MĢstské knihovnĢ
Blatnáz za období ēervenec a srpen 2014

PO – T JAZYKOVÉ KONVERZACE | Klubovna, KCAŽ
PondĢlí 18:00 N MINA
Úterý 18:00 ŠPAN LŠTINA S RODILÝM MLUVÍM
StƎeda 18:00 ANGLITINA
tvrtek 18:00 EŠTINA PRO CIZINCE

Knihy pro dospĢlé:
1. PƎemysl ech, Trefen šumavským genem
2. Kamila Läckberg, AndĢlíēkáƎka
3. Jonas Jonasson, Analfabetka, která umĢla poēítat
4. Marcela MlynáƎová, PožitkáƎka
5. VlasƟmil Vondruška, Smrt ve VraƟslavi

VÝSTAVY
27. + 28.9. | SO + NE | 9:00 – 17:00 |
MARTIN WÁGNER: NA VÝCHOD OD RÁJE
Zámek Blatná, Starý palác
ernobílý dokument ze zemí bývalého SovĢtského svazu od fotografa,
který sbírá jednu cenu za druhou na Czech press photo.

Knihy pro dĢƟ
1. Jim Benton, Mƽj milý deníēku
2. David Williams, Babiēka drsŸaēka
3. Thomas Brezina, PƎípad pro tebe a klub tygrƽ. Pƽlnoēní
4. Velká kniha komiksƽ
5. CloƟlde Bruneau, Malý princ a planeta velkého šaška

| 20. 9. – 26. 10. | ÚT – NE | 9:00 – 18:00 |
ROMAN VONDROUŠ: STEEPLECHASE
MĢstské muzeum Blatná
Hlavní cenu za sportovní fotograÞe na nejpresƟžnĢjší svĢtové
soutĢži World press photo za rok 2013 získal Roman Vondrouš, fotograf
TK, který vystaví velký soubor fotografií z Velké pardubické.

setkání

I letos se zapojí MĢstská knihovna do celostátní akce Týdne
knihoven, která probíhá 6. – 12. Ǝíjna 2014. Na naše ētenáƎe ēeká
registrace na rok zdarma, amnesƟe upomínek pro zapomnĢtlivé,
zprovoznĢní pƽjēování elektronických ēteēek, pro dĢƟ malá tvƽrēí dílna
a pro dospĢlé již tradiēní literární zájezd. PƎedpokládaný termín zájezdu
je úterý 7. Ǝíjna.

VÝZVA
Malujete rádi? VĢnujete se graÞce, fotografování ēi jinému výtvarnému
umĢní? Pokud ano a máte chuƛ svou tvorbu ukázat ostatním, pak máte
jedineēnou možnost vystavit svá díla v prostorách KCAŽ. V pƎípadĢ
zájmu se hlaste na tel.: 734 274 292 nebo na e-mail: sikorova@ckvb.cz

Program Centra kultury
a vzdĢlávání Blatná
(CKVB) a Komunitního
centra akƟvního života Blatná (KCAŽ)
AKCE
18. - 19. 10. 2014 | SO + NE | MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ SOUT Ž
FranƟška Simandla.
Více informací na: hƩp://www.ckvb.cz
23. 10. TVRTEK | 19:00 | JAKUB SMOLÍK & BAND
Koncert, Sokolovna Blatná, vstupné: 1. - 10. Ǝada | 280,- Kē | dĢƟ,
studenƟ, senioƎi 260,- Kē |10. - 24. Ǝada | 260,- Kē | dĢƟ, studenƟ,
senioƎi 240, - Kē |
28. 10. úterý | 14:00 | DEN REPUBLIKY | KCAŽ
KCAŽ
1. 10. stƎeda | 17:00 | TANENÍ AJE O PÁTÉ ZUBA\E BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ | Vstup volný
Každé úterý | 19H KULTURN ͳVZD LÁVACÍ ÚTERKY
Kavárna/velký sál, KCAŽ
Aktuální program naleznete na:
hƩp://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/
Každý ētvrtek | 18H ATELIÉRY
KCAŽ Aktuální program naleznete na:
hƩp://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/.
Na ateliéry je nutné nahlásit se pƎedem na tel: 776 712 858, poēet míst
je omezen.
sobota | 17 – 21.30H TANENÍ PRO MLÁDEŽ: 17-19.30h | TANENÍ PRO
DOSP LÉ: 20-21.30h

Po stopách Mikoláše
Alše - celodenní
výlet bĢlēické
cykloskupiny
BĢlēice

Po splnĢní povinnosơ rƽzného druhu
napƎ. neodkladných agrotechnických lhƽt
na našich polích a zahrádkách, si naše skupina,
doplnĢná spƎíznĢnými cykloturisty z Blatné a BƎeznice našla termín pro
dlouho plánovaný celodenní nauēný výlet. Sešli jsme se dne 27. 7. 2014
na bĢlēickém námĢsơ.
Cílem naší cesty byla nauēná turisƟcká stezka mezi imelicemi a MiroƟcemi, památník Mikoláše Alše a MatĢje Kopeckého v Miroticích.
K návratu jsme zvolili cestu po stopách Mikoláše Alše pƎes Luēkovice,
MyšƟce, Drahenický Málkov až do Alšova mlýna v ZávišínĢ.
Po srazu na tradiēním místĢ, na pƎedzahrádce Snackbaru v BĢlēicích,
jsme se vydali nejkratší cestou (cca 20 km) pƎes Podruhlí, HosƟšovice,
Uzeniēky, Svuēice, Slavkovice a Rakovice do imelic. Po prvním krátkém
obēerstvení v krásné zahradní restauraci Na Knížecí jsme nastoupili na
Alšovu stezku.
Nauēná turisƟcká trasa zachycuje nejzajímavĢjší místa mezi imelicemi a MiroƟcemi. Je vhodná pro pĢší turisƟku nebo horská kola, takže
se dalo pƎedpokládat, že nĢkteƎí z nás budou muset obēas opusƟt sedlo
kola a jít po vlastních nohách. Délka trasy imelice - Mirotice je asi 12
km.
imelice jsou mĢsteēko s bohatou stavební historií, v souēasnosti
nákupní centrum oblasti. imelický zámek je jedinou palácovou
architekturou v barokním stylu na Písecku.
Ze zámeckého parku jsme projeli alejí prastarých ēervených dubƽ do
Rakovic, podél samoty u Novákƽ (historie místa byla zachycena v po-
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smĢsném komunálním odpadu (tento nešvar je rozšíƎen hlavnĢ v pƎilehlých osadách, kde jsou velkoobjemové kontejnery) a draze plaƟt za jeho
vyvážení. Pokud se podaƎí snížit objem draze vyváženého komunálního
odpadu, tak by se nemuselo pƎistoupit ke zvýšení poplatkƽ za odvoz komunálního odpadu (poplatky od obēanƽ jsou od r. 2009 stále na stejné
úrovni a zdaleka nepokrývají náklady obce na likvidaci odpadu). RovnĢž
doufáme, že již nebude dƽvod zakládat ēerné skládky (i padaná jablka
jsou vhodným materiálem pro kompostér) a obēané naší obce tak pƎispĢjí k lepšímu životnímu prostƎedí.
Malá divadelní spoleþnost Kostým a Knihovna BČlþice Vás zvou na divadelní pĜedstavení

Hašler! Hašler! Hašler!
vídce Terezy Novákové Železný kƎíž), minuli jsme hrad u Bud, pravĢké
hradištĢ ze starší doby železné, vybudované mezi 7. stol. a 1. pol. 5. stol.
pƎ. Kr.
Botanickou pƎírodní památku „Malý Kosaơn“ – chránĢnou louku se
zajímavou vlhkomilnou kvĢtenou, uvádĢnou v prƽvodcích, jsme opravdu nenašli, ale nahradili ji slibovaným vedením kola v Ǝepkovém strnišƟ, což byla nejkratší cesta do obce Boudy. Zaslouženým pohodovým
sjezdem jsme pƎes hospodáƎský budský dvƽr (založený v r. 1721, rodištĢ
Mariny Kailové, manželky Mikoláše Alše) a kolem miroƟckého židovského hƎbitova, který je jeden z nejstarších a nejzachovalejších v jižních
echách, dojeli do MiroƟc, bývalého královského mĢsteēka. MĢsteēko
je malebnĢ umístĢné na bƎezích Lomnice. Zde jsme na místním námĢsơ
nevynechali prohlídku restaurace U Alše, fotografování u sochy M. Alše
od Antonína Lhotáka a samozƎejmĢ návštĢvu památníku Mikoláše Alše
a MatĢje Kopeckého.
Na náš pƎedem avizovaný pƎíjezd byla prƽvodkynĢ paní Toušová
skuteēnĢ dokonale pƎipravena. Její obsáhlý výklad, zejména životopisu
Mikoláše Alše, nás všechny zaujal. Byla dojata zjištĢním, že je v naší skupinĢ Pepa Aleš, souēasný vlastník závišínského mlýna a pƎímý potomek
strýce Mikoláše Alše, za nímž malíƎ docházel do závišínského mlýna.
Po prohlídce památníku jsme pokraēovali kousek proƟ toku Lomnice, pƎes Luēkovice a bývalý mlýn KostƎata, obēerstvili jsme se v zájezdní
hospƽdce na hrázi rybníka Labuƛ v MyšƟcích. PƎes Chobot a Drahenický
Málkov jsme dojeli do Závišína, kde jsme zakonēili výlet prohlídkou Alšova mlýna.
Pro všechny úēastníky to byl krásný den v naší jihoēeské krajinĢ. Celková délka trasy do 50 km. VƎele doporuēuji.
Mirek Novotný - BĢlēice

Domácí kompostér do každé rodiny
Koncem roku 2013 byla naší obci nabídnuta možnost zúēastnit se
projektu ,,Domácí kompostování v Jihoēeském kraji“, jehož garantem
se stal Svaz mĢst a obcí Jihoēeského kraj (= SMOJK). Cílem je snížení
množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve smĢsném
komunálním odpadu (trávy, lisơ, padaných jablek apod.).
SMOJK domácí kompostéry poƎídí a následnĢ je naše obec bude distribuovat svým obēanƽm proƟ podpisu. Kompostéry jsou poƎizovány
z dotace (obec zaplaơ pouze 10% ceny kompostéru), obēané je dostanou do užívání zdarma. Po dobu 5-Ɵ let budou kompostéry ve vlastnictví
SMOJK (je to podmínka dotace) a po uplynuơ této doby se již deÞniƟvnĢ
stanou vlastnictvím obēanƽ.
PƎedpokládaný termín dodání kompostérƽ je listopad 2014. Poēet
objednaných kompostérƽ se stanovil tak, aby jej dostala každá rodina,
která vlastní rodinný domek nebo chatu. PƎestože nemáme pƎesný pƎehled o tom, kdo vlastní pouze zahrádku, mĢlo by se dostat i na tyto obēany. Protože obecní úƎad nemá skladovací prostory na tak velký poēet
kompostérƽ, bude nutné je distribuovat obēanƽm ihned po dodání. Žádáme proto hlavnĢ ty, kteƎí zde nemají trvalé bydlištĢ, aby se domluvili
s nĢkým, kdo jim kompostér pƎevezme. Tuto osobu prosíme pak nahlásit
na obecní úƎad, abychom vĢdĢli, komu máme kompostér pƎedat.
VĢƎíme, že kvalitní domácí kompostéry pƎispĢjí k ochotĢ našich obēanƽ lépe tƎídit biologicky rozložitelný odpad tak, aby nemusel konēit ve

Písniþky psané životem
Karla Hašlera
&XFiWHKDåOHUN\"$OHNGHVHY]DOMHMLFKQi]HY"
=StYiWH+DåOHUN\"8PQRKøFKPRçQiQHYtWH
çHMHMLFKDXWRUHPMHSUiYĕ.DUHO+DåOHU
-DNçLO.DUHO+DåOHU".RKRPLORYDO"
&RYåHFKQRXPĕO"$MDNVNRQĆLO"
+XGHEQtPRQRGUDPD9iPRGSRYt
1DKOpGQHPHGRGRE\3UYQtUHSXEOLN\
LQDFLVWLFNpKRSURWHNWRUiWX
8VO\åtWHQHMHQ]QiPpVWDURSUDçVNp
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Hraje a zpívá: Michal Boška
Napsala:
KvČta Drahokoupilová
Hudba:
PĜemysl Zíka

sobota 11. Ĝíjna 2014
od 15 hodin
Knihovna BČlþice
vstupné dobrovolné
srozumitelné pro dČti od 12 let
http://www.divadlo-kostym.cz

PodĢkování
Dobrý den, chtĢl bych touto cestou jménem Sdružení nezávislých
kandidátƽ BĢlēicka podĢkovat všem, kteƎí nás podpoƎili svými podpisy,
abychom mohli kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. \ada
vĢcí je rozpracována a pƎipravena k realizaci, v pƎíšơm roce by mĢla být
zahájena rekonstrukce druhé ēásƟ námĢstí a Újezdecké ulice, dále je
zvažována výstavba zaƎízení pro seniory a další záležitosƟ. Jako jedna
z hlavních priorit je, a vĢƎím, že i zƽstane, podpora školství v BĢlēicích
a pƎíprava parcel pro výstavbu RD. V neposlední ƎadĢ i podpora kulturního, sportovního a spoleēenského života a ēinnosƟ spolkƽ. Stále stoupající zájem o pĢší a cykloturisƟku inspiruje nejen k budování cyklostezek
a cyklotras, ale i rƽzných zajímavosơ. NapƎ. u Lipovice byla zƎízena nauēná stezka a vysazeno nĢkolik pƽvodních ovocných dƎevin v rámci projektu „Putování krajinou básníka a spisovatele Ladislava Stehlíka“. Myslím,
že velmi zajímavá je i možnost zpƎístupnĢní štoly Barbora v Újezdci. JeštĢ pro úplnost uvádím, že tak jako i v minulosƟ, i v nedávné dobĢ bylo
podáno nĢkolik žádosơ o dotace z národních, evropských i krajských
zdrojƽ. O tom, zda obec uspĢla, bude rozhodnuto zaēátkem Ǝíjna tohoto
roku. Toto je malý pƎehled toho, co nás ēeká a co je potƎeba udĢlat. Také
je na místĢ pƎipomenout, že obec hospodaƎí bez dluhƽ a bez problémƽ
zvládá i výkon státní správy.
ZávĢrem mi dovolte podĢkovat všem za dosavadní projevenou dƽvĢru a popƎát vše dobré do dalších let.
Josef Zeman, starosta obce BĢlēice

28

“Zázraēná“ studánka s živou vodou
Kde
studánku
najdete? Nachází se
u Závišínského potoka, v lese, asi 4 km
severnĢ od Blatné
mezi obcemi BezdĢdovice a Závišín.
V místĢ, kde stával
Bílý most, se postavte ēelem proƟ proudu potoka. Studánka
je na pravém bƎehu
asi 450 m proƟ proudu potoka vpravo
vedle lesní cesty pod
prudkým svahem.
Podle povĢsơ je
voda ve studánce
léēivá a údajnĢ je
možné ji pít anebo
si jí poơrat bolavá
a nemocná místa.
\íká se, že má velmi
blahodárný vliv na oēi a zrak, pomáhá pƎi léēení všech možných zánĢtƽ
a stƎevních poơží a má také poziƟvní úēinky pƎi léēbĢ diabeƟkƽ. Léēivé je
prý i samotné místo kolem studánky, které v sobĢ soustƎeěuje poziƟvní
energii.
DƎíve byla studánka ve stavu ryze pƎírodním, vyvĢrala v lese pod svahem a byla dokola obestavĢná nĢkolika kameny. V roce 2004 dostala
první dƎevĢnou stƎechu a tu nynĢjší jsem udĢlal v ēervenci roku 2014.
Od roku 2004 studánka postupnĢ chátrala. Byla tak zanedbaná, zanesená a nepƎístupná, až se nám jí s manželkou zželelo a studánku jsme letos
zpƎístupnili, prosekali k ní cestu, vyēisƟli, udĢlali odtok a samozƎejmĢ
již zmiŸovanou novou stƎížku a informaēní tabulku (viz pƎiložené foto).
Více na webových stránkách www.estudanky.eu/158
NávštĢva studánky je zajímavý námĢt na výlet a to nejenom pro rodiēe s dĢtmi, ale i pro širokou veƎejnost.
Text a foto ZbynĢk Tauš
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je charakterisƟcký charismaƟcký obliēej, který pƎitahuje pozornost
diváka a z kterého vyzaƎují klid a pohoda. ObdobnĢ pƽsobí na diváky
i abstraktní malby. VĢtšina obrazƽ je ladĢna do modrozelených tónƽ,
i když v poslední dobĢ se objevuje také sytĢ ēervená a žlutá barva. PƎi
jejich tvorbĢ používá autorka kombinovaných technik, napƎ. kombinaci
akrylových a akvarelových barev s akvarelovými pastelkami. Ve svých
ilustracích dosahuje velice jemných barevných pƎechodƽ. Tato technika
ji umožŸuje vytváƎet snové obrázky se silným poziƟvním nábojem.
Proē jsou obsahovým centrem výstavy právĢ andĢlé? Každý z nás
v životĢ potkal svého andĢla, i když možná ne vždy ho poznal. A tak
není divu, že se s andĢly, pƎesnĢji Ǝeēeno s andĢlkami, na obrazech
Evy urēové setkáváme. Jedná se o poeƟcká stvoƎení, která nás nejen
chrání, ale která nám i pƎinášejí klid do duše. Ale andĢlé nejsou jediné
bytosƟ, které oživují obrazy. Setkáme se zde i se šašky, kteƎí v dobrém,
ale i ve zlém ovlivŸují náš život. NĢkterý šašek se pokusí život ēlovĢka
zkazit, zkomplikovat, jiný naopak pohladí ēlovĢka po duši, snaží se ho
chránit a pomoci mu.
Jana urēová se v Plzni poprvé výraznĢ pƎedstavuje jako malíƎka. Její
projekt „Tovární mĢsta“, který zachycuje originální vidĢní industriální
krajiny s výraznou abstraktní barevnosơ, pƎedstavuje zcela nový,
experimentální smĢr v její zaēínající tvorbĢ. Obrazy svým podáním silnĢ
evokují pƎedstavu magické ohnivé noēní záƎe nebo zapadající sluneēní
kotouē nad prƽmyslovým mĢstem. TemaƟckým proƟpólem „Továrních
mĢst“ se pak jeví obraz „AndĢlka na kolobĢžce“, který nás zavádí do
andĢlského svĢta tak vzdáleného od industriálního ruchu. Vedle tĢchto
zajímavých výtvarných poēinƽ se Jana pƎedstavuje i svou olejomalbou
„Modrý slon“ a nĢkolika drobnými kresbami.
Pro obĢ výtvarnice bylo cơ, že mohly na vernisáži jejich výstavy
pƎivítat i paní PhDr. Hanu Gerzanicovou, básníƎku, která dlouhá léta
prožila v exilu v Austrálii. Za svou anglickou tvorbu byla Mezinárodní
spoleēnosơ básníkƽ a Národní knihovnou USA vyznamenána ocenĢním
Básník roku 1997. V roce 2002 pƎevzala medaili Za mezinárodní zásluhy
o poezii a byla zaƎazena do Mezinárodní sínĢ slávy v americké FiladelÞi.
Miroslav HošƟēka
Z niēeho se nedá dĢlat vĢda,
ani z vĢdy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

Závišínský ateliér vystavuje v Plzni
Po úspĢšných výstavách v Blatné a ve Strakonicích se nyní
pƎedstavují závišínské výtvarnice Eva a Jana urēovy v plzeŸském hotelu
„U Pramenƽ“. Výstava s názvem „Mezi andĢly“ byla zahájena slavnostní
vernisáží v první školní den. ObĢ výtvarnice, které jsou zároveŸ
uēitelkami, tak originálnĢ oslavily zahájení nového školního roku.
Matka a dcera tentokrát neprezentují svoji hlavní ēinnosơ – keramiku,
ale celá výstava je netradiēnĢ vĢnována jen a pouze malbĢ a kresbĢ.
Eva urēová se ve své tvorbĢ zamĢƎuje na olejomalbu a tvorbu ilustrací.
Obrazy ukazují nĢkolik etap ve vývoji její malíƎské cesty. Setkáváme
se jak s obrazy poeƟckými, tak s pƎíjemnĢ barevnými velkoplošnými
abstrakcemi. NámĢty tvoƎí pƎedevším andĢlé a šašci. Pro vĢtšinu Þgur
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Info z BezdĢdovic,
Dobšic a PašƟk

Letní prázdninové sportování
Turnaj v malé kopané
Dne 12. ēervence 2014 byl v BezdĢdovicích uspoƎádán 4. roēník
turnaje v malé kopané „O pohár starostky obecního úƎadu“. Do
sportovního areálu pƎijelo 8 mužstev a to: Blatná, Vráž u Písku, ŠtĢkeŸ,
Lions Písek, Telekom Blatná, Indické placky, Stará promiŸ a Vaēice
ze Strakonic. Mužstvo z BezdĢdovic, které mĢlo obhajovat loŸské
prvenství, turnaj nesƟhlo pro úēast na páteēní svatbĢ svého spoluhráēe.
VítĢzem 4. roēníku turnaje se stala ŠtĢkeŸ, druhé místo obsadil Telekom
Blatná, tƎeơ skonēilo mužstvo Blatné, na ētvrtém místĢ Vráž u Písku,
páté byly Indické placky, na šestém místĢ Vaēice ze Strakonic, sedmá
skonēila Stará promiŸ a osmé skonēilo mužstvo Lions Písek, jehož páteƎ
tvoƎili vnuci poƎadatele ZdeŸka Jíchy. Turnaj byl bohatý na stƎelené
branky. Kanonýrem turnaje se stal hráē Diviš ze ŠtĢknĢ, který zaơžil
konto soupeƎƽ dvanácƟ brankami. Na druhém místĢ se šesƟ brankami
byl Kuba Nový z Blatné a tƎeơ místo obsadili hned ētyƎi hráēi, kteƎí
nastƎíleli každý po pĢƟ brankách - Prokeš ze ŠtĢknĢ, Mertl z Vaēice,
KƎivanec z Blatné a Koubek z Telekomu. Letos poƎadatelé ocenili také
nejstaršího hráēe turnaje, kterým byl Pavel Zeman z mužstva Vráž. Svým
objekƟvním rozhodováním pƎispĢl k dobré úrovni turnaje rozhodēí pan
FranƟšek BatĢk ze Starého Plzence.
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Naši jubilanƟ…
Mnoho štĢsơ neboƛ je krásné,
mnoho zdraví neboƛ je vzácné,
mnoho lásky neboƛ je ji málo a
mnoho všeho, co by za to stálo.
V mĢsíci záƎí oslavila životní jubileum paní Anna \edinová, BezdĢdovice
(70 let)
Zastupitelstvo obce pƎeje všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu
a životní elán.

Narodili se ...
23. 2. 2014
Václav Koubek , BezdĢdovice
4. 6. 2014
Kryštof Krejēí , BezdĢdovice
Vítáme Vás, Vašíku a KryštƽŅu, v tom svĢtĢ mezi námi, aƛ pýchou jste
a pokladem šƛastného táty, mámy.
Za obec Miluše Kubátová, starostka

Novinkou turnaje bylo to, že poƎadatelé pƎipravili pro každé mužstvo
i diváky obēerstvení domácími cukráƎskými výrobky, o což se postarala
paní Zdena Merhautová.
K dobré úrovni turnaje a ocenĢní všech úēastníkƽ pƎispĢli sponzoƎi,
kterým bych chtĢl zvlášƛ podĢkovat: Obecní úƎad BezdĢdovice,
Blatenská ryba, Tesla Blatná, \eznictví Janota, Maso uzeniny Písek,
Suchánek Jaroslav a Houdek Lukáš. CelkovĢ lze Ǝíci, že se turnaj opĢt
vydaƎil a úēastníky byl hodnocen kladnĢ.
Text: ZdenĢk Jícha
Foto: Oléé

Turnaj v nohejbale trojic
V sobotu 5. ēervence 2014 se konal ve sportovním areálu
v BezdĢdovicích turnaj v nohejbale trojic. Turnaje se zúēastnilo šest
trojic z Þrem pƽsobících na Blatensku. BĢhem celé akce bylo zajištĢno
obēerstvení a bohatý nápojový lístek. Na turnaj se pƎišlo podívat mnoho
místní i pƎespolních. Všichni diváci fandili a oceŸovali dobré sportovní
výkony. První místo obsadila trojice Technické služby Blatná, druhá
skonēila trojice TJ AK BezdĢdovice a tƎeơ se umístnila trojice EVAK
Blatná. Pro všechny hráēe byly pƎipraveny za jejich výkony hodnotné
ceny.
Alena Vesƞálová

Sedmiboj dvojic
V sobotu 2. 8. 2014 se v BezdĢdovicích konal 8. roēník tradiēního
„BezdĢdovického sedmiboje dvojic“. Tentokrát se turnaje zúēastnilo
šest dvojic. Sedmiboj se skládal z tĢchto disciplín: nohejbal, kop na
fotbalovou branku, stƎelba na branku hokejkou, hod na koš, šipky, stolní
tenis a stƎelba ze vzduchovky. Nejlépe si se všemi disciplínami poradila
dvojice KAP\ÍCI ve složení Jaroslav Suchánek a Tomáš Kapr, kteƎí obhájili
loŸské vítĢzství. Druhá skonēila dvojice SPARTA (Stanislav Brda a JiƎí
Vydra), tƎeơ skonēila dvojice DC Vikings (Alena a Pavel Vesƞálovi).
ObĢ tyto dvojice mĢly stejný poēet bodƽ. VítĢzná dvojice pƎevzala od
organizátorƽ za první místo poháry.
Text: Alena Vesƞálová
Foto: Dominika Vohryzková

Svoz komunálního odpadu vždy ve ētvrtek:
18.9.
2.10.
16.10. 30.1.0 16.11.
25.12. a 8.1.2015

27.11.

11.12.

A na jaké akce se mƽžete tĢšit!
11.10.2014
11.10.2014
12.10.2014

Posvícenský nohejbalový turnaj trojic,
bezdĢdovický sportovní areál od 9:30 hod.
Posvícenská taneēní zábava skupina „ejka Band“
v Obecním hosƟnci od 20:00 hod.
Posvícení - posezení s hudbou v Obecním hosƟnci

Na všechny akce Vás srdeēnĢ zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese
www.bezdedovice.cz

Rozlouēení
s prázdninami
V sobotu 23. srpna se v Hajanech
u rybníka Kahoun od 16 hodin konal 2.
roēník úspĢšné akce pro dĢƟ a mládež
nazvané „Rozlouēení s prázdninami“.
H a ja n y
Na louce byla pƎipravena stanovištĢ
s disciplínami, kterými napƎíklad bylo lovení
limonád, házení míēkem na cíl, chƽze na chƽdách
a urēitĢ nejoblíbenĢjší byla stƎelba ze vzduchovky na špejle, na kterých
byly navázané laskominky. Po pravdĢ - u všech stanovišƛ ēekala na malé
sportovce sladká odmĢna. Mimo jiné se dĢƟ vydovádĢly na nafukovacím
skákacím hradu a tƎešniēkou na dortu byla hasiēská plošina, zapƽjēená
SDH Chrást, která zájemce vyzvedla do výšky 27 metrƽ a ơm jim poskytla
krásný výhled na Hajany a okolí. Souēásơ této akce byly i hasiēské závody
našich nejmenších. Jako první se nám pƎedstavila pƎípravka z Hajan.
Jejich závod pƎipomínal malé „brouēínky“, kteƎí sotva unesou hadici,
ale nakonec bravurnĢ pokoƎili oba pƎipravené terēe. Po nich nastoupili
mladší žáci, kde se utkala dvĢ družstva: Hajany a TchoƎovice. ZvítĢzili
domácí. NejoēekávanĢjší kategorií byli starší žáci, ve které závodila tƎi
družstva a to Hajany, TchoƎovice a Mirovice. OpĢt nejlepší byli domácí.
VítĢzové byli odmĢnĢni medailemi a všichni zúēastnĢní obdrželi odmĢnu
za snahu.
Celá akce byla velmi zdaƎilá, malí i velcí se dobƎe bavili a urēitĢ jim
v tu chvíli nevadilo, že se louēí s prázdninami!

Memoriál Václava VanĢēka
Již druhým rokem poƎádalo SDH Hajany ve spolupráci s Obcí
Hajany noēní hasiēskou soutĢž „Memoriál Václava VanĢēka“. SoutĢžila
sedmiēlenná družstva od nastartovaného stroje, osvĢtlená byla pouze
základna a terēe. Útok byl proveden dle starých pravidel hasiēského
sportu.
Celé klání vypuklo ve 20,00 hod. na louce u rybníka Kahoun. Do
kategorie žen se pƎihlásila 4 družstva, Hajany A, Hajany B, TchoƎovice
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a Sedlice. Naše ženy
Hajany B se umísƟly
na krásném 1. místĢ
a družstvo Hajany
A na pĢkném 3. místĢ. Do mužské kategorie se pƎihlásilo
osm kolekƟvƽ. I zde
byli nejlepší hajanšơ
hasiēi! Všechna vítĢzná družstva byla
odmĢnĢna krásnými
poháry a lahvinkou
na zahƎáơ. Veškeré
dĢní i výsledky jednotlivých družstev profesionálnĢ komentoval pan Karel Zbíral a hudební
doprovod jako již tradiēnĢ zajisƟla blatenská kapela Anēa Band.
Velký dík patƎí všem dobrovolným hasiēƽm i nehasiēƽm, kteƎí se
podíleli na realizaci obou úspĢšných akcí. Naše malá obec si zaslouží
velkou pochvalu!
ZdeŸka JestƎábová

Hajanská pouƛ 2014
Vzhledem k tomu, že v letošním roce si obec Hajany pƎipomnĢla
20 let svojí samostatnosti, slavila se Hajanská pouƛ trochu velkolepĢji.
V prƽbĢhu pouƛových oslav natáēela v naší obci ēeská televize poƎad
Náš venkov s režisérem Bohdanem Bláhovcem.
Páteēní veēer patƎil hlavnĢ „omladinĢ“. K tanci a poslechu zahrála
skupina Anēa Band. Na programu sobotního odpoledne bylo „Rybí hodování“. Pánové Mašek a Milota nám ukázali, jak pƎipravit sladkovodní
ryby – kapr, makrela, pstruh. SamozƎejmĢ nechybĢla ochutnávka pƎipravených rybích specialit. Pro dĢƟ byl nachystaný odpolední program plný
her a soutĢží. K tomu všemu nám zahrála kapela Z Vršku.
NedĢlní odpoledne zahájila Hudba pana Koubka, která vyhrávala
u místní kapliēky. Ve 14,30 hodin za tónƽ státní hymny položila starostka obce paní Dana Vohryzková spolu s panem Ing. Josefem Kalbáēem
vĢnec k pomníku padlých hrdinƽ v I. svĢtové válce. Paní Jana Bláhová
pƎedala slavnostnĢ sošku Svatého Floriána starostovi SDH. Pak už pƎišla na Ǝadu Mše Svatá, kterou sloužil blatenský faráƎ pan Marcin Piasecki. V obecním domĢ si zájemci mohli prohlédnout výstavu obrazƽ
hajanského malíƎe pana Petra ŠtĢpána. BĢhem odpoledne ještĢ zahrála
v místní hospodĢ Hudba pana Koubka.
Na závĢr bych chtĢla podĢkovat všem, kteƎí se podíleli na pƎípravĢ
pouƛového programu. Myslím, že byl celkovĢ zajímavý a každý si v nĢm
nĢco našel. PodĢkování za ochotu, velice milý pƎístup a vstƎícné jednání pƎi domlouvání Mše Svaté pak patƎí také panu Marcinu Piaseckému.
V letošním roce to bylo poprvé po ētrnácƟ letech, co v Hajanech Mši
Svatou sloužil blatenský faráƎ.
Dana Vohryzková, starostka obce Hajany
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Vedoucí pro nás po pƎíjezdu pƎipravili menší šipkovanou, na jejímž konci
jsme našli pirátské šátky. Druhý den jsme se vydali k Ǝece, kde jsme si
každý našli kámen a po obĢdĢ si ho ozdobili ubrouskovou technikou.
PƎed veēeƎí jsme si ještĢ zahráli nĢkolik zajímavých her. TƎeơ den pro
nás byl nejlepší, protože jsme jeli na vodu. Vyplouvali jsme ze Sušice.
SjíždĢli jsme Ǝeku Otavu a jako správní vodáci jsme sjíždĢli jezy, které
nebyly pƎíliš prudké. Plavba po Ǝece nám trvala pƎibližnĢ 8 hodin. tvrtý
den se nesl ve výtvarném duchu. VyrábĢli jsme na karton pirátské lodĢ
z víēek, krepového papíru pomocí temper, Þxƽ a pastelek. Veēer jsme
si v aule pouštĢli Piráty z Karibiku a meziơm pro nás vedoucí pƎipravovali noēní hru. Pátý den bylo velké horko, tak jsme se šli vykoupat do
Ǝeky. Po koupání nás ēekalo pƎekvapení, pƎijel pan Gregora z Hajan se
sanitkou a pƎedvedl nám její vybavení. Po veēeƎi jsme si pouštĢli další
díl Pirátƽ z Karibiku, který se nám líbil více než ten pƎedchozí. Šestý den
ráno jsme hráli „akƟvity“. Odpoledne jsme šli do herny, kde jsme plnili
kvíz. V noci jsme mĢli bojovku, která byla opravdu strašidelná. Sedmý
den jsme po snídani odpoēívali po nároēné noci, po které byli všichni
fyzicky i psychicky vyēerpaní. Jako vyvrcholení celého pirátského týdne
jsme absolvovali cestu za pokladem. Všechny úkoly po cestĢ byly psány
morseovkou a my jsem je museli rozlušƟt. Poklad jsme nakonec našli zakopaný u Ǝeky a byly v nĢm krásné pirátské amulety. Když se setmĢlo, šli
jsme pouštĢt lampiony štĢsơ. Poslední den jsme se sbalili a odjeli domƽ.
Tento tábor byl opravdu skvĢlý a poƎádnĢ jsme si ho užili.
Anna Venclová a Julie JestƎábová

Info z obce
Ze získané dotace Program obnovy
venkova od Jihoēeského kraje 2014
ve výši 96 Ɵs. Kē byl poƎízen inventáƎ
obce:

Hor

nosín

Název inventáƎe

Cena celkem s DPH

motorová pila 1 ks

19 990 Kē

kontejner na odpad (železo) 1 ks

20 933 Kē

stƽl masiv 5 ks (do klubu SDH)

25 520 Kē

židle masiv 30 ks (do klubu SDH)

57 750 Kē

stƽl masiv+lamino 1 ks (sál)
židle masiv 14 ks (sál)

Letní hasiēské soustƎedĢní 2014
Již ētvrtým rokem jezdíme na hasiēské soustƎedĢní. Letos jsme podruhé zavítali do rekreaēního areálu ve StƎelských HošƟcích. 12. ēervence dopoledne jsme od hajanské hospody odcestovali „na místo ēinu“.

lavice masiv 5 ks (venkovní posezení)
KƎovinoƎez 1 ks
Celkem za požadovaný inventáƎ
Vlastní podíl obce k dotaci POV J ēiní 65 657 Kē.

3 569 Kē
14 515 Kē
5 090 Kē
14 290 Kē
161 657 Kē
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V letošním roce bylo ještĢ poƎízeno z prostƎedkƽ obce:
o
o
o
o

výmĢna lina v klubu SDH za 14 622 Kē,
nové skƎíŸky do klubu SDH za 22 590 Kē,
nový kontejner na elektro odpad za 13 213 Kē,
sochy andĢlƽ na oltáƎ za 11 Ɵs. Kē.

Do konce roku ještĢ bude zakoupena sbĢrná nádoba na použité záƎivky
a žárovky.

SrdeēnĢ Vás zveme na akce do naší obce:
¾
Beseda s promítáním o ISLANDU s p. Jaroslavem Kortusem
dne 24. 10. 2014 v 18,00 hod.

¾
Posvícenské posezení s muzikou p. Šebka dne 1. 11. 2014
od 20 hod.

¾
Vánoēní koledy v kapli sv. Floriána v nedĢli 14. 12. 2014

Oprava kaple dne 2.9.2014

odpoledne. as bude upƎesnĢn.

Chlumská kaple
Kapliēka zasvĢcená sv. Janu
Nepomuckému stojí na chlumské návsi
v její horní ēásƟ a je nepƎehlédnutelnou
ozdobou obce a místem setkávání
obēanƽ pƎi rƽzných slavnostech.
První zmínkou o chlumské kapliēce
Chlum
je historický zápis ve staré kronice, kde
se píše: „R. 1781 zaēali stavĢƟ Kapli Jana
Nepomuckého. Zžádali obēané vrchnost, by jim
dala potƎebné prejzy a háky na její pƎikryơ v tunĢjší cenĢ. ŽádosƟ jejich
vrchnost vyhovĢla.“
PƎedchƽdcem kapliēky byl
od nepamĢƟ zvon, umístĢný
na dƎevĢném sloupu, pomocí
kterého si lidé oznamovali denní
ēas, zvonili ráno, v poledne
a veēer tak zvané klekání.
ZvonĢním se dozvídali také
dobré i špatné zprávy. Zprávy
o narození dítĢte, úmrơ rodáka,
pƎicházející bouƎce nebo jiné
živelné hrozbĢ. Zvoníky bývali
místní obēané. Také kapliēka
mĢla své zvoníky z Ǝad místních
obēanƽ. Jména tĢch nejstarších
se nedochovala. Posledním
známým
zvoníkem
podle
místních pamĢtníkƽ byla Berta
PĢēová, nar. 1899, zemƎela 1992.
V letošním roce se zastupitelé obce rozhodli pro rekonstrukci
Oprava kaple dne 12.7.2014
kapliēky. Její souēasný stav nebyl dobrý, zvláštĢ stƎechu
a stropní trámy bylo
tƎeba vymĢnit. Upravit bylo zapotƎebí
také vlhkost zdiva
a vytvoƎit odvĢtrání
vnitƎní ēásƟ. VýbĢrové Ǝízení, které
zastupitelé obce na
opravu kapliēky vypsali, vyhrála Þrma
PRAST\ECHA pana
Karla PrachaƎe za
Oprava kaple dne 29.7.2014
nejnižší nabídnutou
cenou. Na opravĢ zdiva kapliēky se podílí také místní obēan Bohuslav
Bárơk ml., který v roce 2012 opravoval fasádu kapliēky.

Oprava kapliēky
zaēala zaēátkem ēervence odstranĢním
staré omítky. V polovici srpna byla dokonēena horní ēást nové
fasády a k poslednímu srpnu je stržena
stƎecha kapliēky.
Rekonstrukce
kaple by mĢla být
ukonēena k poslednímu Ǝíjnu letošního
roku.
Miluše Kordulová

Informace z Chobota
V minulém ēísle jsme se zamĢƎili na
naše hasiēe a jejich bohatou akƟvitu.
Nyní nĢco co se týká chodu obce.
V rámci programu obnovy venkova
se dokonēila akce rozšíƎení veƎejného
osvĢtlení – osvĢtlení lávky a požární
Chobot
nádrže, dále nové zavedení elektƎiny do
hasiēské garáže. Hodnota tohoto díla je 71
Ɵsíc Kē celkem, pƎíspĢvek krajského úƎadu v ēástce 35
Ɵsíc Kē. Další akce z programu obnovy venkova byla provedena oprava
kontejneru a nákup odpadkového koše pro ēást obce Újezd u Skaliēan.
Hodnota tohoto díla je 47.500 Kē celkem, pƎíspĢvek krajského úƎadu
v ēástce 26 Ɵsíc Kē. Toto je shrnuơ akcí, které se udĢlali v tomto roce.
Trochu z kultury: V sobotu 30. 8. 2014 se uskuteēnil turnaj v nohejbalu za úēasƟ 8 družstev. VítĢzství si odvezli hráēi z Blatné. Pro úēastníky
turnaje a obecenstvo bylo pƎipraveno bohaté obēerstvení. Radost
všem úēastníkƽm udĢlalo
poēasí, sluníēko svíƟlo po
celý den. I dĢƟ si poslední volné dny užily,
skonēily dvoumĢsíēní
prázdniny a nyní jim
nastanou povinnosƟ
ve škole.
Dosavadní zastupitelstvo pƎipravuje tradiēní posvícení a v listopadu setkání dƽchodcƽ.
V obci je pƎipravena kandidátní lisƟna na Ǝíjnové volby do
zastupitelstva obce.
Chobot 31. 8. 2014
Kubátová Anna

StƎípky z Kadova, Pole,
LnáƎského Málkova,
Vrbna a Mraēova
Ka d ov

„Nežijte život s hnĢvem a nenávisơ ve
svém srdci. Škodíte ơm více sami sobĢ,
než lidem, které nenávidíte.“
Neznámý autor

Tak a je to tady, prázdniny nám daly vale,
pƎedvolební diskuse jsou v plném proudu a podzim se nám pƎipomínal
již od srpna. Volby do zastupitelstev obcí, probĢhnou soubĢžnĢ se
senátními v pátek 10. Ǝíjna a v sobotu 11. Ǝíjna 2014 a senátní budou
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pokraēovat ještĢ následující víkend. Aƛ bude výsledek voleb jakýkoliv,
bude to odraz vƽle Vás, všech voliēƽ.
I pƎes pƎedvolební shon stále pokraēuje uzavírání nájemních smluv na
hrobová místa pro hƎbitov v KadovĢ. Informace k uzavƎení smluv získáte
na Obecním úƎadu v KadovĢ ē.p. 65, tel: 383 491019 nebo 724 181 049.
Smlouvu lze uzavírat v prƽbĢhu celého roku.
Naopak spĢchat byste mĢli s platbami za odvoz komunální odpad, ty by
mĢly být uhrazeny do konce ēervna 2014.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov
Snažíme se, abyste všechno, co se u nás dĢje, mohli sledovat na našich
www stránkách www.kadov.net . A dĢkujeme všem obēanƽm, kteƎí
nejsou lhostejní a poseēou si nejen na zahradĢ, ale i pƎed vraty, zúēastní
se brigády, iniciují konání sportovní nebo spoleēenské akce, ēi seberou
zahozený papír.

Koncert duchovní hudby
SkvĢlý, již 7. koncert duchovní hudby se konal v sobotu 26. ēervence
od 18.00 hodin v kostele sv. Václava v KadovĢ. Tento koncert byl poslední
pƎed zahájením základní opravy vzácných místních varhan, na které
farnost získala Þnanēní podporu z grantu Jihoēeského kraje.
Úēinkující jihokorejšơ studenƟ ze sboru Soul Oratorio a studenƟ
pražské konzervatoƎe podali excelentní umĢlecké výkony a nechybĢlo
ani vystoupení studentky v korejském národním kroji s tradiēním korejským hudebním nástrojem. Touto akcí pƎibylo ze vstupného ke stávajícím 127 897,15 Kē dalších 12 500,- Kē, Ǝeditel
sboru Soul Oratorio pan Choi vĢnoval
do vstupného 15.000,- a obecní zastupitelstvo odsouhlasilo Þnanēní pƎíspĢvek na úēet veƎejné
sbírky ve výši 100.000,-. K 31.
8. 2014 byl stav koneēného zƽstatku veƎejné sbírky
255 899,- Kē!!! Na dalším
jednání zastupitelstva odsouhlasilo OZ pokraēování
veƎejné sbírky, protože to
novĢ již zákon umožŸuje.
ChtĢli bychom v podpoƎe
opravy varhan pokraēovat.
PƎed kostelem byla v prƽbĢhu koncertu vystavena
fotodokumentace z prƽbĢhu opravy vĢže kostela sv.
Václava. Tato dokumentace
je stále pƎístupná v kostele
v KadovĢ v dobĢ mše svaté
každou 1. a 3. nedĢli v mĢsíci 18:00 (letní ēas) / 16:00 (zimní ēas). DĢkuji
všem spolupoƎadatelƽm, úēinkujícím a ženám, které pƎišly kostel uklidit.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov
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Podzim na Poli
Otec Ǝíkával, že léto zaēíná pƎíletem rorýsƽ a s jejich odletem zase
konēí. AlespoŸ že nĢkteƎí ptáci mají úplnou volnost. KupƎíkladu husy
chované lidmi jsou na tom hƽƎ. eká je toƟž datum - 11. listopad, což je
svátek sv. MarƟna. To znamená jejich konec. StejnĢ tomu bude i letos.
Pro zámek v Poli je toto období v jistém slova smyslu také závĢreēné,
bude se tou dobou dokonēovat obnova fasády na jeho západní stranĢ.
Tím nastane propojení pohledƽ na stavbu v novém hávu. To bude
urēitĢ pƎíjemným dƽvodem k již tradiēní návštĢvĢ areálu zámku, jehož
otevƎení pro veƎejnost je letos plánováno na sobotu dne 8. 11. 2014.
Znovu obnovenou tradicí bude zahájení dne otevƎených dveƎí areálu
renesanēního statku v Poli mší svatou v kapliēce sv. Václava panem
otcem Marcinem Piaseckim od 11,00 hodin. Všichni místní i pƎespolní
jsou srdeēnĢ zváni.
Stanislav DvoƎák

RybáƎské závody - 4. roēník
Dne 16.8.2014 uspoƎádal SDH LnáƎský Málkov již 4. roēník rybáƎských
závodƽ. Celkem se zúēasnilo 15 soutĢžících. Nejen že se soutĢžilo
o
nejvĢtší
souēet
všech
nachytaných
ryb,
ale
i o nejmenší a nejvĢtší
rybu. Prvenství si
odnesl p.Šeß - 820cm
/24ks,
druhé
místo si vychytal
p.Prokopius
V.
652cm/23ks
a tƎeơ místo
obsadil
p.FoƎt
L. - 541cm/18ks.
Nejmenší
rybu
chyƟl p.Prokopius
V. - 14cm , nejvĢtší
p.FoƎt L. - 56cm .
Nachytalo se 105ks ryb
o celkové délce 3.273cm
.Celá soutĢž se zakonēila veēerním
posezením s grilováním nĢkolika nachytaných kouskƽ.
Obēanské sdružení „ PƎátelé LnáƎského Málkova „ uskuteēnilo dne
6.9.2014 Zakonēení prázdnin . PƎi akci nám poēasí pƎálo. Sešli jsem se
v hojném poētu.

Další pƎipravované akce:
V prƽbĢhu Ǝíjna uspoƎádáme Drakiádu
25.10.2014 Podzimní tancovaēku
29.11.2014 Spoleēné vytváƎení Adventních vĢncƽ
6.12.2014 Zdobení vánoēního stromku
23.12.2014 Zpívání koled u vánoēního stromku
31.12.2014 Silvestrovské posezení
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Jak ten ēas leơ
Pomalu, ale jistĢ se blíží závĢr roku
2014. Ani se tomu vĢƎit nechce, že to
již budou celé ētyƎi roky od posledních
voleb do zastupitelstev obcí. PrávĢ
s koncem volebního období je ten
pravý ēas na zhodnocení našeho konání
v Zastupitelstvu obce Kocelovice. Nebudu
hodnoƟt, co se nám povedlo a co se nám
nepovedlo, to musíte zhodnoƟt Vy, obēané
Kocelovic. Spíše pƎipomenu akce, které se za uplynulé ētyƎleté období
realizovaly.
NejvĢtší akcí celého volebního období byla jistĢ modernizace sálu
v prvním patƎe budovy bývalé školy. PƎi této akci došlo ke spojení již
existujícího sálu a vedlejší místnosƟ, dƎíve jedné ze tƎíd obecní školy, ēímž
vznikl spoleēenský sál ve tvaru písmena „L“ s dostateēnou kapacitou pro
naši obec. Souēásơ této akce byla také modernizace sociálního zaƎízení. Ve
všech prostorách byla provedena kompletní výmĢna elektroinstalace. Na
novĢ vzniklou ēást spoleēenského sálu byly položeny parkety a na místo
zrušené místnƽstky s výēepem byl poƎízen nový barový pult. ást pƽvodní
dlažby z chodby byla umístĢna na zeě do vstupní chodby, jako vzpomínka
na to, jak to ve škole v minulosƟ vypadalo. První svoji velkou akci zažil
spoleēenský sál v létĢ roku 2012 pƎi srazu rodáku naší obce. Tehdy se do
sálu vešlo témĢƎ dvĢ stĢ rodákƽ a pƎátel naší obce.
V souēasné dobĢ sál využívá obec ke svým akcím, dále jej využívá Sbor
dobrovolných hasiēƽ Kocelovice a eský svaz žen Kocelovice k poƎádání
spoleēenských akcí, oddíl stolního tenisu TĢlovýchovné jednoty LnáƎe
zde hraje svá mistrovská utkání a obēané Kocelovic zde poƎádají své
rodinné oslavy. K dokonalosƟ by bylo ještĢ tƎeba sál dovybavit nábytkem,
stoly a židlemi, ēást souēasného vybavení je již zastaralá a zasloužila by
výmĢnu. V úvahu pƎichází nástĢnná výzdoba v podobĢ fotek z okolí naší
obce a obrazy. Souēásơ modernizace sálu a srazu rodákƽ v roce byla také
renovace a doplnĢní pomníkƽ padlých z I. svĢtové války a vedle stojícího
kƎížku. Opravena byla také pamĢtní deska na budovĢ již zmiŸované bývalé
školy, která vzpomíná místního rodáka Jaroslava Prƽchu.
JeštĢ téhož roku bylo poƎízeno venkovní osvĢtlení kostela svatého
BartolomĢje, který neodmyslitelnĢ k naší obci patƎí. Pƽvodní myšlenka
byla taková, že osvĢtlení bude zapínáno jen v období oslav a svátkƽ jako
je pouƛ, Velikonoce, Vánoce a podobnĢ. Nakonec však kostel zƽstává
osvĢtlen celoroēnĢ. V souvislosƟ s kostelem a obecním hƎbitovem je nutné
vzpomenout opravu hƎbitovní zdi a chodníkƽ vedoucích hƎbitovem. TĢmito
úpravami získal hƎbitov na dƽstojnosƟ, kterou jistĢ všichni chováme ke
svým zde odpoēívajícím pƎíbuzným, kamarádƽm a známým.
Další velkou akcí v tomto období byla modernizace kanceláƎe
a zasedací místnosƟ obecního úƎadu v budovĢ bývalé „Kampeliēky“.
Touto modernizací získala obec kvalitní prostory pro svoji reprezentaci
i ēinnost. Nyní se pƎímo nabízí modernizace obecní knihovny a pƎilehlých
dvou místnosơ. V celé budovĢ požární zbrojnice byla vymĢnĢna stará
dƎevĢná okna za nová plastová, vēetnĢ vchodových dveƎí. V souēasné
dobĢ v obecním bytĢ v požární zbrojnici probíhá modernizace koupelny.
ásteēnou opravou a modernizací prošla také naše hospƽdka. Byla
provedena oprava elektroinstalace, výēepního pultu a zázemí hospƽdky.
RozšíƎeno o dvĢ lampy bylo také veƎejné osvĢtlení v naší obci, hlavnĢ
instalace osvĢtlovacího tĢlesa k cestĢ k ēíslu popisnému tƎicet šest byla
velice potƎebná.
Pokraēovalo se v opravĢ komunikací a cest ve vlastnictví obce.
KonkrétnĢ se jednalo o spojovací cestu Kocelovice – Hornosín, která je
celkem hojnĢ využívána jak cyklisty tak i motorovými vozidly. Také byla
opravena cesta kolem osady Paraēov, která je dosƟ zatĢžována vozidly
pƎijíždĢjícími na pilu Nový dvƽr. Jedním dechem je tƎeba dodat, že pro
naši obec je lepší, že vozidla navážející dƎevo na pilu Nový dvƽr jezdí právĢ
kolem Paraēova, než kdyby jezdily pƎes naši obec. VyēištĢna byla také ēást
Hajanského potoka a to pƎedevším v okolí mostu v naší obci, kde se právĢ
nejvíce usazuje sediment. PrávĢ v této ēásƟ potoka se také rýsuje potƎeba
opravy kamenného tarasení, které se pomalu, ale jistĢ rozpadá. Pro zvýšení
bezpeēnosƟ z hlediska silniēního provozu v naší obci probíhá v souēasné
dobĢ instalace dvou radarových mĢƎiēƽ rychlosƟ. Jeden bude umístĢn na
pƎíjezdu do obce od BĢlēic a druhý na pƎíjezdu od LnáƎ. Instalace tĢchto
dvou radarových mĢƎiēƽ by mĢla pƎispĢt ke snížení rychlosƟ projíždĢjících
vozidel naší obcí.
Nejenom prací a pracovními povinnostmi žije ēlovĢk, proto i naše obec

Ko

celovice

žije kulturou a sportem. Myslím, že nejvĢtší událosơ tohoto volebního
období pro naši obec bylo vydání knihy „Naše Kocelovice“, která byla
vydána u pƎíležitosƟ srazu rodákƽ. Nutno pƎidat, že nejvĢtší zásluhu na
zrodu uvedené knihy má její autorka a kocelovická kronikáƎka, paní Milada
Cihlová, za což jí patƎí velké díky. Další velkou událosơ pro naší obec
v oblasƟ kultury jistĢ také bylo poƎízení a udĢlení obecního znaku a obecní
vlajky. Zde patƎí podĢkování panu Mgr. Vladimíru ervenkovi, který je
autorem návrhƽ.
V oblasƟ kultury nelze zapomínat na spoleēenské akce jako je oslava
Dne matek a setkání dƽchodcƽ, oblibĢ se také dostává zpívání koled na
ŠtĢdrý den u venkovního vánoēního stromu. Nelze zapomínat ani na
spoluúēast obce pƎi poƎádání oslavy Mezinárodního dne žen.
V naší obci nezapomínáme ani na sport a sportovní život. Již k tradicím
patƎí fotbalový turnaj „O pohár starosty“, bĢh Kocelovice – Hornosín –
Kocelovice, kterého se rok od roku úēastní více bĢžcƽ. Velkým pƎáním
hlavního organizátora Ing. MarƟna Holana je, aby na letošní roēník
dorazilo padesát akƟvních bĢžcƽ. Myslím, že za svoji snahu a obĢtavost
by si to zasloužil.
Asi nejvĢtším sportovním dĢním v naší obci je požární sport v podání
mladých hasiēƽ, mladých hasiēek a zapomínat nelze ani na naše veterány.
Nutno dodat, že toto všechno díky velké podpoƎe obce, která zakoupila
speciální sportovní stƎíkaēku. Po poēáteēních nezdarech a získávání
zkušenosơ nyní pƎichází ēas, kdy pƎedevším mladí hasiēi a mladé hasiēky
zaēínají zúroēovat svoji snahu a píli ơm, že dosahuji velice dobré výsledky
pƎi soutĢžích v okolí. Myslím, že takové akƟvity mladých lidí je tƎeba
podporovat, neboƛ i zde získají mnoho zkušenosơ, tolik potƎebných
pro další život.
Další akƟvitou smĢƎující na mladé lidi a zde pƎedevším na ty nejmladší,
je úēast obce na spoluÞnancování dĢtského hƎištĢ v naší obci. Zapomínat
také nelze na podporu ēinnosƟ neziskových organizací v naší obci a to
Sboru dobrovolných hasiēƽ a eského svazu žen.
PƎínosem, alespoŸ pro nĢkteré obēany naší obce, je provoz prodejny
potravin a místní hospƽdky v naší obci. Je sice pravdou, že tyto provozovny
nemohou v niēem konkurovat supermarketƽm, ale mají jednu obrovskou
výhodu pƎedevším pro naše starší spoluobēany, kteƎí nemusí za tĢmito
službami nikam cestovat, což není v dnešní dobĢ nic jednoduchého.
Na chodu prodejny a hospƽdky se podstatnou mĢrou obec také
spolupodílí. ZávĢrem svého pƎíspĢvku bych chtĢl podĢkovat zastupitelƽm,
se kterými jsem mĢl tu ēest spolupracovat a kteƎí mĢ v tĢchto ēinnostech
podporovali. PodĢkování patƎí také zastupitelƽm, kteƎí mĢ nepodporovali,
spíše naopak, ale i zde jsem získal mnohé zkušenosƟ, které snad nĢkdy
také zúroēím.
DĢkuji provozovatelƽm prodejny potravin paní Kƽtové a panu Kƽtovi.
DĢkuji EvĢ a Janu Rážovi, kteƎí donedávna provozovali naší hospƽdku.
DĢkuji pƎedstavitelƽm a ēlenƽm Sboru dobrovolných hasiēƽ Kocelovice
za jejich ēinnost, reprezentaci obce a za jejich práci pro naši obec. DĢkuji
paní MiladĢ Cihlové za výkon funkce kronikáƎky a panu Janu Cihlovi za
výkon funkce knihovníka. DĢkuji všem tĢm, s kterými jsem mĢl tu ēest
spolupracovat ve funkci starosty a v neposlední ƎadĢ dĢkuji Vám všem
obēanƽm, kteƎí jste mne v mé ēinnosƟ a snaze udĢlat nĢco prospĢšného
pro naši obec podporovali.
Karel Lukáš, starosta obce

Ze spoleēenské kroniky Kocelovic
V ēervenci oslavil životní jubileum pan Josef Diviš 85 let.
V srpnu se dožila paní Marie Divišová 78 let
a pan Václav Jánský se dožil 72 let.
Všem oslavencƽm gratulujeme a pƎejeme hodnĢ zdraví, elánu
a spokojenosƟ do dalších let.
V srpnu zemƎel po tĢžké nemoci
pan Miroslav Diviš ve vĢku nedožitých 28 let.

PƎehled poēasí za ēervenec a srpen
2014 na MS Kocelovice
Letní prázdniny roku 2014 utekly jako voda a mƽžeme se podívat,
jaké poēasí nám pƎinesly:
ervenec byl teplotnĢ nadnormální (normál je 17,5 °C, bylo 19,1°C).
Nejvyšší teplota byla 31,8°C 20.7., nejnižší 7,8°C dne 2.7. Ve výšce 5 cm
nad zemí klesla ten den na 4,9°C. Byly 2 tropické dny s teplotou 30,0 °C
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a více a letních dnƽ s teplotou 25,0°C a více bylo 20. SrážkovĢ byl ēervenec slabĢ nadnormální (normál je 81,3 mm, spadlo 87,6 mm srážek).
Nejvíce napršelo 32,6 mm 8.7. CelkovĢ bylo 17dnƽ se srážkami. Bylo 13
dnƽ s bouƎkou, kroupy ani silný vítr se nevyskytly. Sluneēní svit v ēervenci byl výraznĢ nadnormální (slunce svíƟlo 268,4 hod, normální svit
je 233,8 hod). Nejvíce slunce svíƟlo 15,4 hod 3.7. V ēervenci bylo 5 dnƽ
s mlhou, žádný den nebyl zcela jasný, zatažených dnƽ bylo 11. CelkovĢ
lze Ǝíci, že ēervenec 2014 byl poēasovĢ pƎíznivý mĢsíc pro prázdninové
radovánky.
Srpen již tak pƎíznivý nebyl. Dá se Ǝíci, že 10. srpna skonēilo letošní
léto. TeplotnĢ byl srpen podnormální (normál je 17.0°C, bylo 15.6°C).
Nejvyšší teplota byla 29.4°C 10.8 a pak už se jenom ochlazovalo, 25.8.
klesla ráno teplota na 3.5°C a je to absolutní minimum pro tento den
od roku 1975. V pƎízemní vrstvĢ bylo namĢƎeno pouze 0.6°C. Nebyl ani
jeden tropický den a pouze 5 dnƽ letních. SrážkovĢ byl srpen mírnĢ
nadnormální (normál je 78.5 mm, napršelo 94.2 mm). Nejvíce napršelo
26.7mm 26.8. Bylo 20 dnƽ se srážkami, 8 dnƽ s bouƎkou, kroupy se nevyskytly, silný vítr, pokud byl, nepƽsobil žádné škody. Sluneēní svit v srpnu byl podnormální (normál je 226.5 hodin, nasvíƟlo jen 180.1 hodin).
Nejvíce slunce svíƟlo 12.3 hodin 10.8. a 28.8. Ani v srpnu nebyl žádný
jasný den, bylo 10 dnƽ zatažených a 9 dnƽ s mlhou.
Vladimír KováƎ, 1. záƎí 2014
Meteorologická stanice Kocelovice

které jsme objeli, rád bych odkázal na webové stránky Sboru dobrovolných
hasiēƽ Kocelovice, které najdete pod adresou sdh.kocelovice.cz a které
byly vytvoƎeny právĢ z tohoto dƽvodu. VĢnovány jsou hlavnĢ mladým
hasiēƽm, kteƎí provozují požární sport, a informacím o soutĢžích,
výsledcích, apod. Neslouží jako všeobecné informace o místním sboru
a nejsou v nich zahrnuƟ všichni ēlenové, kteƎí jsou kocelovickými hasiēi!
Na stránkách mƽžete nalézt harmonogram soutĢží, na které se hasiēi
chystají, výsledky z jednotlivých závodƽ, fotodokumentaci a z nĢkterých
útokƽ i videa.
Jakožto ēlen místního hasiēského sboru musím podĢkovat Obci
Kocelovice za to, co pro nás jakožto mladé hasiēe dĢlá. Jde hlavnĢ
o Þnanēní podporu, protože bez penĢžních prostƎedkƽ bychom si
nemohli dovolit úēastnit se soutĢží v takovém mĢƎítku. Zaēali jsme s ơmto
sportem zhruba pƎed tƎemi roky a za tu dobu jsme zjisƟli, že tento sport
není rozhodnĢ levná záležitost. My se to zase snažíme splácet rƽznými
brigádami pro obec a snad i dobrou reprezentací obce v rƽzných místech
našeho kraje.
MarƟn Lukáš

MateƎská škola LnáƎe
Vítáme dĢƟ
v novém školním
roce

Kocelovická pouƛ
Jako všechny okolní vesnice, tak i my slavíme svoji pouƛ. Kocelovická
pouƛ je zasvĢcena svatému BartolomĢji a právĢ proto se jí Ǝíká též
BartolomĢjská pouƛ. Letos to vyšlo úplnĢ pƎesnĢ a pouƛ se u nás konala
v nedĢli 24. srpna, právĢ v den, kdy tento patron slaví svƽj svátek.
Pouƛ nemohla zaēít jinak než slavnostní mší v našem kostele, kde
milým zpestƎením byl bĢlēický duchovní sbor zvaný BEDRS, který provázel
svými písnĢmi celou mši. Nemohu mluvit za všechny, kteƎí kostel v tento
den navšơvili, ale za sebe mohu Ǝíci, že z jejich krásných kostelních písní
mi bĢhal mráz po zádech. Je vidĢt, že to, co Ɵto lidé dĢlají, dĢlají s láskou
a plným nasazením. Tímto jim patƎí velký dík za to, že nás pocƟli svojí
návštĢvou, a rádi je uvidíme i pƎíšơ rok.
V odpoledních hodinách pak Obecní úƎad Kocelovice uspoƎádal na
zpevnĢné ploše u hospƽdky Hudební pouƛové odpoledne, kde zahrála
kapela Náhoda. Hrály se moderní i lidové písniēky. K této pƎíležitosƟ byla
otevƎena i místní hospƽdka, takže nechybĢlo ani obēerstvení. Poēasí se
bohužel moc nevydaƎilo, a tak se po skonēení hudebního vystoupení
vĢtšina návštĢvníkƽ pƎesunula do tepla pohosƟnství.
Ale abych nemluvil jen o nedĢlním programu. V sobotu 23. srpna
uspoƎádali místní hasiēi Pouƛovou zábavu v místním sále. K tanci
a poslechu zahrála skupina Minimax. O obēerstvení se postaral hosƟnský
Tomáš Hanousek. Vzhledem k tomu, že se v Hajanech v ten samý veēer
konala noēní hasiēská soutĢž, byla namístĢ starost, aby vƽbec nĢkdo
pƎišel. Ale nakonec dorazili jak místní, tak pƎespolní, a úēast tak byla
pomĢrnĢ vysoká.
A protože máme konec záƎí, konēí léto a s ním i hasiēská sezona.
Jakožto mladí hasiēi jsme se úēastnili soutĢží témĢƎ každý letní víkend.
Byly to soutĢže v okolních obcích i soutĢže v rámci Šumavské hasiēské ligy.
Výsledky poƎád nejsou podle oēekávání, ale oproƟ loŸskému roku jsme se
urēitĢ zlepšili. A abych tady nemusel popisovat detailnĢ všechny závody,

Na soutĢži v BezdĢdovicích 2014

LnáƎe

PƎestože jsou LnáƎe malou obcí, snaží
se zƎizovatel obnovovat a rekonstruovat
prostory zdejší mateƎské školy. Tak tomu bylo
i o letošních prázdninách. V dobĢ uzavƎení došlo k nĢkolika úpravám. 1.
záƎí 2014 pƎišly dĢƟ do mateƎské školy po novĢ zbudovaném chodníku
s bezbariérovým pƎístupem. Místo dƎevĢné verandy byl vystaven nový
pƎístƎešek s krásnými vchodovými dveƎmi. A na zahradĢ naší školky stojí
pĢkný zahradní domek. Také v prostorách školky se v dobĢ uzavƎení
pracovalo. NĢkteré místnosƟ byly vymalovány, vyēištĢny koberce a vše
uklizeno a pƎipraveno tak, aby dĢƟ zahájily nový školní rok v pƎíjemném
a upraveném prostƎedí.
V tomto roce je zapsáno do naší jednotƎídní školiēky 28 dĢơ.
Slavnostní zahájení probĢhlo za úēasƟ rodiēƽ nových dĢơ a starostky
obce p. Stanislavy Maškové, která všem popƎála úspĢšný školní rok.
A hned zaēátkem nového roku jsme pro dĢƟ pƎipravili nĢkolik milých
pƎekvapení. 9. záƎí navšơvíme výstavu p. V. Klimtové v Tvrzi ve LnáƎích
pod názvem Pohádková zemĢ. Necháme se vtáhnout do pohádkové
Ǝíše skƎítkƽ, víl a elfƽ. 15. záƎí navšơví naši školku divadélko Vysmáto
s pohádkou Žabí království. 4. Ǝíjna vystoupí nejstarší dĢƟ z mateƎské
školy s programem pƎi vítání novĢ narozených dĢơ. Dále plánujeme
vycházku do podzimního lesa, pozorování výlovu místních rybníkƽ,
pouštĢní drakƽ a jiné podzimní radovánky.
PƎejeme tedy všem dĢtem spokojené a radostné dny v naší mateƎské
škole, hodnĢ kamarádƽ a spoleēných zážitkƽ.
Za MŠ LnáƎe: Alena Mašková
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Základní škola LnáƎe
Hurá do školy!
V letošním školním roce pƎipadl
datum 1. záƎí na pondĢlí a tak jsme
po dvoumĢsíēní pauze zahájili zároveŸ
pracovní týden i nový školní rok.
Slavnostní pƎivítání žákƽ i rodiēƽ zaēalo
již tradiēnĢ pƎed budovou základní
školy. Všechny pƎítomné uvítala
nejprve Ǝeditelka školy Jitka Venclová.
Krátce pohovoƎila o dĢní ve škole
bĢhem prázdnin a o organizaci nového
školního roku a podĢkovala Obci LnáƎe
za podporu, kterou nám každoroēnĢ
poskytuje. Poté se slova ujala starostka
obce Stanislava Mašková, která žákƽm
PrvŸáēek Adam
i uēitelƽm popƎála hodnĢ štĢsơ, zdraví
a úspĢchƽ. Projevila také radost
z hojného poētu prvŸáēkƽ, kterých
se letos sešlo dvanáct. Poté byli naši
nejmladší žáēci pƎivítáni kornoutem
plným sladkosơ a pamĢtním listem
na první školní den. Následovalo
fotografování a potom se žáci rozešli se
svými paní uēitelkami do tƎíd.
Jsme moc rádi, že jsme se první
školní den mohli opĢt sejít a pƎivítat
všech 38 dĢơ, které k nám letos
nastoupily. Abychom uspĢli v dnešním
svĢtĢ,
potƎebujeme
správnou
kvaliÞkaci, správné školy a správné
PrvŸáēek Terezka
pƎátele na správném místĢ a takovým
místem naše malá školiēka urēitĢ je.
ZdeŸka JestƎábová, uēitelka ZŠ LnáƎe
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Trocha historie nikoho nezybije
dnes o mlynáƎích, krajáncích a sekyrnících
(citace ze zahorēické kroniky, zápis z roku 1936)
„MlynáƎ - ChtĢl-li kdo míƟ mouku nejen že si dovezl obilí do mlýna
ale musel si to jíƟ pƎenášeƟ, pokud ještĢ bývali staroēeský mlýny. Za
ēasu roboty bývali na potoce jenom jedno mlýnský složení tj. u Barochƽ
u ervenkƽ u MinaƎíkƽ a u Netušilƽ. Po zrušení roboty po r 1849 kdy se
životní úroveŸ venkovskýho ēlovĢka pozvedla stavĢli mlynáƎi ještĢ druhý
mlýnský složení. NejpozdĢji jedno složení mĢl až asi do r 1874 Fr ervenka
mlynáƎ v PƎedmíƎi ē 31. NejvĢtší kolo mĢl mlynáƎ v Metlí po nĢm menší
na diváku po nĢm menēí v ZamlýnĢ, po nĢm menší u MinaƎíkƽ, po nĢm
u Halkƽ, po nĢm u ervenkƽ a nejmenší kolo mĢli u Barochƽ. Dnes má
na Diváku turbinu, též v ZamlýnĢ a též i u Barochƽ. Lidé se chodili ptáƟ
kdy pƽjdou do mlýna a nebo aby jim mlynáƎ vzkázal. Šla-li voda byl stále
nĢkdo ve mlýnĢ a k obĢdu neb k veēeƎi každýho mlynáƎ pozval a taky
každý musel jíƟ. Taky se stalo že mlynáƎ Ǝekl: Jez hlupáku vzdyƛ je to
z tvýho! Tak se ve mlýnĢ sešli dobƎí sousedi, nebo soupeƎové nebo se
ve mlýnĢ sešla omladina jichž znamosƟ nebylo pƎáno. Šlo-li více vody
mlel mlynáƎ na obĢ složení na horejší a na dolejší. Musel stále mlýn
opravovaƟ, pusƟl-li více do kamene mlýn se hlƟl a jestli pusƟl míŸ tak
se mlýn pƎíliš rozbíhal. Chod mlýna naznaēovala pružina pripevnĢná
v otvoru na hoƎe v kamenĢ a v jednom místĢ byl zub a na tom místĢ
pružina klepla. Dle toho mlynáƎ slyšel jak mlýn jde.
PƎišel-li mlynáƎ do hosƟnce kolem r 1896 všichni hosté podávali
pantátovi sklenice s pivem aby si pƎipyl. Každý si mlynáƎe vážil aby mu
brzo a dobƎe semlel. V dnešní dobĢ je to naopak. MlynáƎ si dnes váží
mleēe, neboƛ dnes na válcových mlýnech se toho semele že by se mohlo
2/3 mlýnƽ zrušit a ještĢ by to staēili. Jindy se hledali Ǝemeslníci kteƎí by
nĢjakou práci udelali a dnes naopak : kdo tu práci dá udĢlat. Jindy kolem
r 1896 se hledali lidi kteƎí by nĢco prodali : Obilí zemáky a podobnĢ.
Dnes se hledají lidi kteƎí nĢco koupí.
Když se postavili válcový mlýny a nejdƎív ho mĢl Kohout ve LnáƎích
r 1896 Bouše v Zahorēicích ē 29 r 1897, na Diváku r 1897 Francouzský
kámen s výtahama pak Nepodal v ZamlýnĢ r 1904, MinaƎík z PƎedmíƎe
r 1906 a Hopp z PƎedmíƎe r 1908 tak mlynáƎi vymĢŸovali za obilí hned
mouku a sice : 12 kg mĢƎiēné 2 kg na „výpary“ 34 kg výraž a 34 kg
chlebová a 28 kg otrub. Za to že mleē nejde dnes do mlýna pƎenášet
melivo tak se plaơ od 1 q 3 Kē. Na mlynáƎské vyhlášce stojí napsáno : Od
100 kg semlít se dává (bere) 12 kg a 2 kg výpary. Takhle ve skuteēnosƟ
nám mele jen 88 kg a ostatní je mzda. Neni nám nic platno že mají mnoho
pĢkných strojƽ vždyƛ dnes v r 1936 dávají 55 kg žitné mouky a pšeniēné
64 kg z 88 kg. Jsou mlynáƎi jsou chlapíci když jim kƎešou kameníci, jsou
mlynáƎi jsou když jim mlejny jdou. Mlíval-li mlynáƎ kolem r 1900 ve dne
v noci byl nevyspalý, ale byl veselý a i mlynáƎka byla veselá, ale jestli
mlynáƎ nemlel jenom jeden mĢsíc a vyspal se dost chodil smutný po
dvoƎe jakoby nĢco drahocenýho ztraƟl a hledal to.
V tom našom mlejnĢ kola jdou stejnĢ jedno se netoēí a druhý nejde.
Okolo mlejna vodiēka stejná, aƛ žijou mlynáƎský se sekyrnickejma
(Ǝemeslník na stavbu mlýna staroēeskýho.) Pode mlejnem nade
mlejnem husy se pasou vem pepíēku vem ßinƟēku zabij nĢkterou Já ty
husy nezabiju já ty husy znám jsou to husy panimámy kam já chodívám
(z r 1900)
Bývalo zvykem ještĢ kolem r 1895 že mleē nosil mouku hned jak jí
trochu napadalo v putnĢ na zádech domƽ od Barochƽ. Jenom otruby
se dávali do pytle. Mouka se nosila protože se šetƎilo aby se neumouēil
pytel a pƎišel by na zmar nĢjaký ten miligram mouky a dále to byl vžitý
zvyk. Starý mlýnice byly ze dƎeva stĢny a pokrytý šindelem stƎechy. Že
mĢli v ēas roboty jenom jedno složení byli docela malý.
Krajánek – MlynáƎšơ dĢlníci kteƎí hledali práci kolem r 1890 a šli ode
mlýna ke mlýnu se Ǝíkalo krajánek. PosmĢšnĢ se jim Ǝíkalo „plavajs“
husa proƟ vodĢ neb plavajs husa po vodĢ. Byli mezi nimy velmi poƎádný,
ale vĢtšina byla koƎalkové. PƎešlo jich nĢkterý den nĢkolik. PƎišel do
mlýna a šel do mlýnice jestli šel mlýn a pƎed mlynáƎem srazil paty
k sobĢ udĢlal úklon a sundal ēapku a Ǝekl : prosím o „fedrunk“. MlynáƎ
mu dal 1 až 3 krejcary. Co dostal u Barochu, u ervenkƽ, u MinaƎíkƽ
tak zašel v PƎedmíƎi do hosƟnce a za 4 kr mĢl „paŸáka“ (1/4 litru žitné
koƎalky). Z MinaƎíkouc vršku si takový koƎalkové posmĢšnĢ ukazovali :
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Tam je mlynáƎ sedlák, tam dál je taky sedlák, dál je mlynáƎ krejēí a dál
švec. /V PƎedmíƎi, v ZamlýnĢ, na Diváku, v Lomnici) Znamenalo to že
oni odborníci mlynáƎšơ že musejí s rancem na zádech chodit svĢtem
a ēlovĢk který se mlynáƎem neuēil má mlýn (kolem r 1900)
Sekyrník – Byl to Ǝemeslník který umĢl postaviƟ mlýnské zaƎízení
: Vodní kolo, paleēní kolo hƎídel, koš s korēákem, mouēnou truhlu,
srotovou truhlu, (dolejší), zejbrovadla na žito ta byla jednduchá
a na pšenici dvĢ síƛka nad sebou. Dále truhlu kde se kropila pšenice
ošpicovaná, neb v létĢ pƎíliš suché žito a neb se kropil jeēmen pƎed
mleơm neb jeēmen ze kterýho se dĢlali krupky (kroupy). Sekyrník musel
umĢt sekat se široēinou tak jako tesaƎ a sice mlýnský hƎídel na 16 hran
do kruhu v prƽmĢru asi 24 coulƽ. Tak taky otesal dubový trám který byl
upevnĢn vodorovnĢ asi 1 m 50 pod kamenem a jeden konec železnýho
hƎídele byl v lƽžku v tomto trámu a na druhým konci byl nasazen kámen
mlýnský. Trám se pomocí páēky pohyboval na horu a dolƽ a ơm se
kamen pƎiskládal. HƎídeli železnymu se Ǝíkalo „železí“. Sekyrník musel
umĢt sestƎihnout prkna k sobĢ a sklížit je k sobĢ tak jako truhláƎ. Musel
umĢt dĢlat truhláƎský záƎezy tak zvaný cinky. Když postavil mlýn tak
mlynáƎ mu dal pytel žita a sekyrek mlel a sledoval bystƎe chod mlýna
a opravil co bylo tƎeba. Sekyrník byl hledaný a dobƎe placený a byl ve
mlýnĢ i pƎes noc. (V MlynaƎovo bytĢ). MlynáƎka sekyrníkƽm vaƎila co
nejlepšího mohla. Když mlýn dobƎe šel mlynaƎka udĢlala dobrou svaēinu
pro sekyrníky a mlynáƎ šel s nimy do hosƟnce a tam to zapili až nemohli
treÞt domƽ.“
PƎipravila Marie Vrátná

LnáƎšơ lékaƎi – dokonēení
MUDr. Karel Taraba
Hlavní postavou tƎeơho dílu vyprávĢní o lnáƎských lékaƎích, kterým
tento seriál také konēí, je MUDr. Taraba. PƎesto, že jeho jméno je dosud
živé v pamĢƟ obyvatel LnáƎ a okolí, je kolem osoby tohoto lékaƎe
Ǝada otazníkƽ. Vzpomínky na nĢj shromáždil, sepsal a autorovi tohoto
pƎíspĢvku laskavĢ poskytl Ing. Karel Krejēí, kronikáƎ obce TchoƎovice.
MUDr. Taraba mĢl podle nich pƽsobit na LnáƎsku asi v letech 1946–
1950. Prý to byl cizinec neznámého pƽvodu, snad Jugoslávec nebo
Bulhar, a pƽsobil jako osobní lékaƎ u nĢjakého šejka nebo emíra kdesi
v Orientu. JistĢ pobýval v Indii.
Mezi lidmi byl uznáván pƎedevším pro svoji dobrosrdeēnost, ale
i schopnosƟ. Rád prý se uchyloval k alternaƟvním zpƽsobƽm léēení.
ZvláštĢ preferoval ēesnek, cibuli, švestky, celer, puškvorec a kƎen.
V dobĢ epidemie žloutenky (údajnĢ roku 1947) léēil na venkovĢ
tuto nemoc u dĢơ zcela spolehlivĢ pomocí kƎenu, a to následujícím
zpƽsobem. Z litrové láhve bílého vína se odlila polovina, která se doplnila
nastrouhaným kƎenem. Obsah se nechal vyluhovat minimálnĢ 24 hodin
a pak se podával po 1 lžíci 3krát dennĢ jako lék. Tato léēba prý byla
natolik úspĢšná, že nikdo z pacientƽ, kterým ji naordinoval, nemusel do
nemocnice, ani pozdĢji netrpĢl následky prodĢlané choroby.
PrávĢ zkazky o netradiēních metodách léēby, které MUDr. Taraba
používal, a skuteēnosƟ, že pƽsobil ve LnáƎích, mne pƎivedly k tomu,
abych se o jeho osobu zaēal trochu více zajímat. Nahlédl jsem nejprve
do kroniky obce LnáƎe. Kde jinde by pƎece mĢla být o jeho pƽsobení
zde alespoŸ základní informace. Byl jsem úspĢšný a nalezl zde zápis:
„V podzimu pƎistĢhoval se do naší obce
opĢt lékaƎ a to MUDr. Karel Taraba.
Ordinuje každý den dopoledne mimo
soboty a nedĢle.“ DozvĢdĢl jsem se
tedy, že kƎestním jménem byl Karel,
ale ouha. Do LnáƎ pƎišel až roku 1957.
Kdy odsud odešel, to jsem již nezjisƟl.
asové zaƎazení jeho pƽsobení se
tedy posouvá nejménĢ o deset let,
než jak uvádĢjí pamĢtníci. Na druhou
stranu zase není vylouēeno, že mĢl se
LnáƎskem co do ēinĢní dƎíve, ale ne
jako obvodní lékaƎ. Tím byl toƟž od 1.
listopadu 1945 MUDr. Ladislav Steller,
kterému byla pƎidĢlena ordinace
LnáƎšơ lékaƎi_Karel Taraba
v konÞskované vile Klementa a Leonie
jako vojenský lékaƎ
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Lilgenauových ē. p. 164, kterou, jak již uvedeno v prvním díle našeho
seriálu, postavila Anna \íhová, manželka MUDr. VojtĢcha \íhy.
Hledal jsem tedy dále, abych se o MUDr. Tarabovi dozvĢdĢl více
a narazil jsem na ēlánek Ivana Procházky „eskoslovenšơ lékaƎi ve
službách Britské armády v letech 1940–1945“ publikovaný v odborném
ēasopise Historie a vojenství (roēník 56, ēíslo 2, 2007). Zde byl mimo jinými
také medailonek MUDr. Karla Taraby. Ten se narodil 20. dubna 1908 ve
Vídni, ale domovskou pƎíslušnost mĢl v DalimĢƎicích na Turnovsku. PƎed
druhou svĢtovou válkou pƽsobil jako prakƟcký lékaƎ v Opatovicích nad
Labem. Z jiného zdroje, který se opírá o ústní podání, se dovídáme, že
mĢl ordinaci pƎímo v nedaleké PohƎebaēce (ēást obce Opatovice n. L.),
kde koupil takzvanou Baēinovu vilu ē. p. 45. Po únoru 1948 prý emigroval
do Anglie. Ivan Procházka ale uvádí, že již v kvĢtnu 1939 opusƟl echy
a odešel na Slovensko, kde ilegálnĢ pƎekroēil hranice s Polskem. Zde
se záhy stal lékaƎem u Zahraniēní vojenské skupiny ēeskoslovenské. Po
pƎepadení Polska nĢmeckou armádou v záƎí 1939 pƽsobil v Legionu
echƽ a Slovákƽ a po jeho porážce se dostal do zajateckého tábora
v Rusku. Odtud však uprchl a v dubnu 1940 se vráƟl ke své jednotce. Na
podzim pak odjel s transportem vojákƽ pƎes Istanbul do Británie, kde byl
30. Ǝíjna 1940 odveden do ēs. armády a zaēal zde pƽsobit jako vojenský
lékaƎ. S povolením prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše vstoupil
4. záƎí 1941 v hodnosƟ poruēíka do RAMC (Royal Army Medical Corps
– Královské armádní lékaƎské jednotky) a pƽsobil na rƽzných místech
v Británii až do první poloviny roku 1942. Poté byl pƎevelen do Indie. Zde
sloužil u 42. indické všeobecné nemocnice v Meerutu a posléze u jedné
z divizí v Assamu na hranicích s Barmou. V Asii zƽstal až do konce války.
Do ēs. armády se vráƟl 11. února 1946 a hned následujícího dne byl
pƎeložen do zálohy.
TƎebaže pro to zaơm není dostatek dƽkazƽ, zjevné styēné body
s vyprávĢním a údaji o stejnojmenném doktoru Tarabovi ve LnáƎích,
pƎedevším nĢkolikaletý pobyt v Indii, kde mohl získat vztah k alternaƟvní
medicínĢ, umožŸují vyslovit domnĢnku, že mohlo jít o tutéž osobu.
Ale je tomu opravdu tak? Nejde jen o náhodnou shodu? A kde vlastnĢ
pƽsobil MUDr. Taraba po svém návratu do eskoslovenska pƎed ơm, než
jej osud zavál právĢ do našeho kraje? Co se s ním stalo, když ze LnáƎ
odešel? To vše jsou otázky, které ēekají na svou odpovĢě. TƎeba ji bude
znát nĢkterý z ētenáƎƽ našeho zpravodaje. TƎeba MUDr. Tarabu nĢkdo
pozná v pƎipojené fotograÞi, aēkoli ta pochází z jeho mladších let, kdy
pƽsobil ještĢ jako vojenský lékaƎ. Za poskytnuơ fotograÞe a doplŸujících
údajƽ dĢkuji na tomto místĢ již citovanému Ivanu Procházkovi a tĢm,
kteƎí budou ochotni podĢlit se v budoucnu o své vzpomínky a informace
o jednom pozapomenutém lnáƎském lékaƎi, vyslovuji své podĢkování
pƎedem.
Vladimír ervenka

Lom

Obyvatelé Lomu
a Neradova
dostanou toužebnĢ
oēekávaný nový
vodovod

Problémy s kvalitou vodního zdroje trápí
obēany z Lomu a pƎilehlých osad Neradova a Mírēe již Ǝadu let. Obec
sice disponuje dostateēným poētem studní a vrtƽ s bohatým obsahem
životnĢ dƽležité tekuƟny, ale kvƽli nadlimitnímu poētu dusíkatých látek
a manganu ve vodĢ v roce 2009 vydal KHS Jihoēeského kraje zákaz
používat ji k pƎímé lidské spotƎebĢ. Místní jsou tak nuceni kupovat si do
svých domácnosơ balenou vodu. Ze stávajícího vodovodu, jehož vĢtší
ēást byla v 80. letech zasazena do plastu a ēást menší se stále nachází
v železném potrubí, je tak možno ēerpat zdroj pouze pro užitkové úēely.
A to ještĢ musí Obecní úƎad v Lomu dvakrát do roka odebírat vzorek
vody a žádat KHS o prodloužení výjimek alespoŸ v tomto ohledu.
Východiskem z pomĢrnĢ zoufalé situace je napojení stávajících
rozvodƽ v katastru na vodárenskou soustavu \ímov, která zaēala
být budována poēátkem roku 2013 ve smĢru ze Sedlice do MiroƟc.
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stránkách ohromnĢ schopný, vƽdēí typ a silou své osobnosƟ dokázal
´zbláznit´ do fotbalu všechny lidi v okolí,“ vzpomíná syn Miloslav, který
memoriál dlouhá léta zašƟƛuje.
V roce 1980 získali lomšơ fotbalisté skvĢle vybavené kabiny, které
od té doby prošly nĢkolika rekonstrukcemi. Po sociálních zaƎízeních
a sprchách pƎišel na Ǝadu kiosek s obēerstvením a v roce 2012 stƎecha.
Významným zásahem do obohacení sportovního dĢní bylo vybudování
asfaltového plácku pro nohejbal, volejbal a tenis roku 2005. Zasloužil se
o to místní Obecní úƎad za grantové podpory z fondu Jihoēeského kraje.
Vladimír Šavrda

BlahopƎání oslavencƽm

Zastupitelstvo obce Lom odstartovalo pƎípravné práce již roku 2011, kdy
rozhodlo o zpracování projektu pro územní Ǝízení na stavbu vodovodu
Lom - Neradov. Roku 2013 bylo úspĢšnĢ požádáno o poskytnuơ dotace
na Krajském úƎadĢ Jihoēeského kraje. Ta ēinila 2.200.000 korun.
Jihoēeský vodárenský svaz pƎispĢl ēástkou 515 000 korun. Celkové
náklady byly ovšem pƎedbĢžnĢ vyēísleny na 5.297.000 korun.
Zaēátkem ēervna letošního roku se zapoēalo se stavbou, která
v souēasnosƟ ēeká na kolaudaci. Na pitnou vodu z vlastních zdrojƽ se
mohou obēané tĢšit zƎejmĢ už v Ǝíjnu. Do budoucnosƟ se samozƎejmĢ
poēítá také s pƎipojením osady Míreē.
Text: Vladimír Šavrda
Foto: Václav KaŅa

Ve fotbalovém memoriálu lomská
„domobrana“ obstála se cơ, stƎíbrný
vítr jim pƎíjemnĢ pocuchal vlasy
Pouze lnáƎská fotbalová sestava dokázala být v tradiēním „Memoriálu
Miloslava VaŸáēe a JiƎího Himla“ na hƎišƟ v NeradovĢ, jehož 33. roēník
pƎipadl na sobotu 2. srpna, úspĢšnĢjší než mužstvo TJ Sokol Lom. I tak
domácí „kanonýƎi“, mĢli z turnaje na poēest zesnulých fotbalových
prƽkopníkƽ dobrý pocit a radost. Pohár za tƎeơ místo zdvihli pƎi
závĢreēném slavnostním ceremoniálu fotbalisté z Kasejovic. Na chvostu
výsledkového žebƎíēku tentokrát zƽstala parta z eských BudĢjovic,
která se tak místo lesklé trofeje musela spokojit s lahví vína.
Tak výborné a moderní zázemí pro národní sport jménem kopaná,
jaké mají už desítky let v osadĢ Neradov, je na Blatensku vlastnĢ
výjimeēné. Za ním stojí pƎedevším právĢ jméno Miloslava VaŸáēe
z Lomu: „On už v roce 1965 položil základy fotbalového života u nás.
Jeho dílem není jen velké hƎištĢ v NeradovĢ. Dokázal na okrese sehnat
Þnanēní prostƎedky i na navazující projekty. Náš sportovní areál se stal
prvním na Strakonicku, který se mohl pochlubit umĢlým osvĢtlením.
Protože ale otec zemƎel tak pƎedēasnĢ, v pouhých 48 letech, doēkala
se této vymoženosƟ jen polovina hƎištĢ. KaždopádnĢ byl táta po všech

Foto Václav KaŅa

Krásných 84 let se 17. záƎí dožila paní Miluška ŠtĢdroŸská z Mírēe.
O pĢt dní pozdĢji oslavila kulaté narozeniny - 70 let - paní Rƽžena
Šípová z Neradova. ObĢma jubilantkám touto cestou pƎeje Obecní úƎad
v Lomu v ēele se starostou Václavem KaŅou k významným životním
výroēím mnoho štĢsơ, pevné zdraví, veselou mysl a ještĢ mnoho dalších
pƎíjemnĢ trávených let na pozemské pouƟ svĢtem.
Vladimír Šavrda

Úēast klientƽ
Domova PETRA na
Speciální olympiádĢ
v BrnĢ
M a ē ko v

KlienƟ Domova PETRA Maēkov se
zúēastnili 11. eské letní Speciální olympiády
v BrnĢ, která se konala 30. 6. - 2. 7. 2014. Naše
družstvo nás velmi úspĢšnĢ reprezentovalo. Celkem získalo 13 medailí,
z toho 5 zlatých.
V plavání vybojovaly
zlato Olga Pešková, Marie eulpová a Marta Šebestová, která pƎivezla
i stƎíbrnou medaili. Ve
stolním tenise získala Jana
Loužecká jednu zlatou
a dvĢ bronzové medaile
a Václav ížek ve ētyƎhƎe
s Janou vybojovali bronz.
V atleƟce se ētyƎbojaƎka
Anna KƎížová umísƟla na
tƎeơm místĢ, stejnĢ jako Miluše Netrvalová ve vrhu koulí a Vladimír
Richter ve skoku do dálky. NejúspĢšnĢjší atletkou v naší výpravĢ se stala
Dana Procházková se ziskem bronzové medaile za hod míēkem, stƎíbrné
v bĢhu na 100 m a spoleēnĢ s ostatními i zlaté medaile ze štafety.
Vrcholem úspĢchƽ je nominace plavkynĢ Olgy Peškové jako náhradnice na SvĢtové speciální olympijské hry v Los Angeles v roce 2015.
Všem medailistƽm patƎí velká gratulace!
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Pozvánky na akce
v MeēichovĢ
2. listopadu 2014
Me

ēichov

Posvícení

28. listopad 2014

Rozsvícení vánoēního stromu na návsi

6. prosince 2014
Mikulášská nadílka

PodĢkování Kamile
Novotné a Petru
Šípkovi
Kamila Novotná z Výšic využila dotaēních možnosơ v programu Mládež v akci
M yštice
a realizovala projekt, Mysleme na prameny (Think of spring), zamĢƎený na revitalizace
studánek v okolí MyšƟc. Díky tomuto projektu byly
nejen revitalizovány studánky na obecních pozemcích, ale byla vytvoƎena i místa k posezení u tĢchto studánek a celá Ǝada informaēních panelƽ,
které jsou osazeny v krajinĢ. Tyto panely se netýkají pouze informací
o obcích a jejich historii, ale také pƎírodních zajímavosơ myšƟckého regionu. V této fázi se projekt Kamily Novotné protnul s projektem Petra
Šípka z MyšƟc, který vytvoƎil osm informaēních panelƽ týkajících se temaƟcky fauny a ßory našeho mikroregionu. Tyto informaēní panely jsou
umístĢny v krajinĢ podél cest a v obcích tak, aby nejen turisté, ale i místní, mĢly možnost získat znalosƟ o zdejší pƎírodĢ. Technickou instalaci
panelƽ pak zajisƟla obec. O studánkách byla v regionální jihoēeské televizi dokonce odvysílána i reportáž (hƩps://www.facebook.com/pages/
Think-of-spring/712289145468378 ).
Kamilo, PetƎe díky.

DvoreƟcké libování po sedmé
– fenomén konce léta

Nástup Alzeihmrƽ

Konec prázdnin je již tradiēnĢ
v našem regionu spjat
s DvoreƟckým libováním. V letošním roce
se tento divadelní
fesƟval pánĢ Koēárka
odehrával ve znamení Pekla ve všech jeho
podobách. Po zahájení mĢly možnost více
jak tƎi stovky divákƽ
tƎikráte
shlédnout
pƎedstavení Vladimíra Gutha ertova díra
u TƎebonĢ a loutkové
Peep Show Pikle v pekle aneb Kašpárek zhoubou markýze de Sade,
což bylo autorské dílko
mistra Jana Kostrouna,
který se svou ženou

Lenkou tuto hru také
za pomoci marionet
úspĢšnĢ nĢkolikráte
odehráli. A tu se již
obecenstvo netrpĢlivĢ tĢšilo na vĢdeckou
a velmi erudovanou
pƎednášku na téma
ábelská
kuchynĢ
aneb jak se v pekle topí
pod kotlem. V rámci
Boží soud
této pƎednášky nechybĢla ukázka zadnice
JiƎího Koēárka probodnutá vidlemi (naštĢsơ
jen ētyƎkami na seno).
A tu již se chystá JiƎí
NavráƟl, nám všem
však známý jako poslední mechanik školený ve Vídni od Þrmy
Lorenz KromĢƎíž, který
detailnĢ popsal, uvedl
Polévka z vidlí
v chod a názornĢ pƎedvedl Satanƽv samohybný pekelný stroj,
ēímž odhalil mnohá
tajemství pekla. Po
krátké pauze se diváci
pƎesunuly v plenér, aby
zhlédli premiéru a bohužel zároveŸ i derniéru hry Nebe, peklo,
ráj v podání místního
nebo témĢƎ místního
divadelního
spolku
Alzheimer. Obsah vyprávĢƟ nelze, kdo jste
nevidĢli, o hodnĢ jste
ÚtĢk z pekla
pƎišli. Na samý závĢr
tohoto i na poēasí nádherného odpoledne pak pƎedvedli hru na bubny
a tance pƎátelé ze Senegalu.
DĢkujeme všem protagonistƽm, organizátorƽm a zejména všem
Koēárkƽm za pƎíjemnĢ prožité odpoledne. Již se tĢšíme na další.

Malé mateƎské centrum v MyšƟcích
Opravdu struēnĢ. V MyšƟcích pod „ochrannými kƎídly“ a za velké
invence Jany ŠtĢdronské Halló se podaƎilo zrealizovat jakési mateƎské
centrum a mini školku pro dĢƟ, které nebyly pƎijaty do mateƎských
škol v okolních obcích. Díky této akƟvitĢ tak rodiēe mohou nastoupit
do svých pƽvodních zamĢstnání a nemusí složitĢ Ǝešit hlídání svých
ratolesơ. V pƎípadĢ zájmu o umístĢní dĢƟ v tomto centru vám Jana Halló
ráda poskytne na tel. ēísle 605 507 134 podrobné informace.

NávštĢva Švýcarska - výmĢnný pobyt
myšƟckých školákƽ v partnerské
obci Riggisberg
Ve dnech 18. - 22. srpna 2014 se uskuteēnilo první kolo
výmĢnného pobytu žákyŸ ZŠ z MyšƟcka u stejnĢ starých vrstevníkƽ
z partnerské obce Riggisberg. Pobytu se zúēastnilo 5 dĢvēat ve vĢku od
10. do 13. let (Adéla Bejēková, Leontýna a Kristýna Kosíková, Barbora
Koželuhová a AlžbĢta VavƎincová). Doprovod a dopravu zajištovali Ing.
Michal Truneēek a Mgr. Petr Šípek, PhD.. Z partnerské strany byla akce
zajištována pƎedevším Marisou a Christopherem Jaggi-Maĸoli. DĢvēata
byla ubytována každá zvlášƛ u partnerské rodiny (4 rodiny z obce
Riggisberg, 1 rodina z obce Mühlethurnen). Každá rodina k tomuto
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úēelu dostala pƎíspĢvek 100 CHF z prostƎedkƽ obce Riggisberg. Naše
dĢvēata absolvovala nároēný program, který obsahoval 3 pƽldny plné
školní výuky (tĢlocvik, nĢmēina, italšƟna, vaƎení, dílny atp.) a dva výlety
(Bern a jezero Thun) a jedno odpoledne v místním klubu pro mládež.
Veēery byly ēásteēnĢ v dikci hosƟtelské rodiny (pondĢlí, úterý) nebo
se konalo spoleēné grilování (stƎeda) ēi zavĢreēný veēer s pƎípravou
domácí pizzy. PƎijeơ dĢvēat tƎídním kolekƟvem i jejich zapojení do výuky
ēi akƟvit v klubu pro mládež bylo rovnĢž vynikající. Až na výlety, nemĢla
dĢvēata možnost využívat pƎekladatelských „služeb“ svého doprovodu,
ēímž vznikla potƎeba komunikovat za každou cenu. S touto pƎekážkou se
však naše dĢvēata stateēnĢ popasovala a jejich moƟvace komunikovat
se svými vrstevníky i jejich rodiēi byla obdivuhodná. Bohužel je znát, že
naše školství klade daleko vĢtší dƽraz na znalostní (gramaƟka) než na
komunikaēní složku jazykové pƎípravy. CelkovĢ nezbývá než hodnoƟt akci
jako jednoznaēnĢ prospĢšnou jak pro naše dĢƟ, tak i pro jejich hosƟtelské
rodiny. Slzy pƎi louēení byly jednoznaēným a nezfalšovatelným dƽkazem.
Velice nás potĢšil zájem Švýcarské strany o pokraēování projektu.
Bohužel nemáme kapacity na „rodinné“ ubytování všech švýcarských
dĢơ z partnerské skupiny, které by chtĢli pƎijet, ve hƎe je tak kromĢ
návštĢvy dĢơ z hosƟtelských rodin i školní výlet celé tƎídy z Riggisbergu
do R spojený s návštĢvou MyšƟc a okolí.
Za všechny zúēastnĢné Michal Truneēek a Petr Šípek

menší úēast, než v minulých letech. PƎesto pƎítomní nelitovali, „Toulavá
kapela“ hrála jako o život a všem se postarala o dobrou náladu.

Svoz velkoobjemového odpadu
a elektroodpadu
Na konci mĢsíce Ǝíjna se v našich obcích uskuteēní svoz velkoobjemového odpadu. Svoz probĢhne bĢhem posledních dvou víkendƽ, kdy budou
rozmístĢny kontejnery následovnĢ:
 18. – 19. Ǝíjna bude kontejner pƎistaven v obcích PƎedmíƎ
a Zámlyní
 25. – 26. Ǝíjna bude kontejner pƎistaven v obcích Metly a \ištĢ
Další víkend, tedy 1. 11. – 2. 11., bude v PƎedmíƎi umístĢn kontejner
na elektroodpad. Tímto bych chtĢl požádat všechny obēany, aby využili
této možnosƟ a nevyhazovali odpad v okolí obce a v místních lesích.
V prƽbĢhu mĢsíce srpna byly na území obce toƟž nalezeny dvĢ ēerné
skládky. O jejich likvidaci se tentokrát postarali ēlenové mysliveckého
sdružení, resp. dobrovolníci. Následná likvidace odpadu si vždy vyžádá
nemalé Þnanēní náklady, které by se mohly využít daleko smysluplnĢji.

PodĢkování
Vzhledem k tomu, že konēí volební období souēasného zastupitelstva, chtĢl bych ơmto podĢkovat všem ēlenƽm zastupitelstva za jejich
práci a dále všem obēanƽm, kteƎí nám po celé ētyƎi roky pomáhali jak pƎi
poƎádání kulturních a spoleēenských akcí, tak s údržbou obce.

V tĢchto dnech oslavili, nebo oslaví výroēí
Ɵto naši spoluobēané
Klingorová Magdaléna (72), Trnková Marie (74), Nepodal Jaroslav
(80), Hlínová Helena (80), Straková JiƎina (60), Urešová Marie (75)
Všem uvedeným obēanƽm jménem obecního zastupitelstva blahopƎeji a do dalších let pƎeji pevné zdraví a mnoho životních úspĢchƽ.
Pavel Karlík, starosta obce

Úprava návsi
v PƎedmíƎi
Na pƎelomu mĢsíce ēervence a srpna
byla zrealizována poslední ēást úpravy návsi v PƎedmíƎi. Po obnovĢ fasády
kapliēky, opravy opĢrné zdi a vyēištĢní
PƎe d míƎ
a obnovĢ písma na pomníku padlým došlo
k pokácení tújí, které zaēaly svými koƎeny
poškozovat celou zeě. Túje nahradila smĢs rostlin,
které budou vyžadovat minimální údržbu a nebudou dosahovat takového vzrƽstu.

„Mlýny
a mlynáĺi na Lomnici“
SĺHGVWDYHQtQRYpNQLK\0LODG\&LKORYp
NovĢ upravená náves v PƎedmíƎi, archiv obce

Pouƛové posezení v PƎedmíƎi
StejnĢ jako v pƎedchozích letech, tak i letos, se konalo v PƎedmíƎi
pouƛové posezení. Letos poprvé jsme byli nuceni, vzhledem k nepƎíznivému poēasí, pƎesunout celou akci na sál. To mĢlo za následek mnohem
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AktuálnĢ z radnice

x

x

V srpnu byla úspĢšnĢ dokonēena výmĢna kanalizaēního potrubí k ēisơrnĢ odpadních vod. Jednalo se o výmĢnu 518
m betonového kanalizaēního potrubí
z 80. let minulého stoleơ. Potrubí bylo
v nĢkolika úsecích propadlé a v celém
Rad
o m y š l úseku netĢsné v dƽsledku ēehož hrozila
„ekologická havárie“ a byla omezena ēinnost
nové OV. Nové kanalizaēní potrubí PVC 300 vēetnĢ
nových šachet bylo v ēásƟ, kde je zamokƎené nestabilní podloží
uloženo na betonovou desku. V ostatních úsecích bylo uloženo na pƽvodní terén s pískovým obsypem. Náklady ēinily
2.781.224,-Kē. Dotace od Jihoēeského
kraje 1.821.677,-Kē.
V srpnu bylo uvedeno do provozu nové parkovištĢ u Základní
školy, které je po vybudování chodníku dalším prvkem, který pƎispĢje k bezpeēnosti dĢtí zejména pƎi pƎíchodu do školy. ParkovištĢ není urēeno k dlouhodobému parkování aut, ale zejména
k vystoupení a nastoupení školákƽ do aut, nebo k parkování pro
strávníky školní jídelny apod. Na celkové náklady 400.181,-Kē vē.
DPH pƎispĢl jihoēeský kraj z POV 170.000,-Kē.
1. záƎí byla otevƎena v budovĢ Základní školy již druhá nová tƎída
MŠ pro pƎedškoláky. Díky tomu se podaƎilo zajisƟt ve školce místa
pro všechny dĢƟ z Radomyšle a okolí. V souēasné dobĢ je v MŠ 95
dĢơ. Velkou zásluhu na tom, že tƎída byla zkolaudována a otevƎena vēas má paní Ǝeditelka Škodová. InvesƟēní náklady na tuto akci
ēinily 527.255,-Kē. Dotace od Jihoēeského kraje 334.640,-Kē. PodĢkování za podporu projektu patƎí také zastupitelce Jihoēeského
kraje paní Baborové z Radomyšle.

x

x

x

x

x

bĢhla oprava zvonice (podrobnosƟ naleznete na www.radomysl.net). Opis tĢchto vzkazƽ byl opĢt do zvonice uložen spoleēnĢ
se zprávou o souēasnosƟ Rojic, kterou napsal pƎedseda osadního
výboru p. HƎebejk ve spolupráci s obēany Rojic.
11. srpna byla zahájena nejvĢtší akce tohoto roku rekonstrukce
„Letního areálu“ (koupalištĢ) v Radomyšli. Celkové výdaje oēekáváme ve výši 12.250.076,-Kē vē. DPH. PƎedpokládaná dotace z Regionálního operaēního programu NUTS II Jihozápad 8.628.675,Kē.
v programu ROP NUTS II Jihozápad máme podanou žádost
o dotaci na výstavbu komunikace vēetnĢ parkovišƛ „u bytovek“
v Radomyšli. PƎedpokládané výdaje ēiní 8.862.116,-Kē vē. DPH.
Požadovaná dotace 5.745.728,-Kē. V srpnu jsme obdrželi „Oznámení“, že akce je zaƎazena mezi náhradní projekty a tak stále žije
šance, že bude nejpozdĢji v roce 2015 realizována.
v záƎí zahájila Þrma VERTIGO další etapu rekonstrukce kostela sv.
MarƟna v rámci které probĢhne kompletní oprava fasády vĢže
vēetnĢ oken. Na celkové náklady 660.000,-Kē pƎispĢje Ministerstvo kultury ēástkou 600.000,- a o zbývající ēást se podĢlí mĢstys
Radomyšl s \ímskokatolickou církví.
v souēasné dobĢ se zpracovává projekt na rekonstrukci silnice
II/139 v Radomyšli ul. Písecká. V rámci této akce dojde také
k pƎeložení plynovodu, el. vedení, výmĢnĢ stávajících vodovodních pƎípojek a rozšíƎení VO. Pracovní verze projektu bude projednána s obyvateli ulice Písecká vēetnĢ možnosƟ pƎipojení na
vodovod a plyn, tam kde není.
vše dƽležité o dĢní v Radomyšli najdete na www.radomysl.net
Luboš Peterka, starosta

Jen nĢkolik poznámek…

x v záƎí probĢhlo závĢreē-

PƎedškoláci v nové tƎídĢ MŠ

x

né vyhodnocení projektu
„Moderní úƎad v Radomyšli“ v rámci kterého
byly novĢ vybaveny kanceláƎe úētárny a matriky na ÚƎadu mĢstyse. Celkové náklady ēinily
235.780,-Kē vēetnĢ DPH. Dotace ze SZIF ve výši 175.374,-Kē bude
proplacena do konce roku.
byla dokonēena oprava zvonice a krovu kapliēky v Rojicích. Zvonice, ale i ēást krovu byly
v havarijním stavu a tak se
celkové náklady nakonec
vyšplhaly na 269.431,-Kē.
Opravu provádĢla Þrma
VERTIGO Písek, která minulý rok opravovala vĢž
kostela sv. MarƟna v Radomyšli. PƎi demontáži
bylo nalezeno pouzdro se
dvĢma vzkazy z roku 1891,
kdy byla kapliēka postavena a z roku 1937, kdy pro-

Zaēal nám nový školní rok, oÞciálnĢ udávaný jako 2014/ 2015. Jako
asi vĢtšina svých kolegƽ Ǝeditelƽ bývám nĢkdy tak trochu nervózní, ale
zase ne tak moc, z toho faktu, kolik se nám 1. záƎí dostaví ēi nedostaví
studentƽ. V letošním školním roce jich evidujeme 161, což je konstanta
velice slušná, na vesnickou školu více než slušná. Ono to mám celkem
dobré, v tomto smyslu, neboƛ v Radomyšli se dost zmĢnilo, postavilo
mnoho domƽ ēi bytƽ, z toho je zƎejmé, že je zde více obēanƽ, a tak nĢjak
výše uvedené z tohoto faktu logicky vyplývá. Na základĢ dalších informací, aƛ jsou již od pana starosty ēi paní Ǝeditelky naší sousední školky,
vím, že do budoucna se mƽžeme tĢšit na další bohaté pƎírƽstky. V souvislosƟ se zmiŸovanou situací již mateƎská školka využívá ēást prostor
naší školy, pƎesnĢ to je od školního roku 2011/ 2012 jedna tƎída, od letošního školního jsou zde umístĢny tƎídy dvĢ, v celkovém poētu 35 dĢơ.
Jak jsem se tak nĢjak informoval, pƎedškolákƽ by mĢlo být a k zápisu do
školy jich v lednu pƎijít 28. Mám ještĢ nĢco dodávat? Snad jen to, abych
všem pracovníkƽm ve školství popƎál, když ne vyloženĢ krásný a klidný, tak v žádném pƎípadĢ špatný ēi kriƟcký následující školní rok, hodnĢ
zdraví, pokud možno i radosƟ nad dosaženými výsledky, pohodu a klid
na pracovišƟ a koneckoncƽ i vše dobré v životĢ soukromém. Poslední
tvrzení ēi výroky mého povídání bych si dovolil rozšíƎit do obecné roviny
pro všechny lidi…
JiƎí Pešl, Ǝeditel ZŠ Radomyšl

První školní den
„Tak jak?“ vyzvídaly kolegynĢ pƎi mém vstupu do sborovny. „Uf, holky, mám to za sebou,“ znĢla má odpovĢě. Tak, jako se pƎipravují na svƽj
první den ve škole prvŸáēkové, stejnĢ tak jsem se plná obav vypravovala 1. záƎí ráno do školy i já. Ono totiž vstoupit do plné tƎídy, kde na
vás hledí spolu s dĢtskými kukadly i jejich rodiēe mnohdy s namíƎenými
fotoaparáty ēi dokonce kamerami, malí sourozenci školáēkƽ a ēasto
i prarodiēe, není opravdu žádný med. NicménĢ naše první spoleēné
chvíle probĢhly úspĢšnĢ. DĢti jsem spolu s panem Ǝeditelem pƎivítala,
rodiēƽm sdĢlila nezbytné informace, popƎála jim hodnĢ zdaru, pevné
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nervy a zadala jim první školní úkoly – podepisování, vyplŸování, zkrátka
a dobƎe nastaly jim rodiēovské starosti malých školáēkƽ. BĢhem doby,
kdy jsem hovoƎila k rodiēƽm, již novopeēení prvŸáēci pilnĢ vybarvovali
pƎipravené omalovánky – jejich první dílo na výtvarnou nástĢnku.
Zhruba po 45 minutách jsme se všichni rozlouēili a já doufám, že se
již bez zbyteēných obav, plni optimismu a elánu mƽžeme vrhnout do
spoleēné práce.
Eva Lukešová, tƎídní uē. 1. tƎ. ZŠ Radomyšl

Hasiēi v Leskovicích oslavili
50. výroēí
Leskoviēơ hasiēi slavili od svého založení sboru dobrovolných hasiēƽ
již 50 let. Oslavy byly zahájeny páteēní schƽzí, kde jsme mohli vyslechnout spoustu zajímavých proslovƽ na nejrƽznĢjší témata, která se týkala právĢ Leskovic. Zabroušeno bylo jak do historie, tak do souēasnosƟ.
Zúēastnili se zástupci hasiēƽ z okolních obcí, jako napƎíklad sousedé
z Chrášƛovic a Radomyšle. Na schƽzi se pƎedávaly diplomy a ocení tĢm,
kteƎí si jej za dlouhodobou spolupráci a pomoc místnímu sboru náležitĢ
zasloužili. Sobota patƎila již hlavním oslavám. Prƽvod hasiēských sborƽ zahájil slavnost, která probíhala po celé odpoledne. Hasiēi pƎedvedli
ukázku dálkové dopravy, dále kdo chtĢl, se mohl úēastnit soutĢže pádlování ēlunem pƎes místní rybník Návesák. Myšleno bylo samozƎejmĢ
i na malé návštĢvníky, kteƎí s námi pƎišli oslavovat. Pro dĢƟ zde byly
nejrƽznĢjší stanovištĢ, kde musely ukázat své schopnosƟ. Jednalo se
o vázání uzlƽ, stƎelbu ze vzduchovky na terēe, lezení po lanech, první
pomoc, požární ochranu a tak dále. Za nasbíraná razítka dostaly sladkou odmĢnu. Jelikož sluníēko hƎálo opravdu intenzivnĢ, žízeŸ jsme hasili
v místní klubovnĢ a ve venkovním obēerstvení. Jako tƎešniēka na dortu
byl slavnostní ohŸostroj, který vypukl tĢsnĢ pƎed 22. hodinou veēerní.
DĢkujeme ơmto všem, kteƎí se na organizaci akce podíleli a i tĢm, kteƎí
za námi do Leskovic osobnĢ dorazili.
Tereza Kadlecová

Radomyšlské noēní klání potƎeơ
Ani nepƎíznivé poēasí neodradilo radomyšlské hasiēe v poƎádání 3.
roēníku netradiēní hasiēské soutĢže v požárním útoku a dalších netradiēních disciplínách O pohár starosty mĢstyse Radomyšl. Byla to poslední
akce v letním areálu pƎed jeho rekonstrukcí. PƎíšơ soutĢž bude již v nových podmínkách.
Na silnĢ podmáēené traƟ se pƎedstavilo 7 družstev. 6 mužských a 1
ženské. Své sbory zastupovali hasiēi z Radomyšle, Leskovic, Chrášƛovic,
Doubravice (ženy) a Dubí hory. Domácí hasiēi vytvoƎili dokonce 3 družstva (Radomyšl „old“, Radomyšl „A“ a Radomyšl „fresh“).

Všechny poháry zƽstaly v Radomyšli

Družstva soutĢžila v požárním útoku upraveném o netradiēní start
od stolu spojený s konzumací pĢnivého moku, který dodal strakonický
pivovar. PƎi útoku ovšem nešlo pouze o dosažený ēas, ale i provedení
z hlediska umĢleckého. Po skonēení útoku pƎísná a neúplatná porota
hodnoƟla umĢlecký dojem z pƎedvedeného výkonu a tak o rƽzné taneēní kreace, holubiēky a kotouly nebyla nouze. Bylo se opravdu na co
dívat. A než hasiēi smotaly hadice, dva vybraní ēlenové družstva soutĢžili
v dalších disciplínách, které provĢƎily jejich fyzickou zdatnost. V hodu savicí do dálky a v pƎevalování pneumaƟky ze stavebního nakladaēe, která
byla vyrobena z „echt“ materiálu a tak i Ɵ nejsilnĢjší mĢli co dĢlat a proto v této disciplínĢ spolu soutĢžili dva hasiēi z jednoho družstva. Zdravá
soutĢživost, pƎátelství a uvolnĢná atmosféra se nesly celým veēerem,
všichni se výbornĢ bavili a už dnes je jasné, že pƎíšơ rok soutĢž bude!!
Jak to nakonec dopadlo? DobƎe! Jako v pohádce! První tƎi místa obsadili
radomyšlšơ hasiēi v poƎadí Radomyšl „A“, Radomyšl „fresh“ a Radomyšl
„old“. V umĢleckém dojmu zvítĢzily dámy z Doubravice. V hodu savicí „Mech“ z Leskovic a v pƎevalování pneumaƟky též borci z Leskovic.
PƎedání cen, které vĢnovala Þrma PROTOM, Strakonický pivovar, Jatky
Hradský a ESCO ProducƟon s.r.o, bylo závĢrem krásné soutĢže a díky
„Toníkovi“ i velice humorné. VítĢzové mají výsadu noēní koupele v bazénu a za ovací a potlesku pƎihlížejících. A tak i letos skoēil celý tým do
studené vody.
PS: Toníku pƎíštĢ se musí koupat kromĢ mojí manželky i paní Colombová! Je to jasný?!
Pavel KƎíž, starosta SDH

Jedno malé podzimní zastavení
nejen pro Baráēníky
Pomalu a jistĢ zaēíná svojí vládu pƎebírat podzim. Období málo vlídné a pro vĢtšinu lidí ne moc oblíbené, neboƛ pƎináší pƎedstavu dlouhého
ēasu zimního, který je pƎed námi a ještĢ pár ēerstvých vzpomínek na
odcházející léto. Nevím, jaký bude letošní podzim, zaơm pƎívĢƟvou tváƎ
nenastavuje, ale ráda vzpomínám na jeden podzimní den v minulých letech, snad proto, že se po delších letech skvĢle vydaƎil. Krajina se oblékla do neskuteēné krásy a barevnosƟ. Nešlo prostĢ jinak než vzít fotoaparát a vše dƽkladnĢ zdokumentovat. ZábĢry, které pƎíroda nabízela, byly
neuvĢƎitelné. Zaēala jsem okolím KaleƟc na Skalce. Zdejší alej ovocných
stromƽ se ve zlatovém slunci, které vše dƽkladnĢ umocnilo, promĢnila
ve skvost a žlutoēervené koruny stromƽ s lemy hnĢdé barvy se nádhernĢ vyjímali proƟ jasné modré obloze. Obrovskou podívanou byly také
keƎe, které si ve vĢtru pohrávaly svými malými vĢtviēkami a drobnými
lístky v žluté, hnĢdé, ēervené ba i zelené kombinaci barev a nabízely
svoji prostou krásu. Nedaleko Radomyšle v zahrádkáƎské kolonii, bylo
vidĢt ještĢ kvetoucí rƽže, které svojí jedineēnosơ pƽvabu dominovaly
podzimnímu ēasu. Jakoby spojovaly právĢ uplynulé léto a nadcházející
zimu. Houpaly svými hlaviēkami a Ǝíkaly my jsme ozdobou vždy, a mají
skuteēnĢ pravdu. Všechno toto ve mnĢ zanechávalo pƎíjemný pocit a to
jsem ještĢ netušila, jaký se mĢ naskytne pohled o kousíēek dál na CihelnĢ mezi rybníky. Když jsem zvĢdavĢ pohlédla na to, co udĢlal podzim s bƎízami, zƽstala jsem dlouho stát bez hnuơ a jakéhokoliv pohybu,
neboƛ to co jsem uvidĢla, byl obraz hoden všech umĢlcƽ svĢta. Dlouhé
liány vĢtví bƎíz zalité sluncem a proto vypadající jako by byly ze zlata se
odrážely v temnĢ modré vodĢ rybníkƽ a pƎinášely pohádkovou scenérii,
nad kterou se tajil dech.

Baráēnické mládí na ZemĢ živitelce
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V tu chvíli mĢ napadlo, uvĢdomujeme si vlastnĢ, kde žijeme, co nám
pƎíroda v naší vlasƟ nabízí, co dokáže vytvoƎit a co vlastnĢ máme za
humny. Umíme vlastnĢ pƎírodu pochopit, co nám chce Ǝíct a uēit se od
ní, o lásce, pochopení a vzájemné pomoci. Myslím, že málokdo vnímá,
že nám pƎíroda nabízí myšlenku pravého smyslu života. ProstĢ tahle
nádhera mĢ v tu chvíli velmi obohaƟla, ơm že mĢ stávající problémy
a starosƟ pƎipadaly bezvýznamné. Naplnila mĢ pocitem klidu a usmíƎení. Tohle vše nám pƎíroda pƎináší poƎád, ale bohužel vĢtšina z nás to
nevnímá, obírá se sama sebou a materiálním svĢtem, který okolo nás
plyne. JeštĢ že jsou chvilky této nádhery, která nás pƎinuơ se na chvíli
zastavit a prohlédnout. PƎeji Vám hodnĢ tĢchto zachovaných okamžikƽ,
které jsou duševním majetkem každého z nás.
Jƽzková ZdeŸka, panímaminka
Obec baráēnická Radomyšl

Baráēníci se pƎedstavili na výstavĢ
„ ZemĢ živitelka“
Obci baráēnické v Radomyšli se letos dostalo té cƟ, díky panu starostovi Ing. L. Peterkovi zúēastnit se výstavy „ZemĢ živitelka“ v eských
BudĢjovicích. Baráēníci tuto výzvu berou jako možnost pƎedstavit
ēinnost spolku veƎejnosti, protože dnes již málo lidí ví, kdo jsou to
vlastnĢ baráēníci. Vystoupili jsme 30. srpna s programem, který je nám
blízký, a to pƎevážnĢ v režii naší mladé chasy. SamozƎejmĢ tancem eská beseda, neboƛ ta slaví letos v naší obci 60. výroēí, kdy byla poprvé
uvedena na „dožínkách“ v záƎí r. 1954 pƎi nacviēení teƟēkou ížkovou.
Dále eskoslovenská beseda, kterou tanēíme pomĢrnĢ krátký ēas, je
neokoukaná a proto byla sledována s velkým zájmem. ProbĢhlo i pásmo
krátkých lidových tancƽ a pomĢrnĢ rozsáhlá pƎehlídka našich národních
krojƽ. NávštĢvníky upoutala i baráēnická hymna „Baráēník být ...“, která nakonec zaznĢla. Vše probĢhlo ke vší spokojenosƟ. O všechny ēleny
naší obce bylo skvĢle postaráno jak technickým zázemím, tak v zajištĢní
obēerstvení. Víme dobƎe, že je to díky našemu panu starostovi Ing. L.
Peterkovi, který vše osobnĢ zajisƟl. JeštĢ jednou díky naší mladé chase,
která nás v tanci velmi dobƎe zastoupila, a my jim rádi pƎedali pomyslná
žezla.
PƎeji krásné dny nejenom baráēníkƽm.
Jƽzková ZdeŸka, panímaminka
Obec baráēnická Radomyšl

výlet, koupání, prostĢ vše co ke správnému táboru patƎí. DĢƟ si odvezly
mnoho zážitkƽ a hlavnĢ medailí. A už se všichni tĢšíme na pƎíšơ prázdniny a na krásné noci strávené spaním pod širým nebem. Zvláštní podĢkování patƎí všem tĢm, kteƎí se postarali o zdárný prƽbĢh obou turnusƽ
a všem tĢm, kteƎí nám jak materiálnĢ, tak ÞnanēnĢ pomohli vše zdárnĢ
uskuteēnit.
Jana Šípová

Stezka odvahy, aneb za humny jsou
strašidla
Tak jako v loŸském roce, tak i letos se dĢƟ z Radomyšle a okolí rozlouēily s prázdninami spoleēnĢ se spoustou strašidel. Již podruhé uspoƎádala TJ Radomyšl pro malé i velké Stezku odvahy. Sraz všech strašpytlƽ
byl na stadionu TJ, kde jsme si ēekání na tmu ukráƟli hraním rƽzných her.
A hlavnĢ nás pƎijeli pobavit hasiēi z Radomyšle. Z poēátku nás trochu
potrápilo poēasí, ale nakonec se vše v dobré obráƟlo. Cesta ke kostelu
sv. Jana KƎƟtele byla nasvícena svíēkami a už nezbývá jenom, aby se setmĢlo. Na trase dĢƟ plnily rƽzné úkoly, které si na nĢ strašidla vymyslela
a že jich tam bylo, bezmála tƎicet. DĢơ se na trasu vydalo 150. Na posilnĢnou dostal každý úēastník stehýnko z kuƎátka a kofolu. Veliké díky
patƎí všem, kteƎí pomohli tuto akci uspoƎádat a všem, kteƎí nám pƎispĢli
ÞnanēnĢ a materiálnĢ.
Jana Šípová

Chvalov 2014
Jak už je v Radomyšli zvykem, probĢhl i letos, letní tábor u rybníka
Chvalov. Uskuteēnily se opĢt dva turnusy. V letošním roce pƎálo poēasí
více prvnímu bĢhu, ale nás ani kapky deštĢ nezaskoēí, i když jich bylo
místy zbyteēnĢ moc. Tak jako každým rokem, tak i letos nás navšơvili vojáci ze strakonické posádky, strakonická policie, hasiēi z Radomyšle a mnoho jiných. Všem jim patƎí veliké díky za zpestƎení programu.
V programu tábora pochopitelnĢ nechybĢly soutĢže, hry, stezka odvahy,

S tĢmi hodnĢjšími strašidly se mohly dĢƟ vyfoƟt

Po prázdninách kluci, holky,
spĢchejte do naší školky.
Školiēka jak kytiēka,
je v ní slyšet písniēka.
Zaēal nový školní rok 2014/ 15 a v záƎí jsme v MateƎské škole
v Radomyšli pƎivítali celkem 95 dĢơ. MŠ Radomyšl provozuje tƎi

Vedoucí 2. turnusu letošního tábora.

Zahájení školního roku v 1. tƎídĢ
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Springer mejdan dojel k plnoletosƟ
Od pátku 8. do nedĢle 10. srpna probĢhl v pƎírodním areálu koupalištĢ v Radomyšli již osmnáctý roēník srazu motorek bez rozdílu
znaēky ēi kubatury.
V souēasné dobĢ se jedná již o nejstarší konƟnuálnĢ probíhající
motosraz v Jihoēeském kraji. Za oba dny se zde sešlo cca 250 motocyklƽ a 450 pƎíznivcƽ jedné stopy. Poēasí celému víkendu vcelku pƎálo, v pátek veēer zahrály kapely Starý psi a Speedozer (Belgie), v sobotu od 13 hodin byla vyjížěka do motomuzea v Oselcích
u Nepomuka, poté probĢhly tradiēní soutĢže ve tƎech disciplínách.
Pak nastoupili na pódium postupnĢ Moonshine Howlers, strakoniēơ
Bags, Hejtman a nakonec výborní punkoví Ramones revival. Takže za
rok znovu, již se zrekonstruovanými bazény a dalším zázemím!
ŠtĢpán Kuēera

1. tƎída MŠ

tƎídy v budovĢ MŠ a další 2 tƎídy v budovĢ ZŠ Radomyšl. První tƎídu
v budovĢ ZŠ Radomyšl jsme otvírali v záƎí 2011. V prƽbĢhu letošních
letních prázdnin vznikla v budovĢ ZŠ již druhá tƎída MŠ. Kapacita
mateƎské školy je zcela naplnĢna a díky navýšení kapacity v roce
2011 o dvacet míst a nyní o dalších 15 míst jsme schopni uspokojit
požadavky všech rodiēƽ. DĢƟ jsou rozdĢlené podle vĢku do pĢƟ tƎíd
- Myšky, Žabky, Vēelky, Berušky a Motýlci. Posíláme Vám pozdrav
z naší zahrady.
Na pƎivítanou si dĢƟ zaskákaly na skákacím hradĢ, který vykouzlil
úsmĢvy i na tváƎi nových dĢơ, pro které je nástup do mateƎské školy
velkou zmĢnou. Doufáme, že se jim v naší školce bude líbit a že spoleēnĢ prožijeme spoustu pĢkných zážitkƽ.
Renata Škodová, Ǝeditelka MŠ

Bábinky prázdniny nedrží
I o prázdninách probíhala pravidelná posezení v hospƽdce Na
KƎenovce, která jsou každé první pondĢlí v mĢsíci od 17 hodin. PƎidejte se i vy. ProstĢ pƎijěte si popovídat a uvidíte, jestli pƎijdete pƎíštĢ zas. K niēemu se nezavazujete, nikde se nehlásíte. V ēervenci jsme
se vydali na výlet do PƎíbrami.
Kapliēka Jana Nepomuckého díky rodinĢ Žákových dostala nový,
pĢkný vzhled a je to tam moc pĢkné. V srpnu jsme se vydali na
Sedlickou krajku vlakem, který nejel. Situaci zachránila „starostovic“ rodina a odvezla nás tam auty. Program byl pĢkný, krajkáƎky šikovné, poēasí pƎijatelné a tak se výlet vydaƎil. ZáƎí zahájily bábinky
setkáním v Leskovické hospƽdce a povídáním se sochaƎkou Jitkou
KƎivancovou. Její sochy mƽžete vidĢt kousek za Lázem. Bylo to velmi
pƎíjemné posezení.
za bábinky Slavka Klasová

Setkání s Jitkou KƎivancovou

Rally AGROPA se jela také pƎes Láz
a Leskovice
S velkou radosơ a uspokojením, bezprostƎednĢ po skonēeném jubilejním roēníku, se mi píší tyto Ǝádky. Výsledek snad už ani nemƽže
být lepší. Letošní rally se nám vydaƎila po všech stránkách. Po sportovní, bezpeēnostní, organizaēní. I to poēasí nám pƎálo a taky jsme
mĢli urēitĢ notnou dávku štĢsơ, bez kterého se dá tĢžko nĢco dĢlat.
Faktem je, že jsme mu šli naproƟ a snažili jsme se nic nenechat náhodĢ. ŠtĢstí pƎeje pƎipravenému. Chci podĢkovat orgánƽm a úƎadƽm
v povolovacím procesu za vstƎícnost, všem starostƽm, starostkám
a zastupitelstvƽm dotēených obcí za pochopení, podporu a spolupráci, stovkám poƎadatelƽ na traƟ za výborný výkon a službu. To jsou
slova Ǝeditele rally ing. Pavla Šơpka.
PƎipojuji se k podĢkování obēanƽm Leskovic a zejména Lázu za to,
že umožnili vjezd závodu do svých obcí. PodrobnosƟ o závodu vēetnĢ
reportáže T, kde jsou zábĢry z prƽjezdu obĢma obcemi, najdete na
www.radomysl.net.
Luboš Peterka
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KrajkáƎské slavnosƟ
- 1. ēást

6ERUGREURYROQëFKKDVLÿŢ5DGRP\äO
SRŐiGiY sobotu 15.11.2014 od 20.00 hod.

Posvícenskou zábavu
+XGED7DOLVPDQ

Divadelní spolek Radomyšl
Vás srdeēnĢ zve

Na divadelní pƎedstavení
B. Smetana – K Sabina:

Prodaná nevĢsta
„po jihoēesku“

Jedná se o tƎeơ verzi Prodané nevĢsty z roku 1869 ještĢ pƎed zásadní
zmĢnou, kdy došlo k nahrazení mluvené prózy zpívanými recitaƟvy.
Režie: Richard Semiginovský

Sokolovna Radomyšl
Premiéra:
Další termíny:

17. Ǝíjna 2014 od 19:00 hodin
19. a 26. Ǝíjna 2014 od 16:00 hodin
24. Ǝíjna 2014 od 19:00 hodin

PƎedprodej vstupenek v prodejnĢ COOP Jednota Radomyšl

9. srpna se konal v Sedlici již III. roēník
KrajkáƎských slavností, které poƎádalo
mĢsto Sedlice spolu se Sedlickou krajkou. Akci jsme odstartovali v 10.00 hoSedlice
din a myslím, že jsme mĢli návštĢvníkƽm
opravdu co nabídnout. \emeslný jarmark,
kde jste mohli vidĢt a samozƎejmĢ i zakoupit
nepƎeberné množství rukodĢlných výrobkƽ a kde jste mĢli možnost sledovat ukázky výroby tĢchto ruēních prací a Ǝemesel jako napƎ. kováƎe,
pƎadleny, šperkaƎky, perníkáƎky, vázání bƎezových košƛat a mnoho dalších.
Mezi stánky mĢly i své místo naše krajkáƎky, bez kterých by naše
slavnosƟ nemĢly tu správnou atmosféru. Po celý den neúnavnĢ
pƎedvádĢly toto krásné umĢní a trpĢlivĢ odpovídaly na zvĢdavé otázky
návštĢvníkƽ, jakže se to ty pƎekrásné krajeēky vlastnĢ vyrábĢjí. V rámci
slavností také probíhala na mĢstském úƎadĢ výstava již II. roēníku
soutĢžní pƎehlídky v oboru paliēkovaná krajka „Bienále sedlické krajky“
a sešli se nám krajky ze všech koutƽ republiky a i Slovensko tu mĢlo
své zastoupení. Výstava vždy pƎiláká spoustu pƎíznivcƽ a obdivovatelƽ
paliēkované krajky a myslím, že se opravdu bylo na co dívat. A tohle
nebyla jediná výstava krajek, kterou jste v Sedlici mohli shlédnout.
Zcela výjimeēnou a ojedinĢlou výstavu krajek s církevní témaƟkou
jsme vystavovali na místĢ pro toto téma zcela pƎíhodné a to v kostele
sv. Jakuba. Krajky zapƽjēil náš bavorský partner obec Tiefenbach, kde
výroba krajek má také svou tradici a urēitĢ naše slavnosƟ ơm byly
obohaceny o další netradiēní prvek a to stále ještĢ nebylo vše. Jako
perliēku jsme tu mĢli vyhlášení pokusu o zápis do eské knihy rekordƽ “O nejdelší upaliēkovaný Ǝeơzek nejvĢtším poētem lidí ”. Jako metu jsme
si dali 10 metrƽ, což se nám podaƎilo hravĢ pƎekonat. Naším cílem bylo
nejenom dosažení rekordu, ale i zapojení široké veƎejnosƟ a bylo jedno,
zda jste krajkáƎka nebo naprostý laik, který se s touto technikou nikdy
nesetkal. Šlo hlavnĢ o to ukázat, že výroba krajek není až tak složitá,
že to chce pouze trochu odhodlání, ēasu a trpĢlivosƟ. Každý kdo mĢl
chuƛ se do našeho pokusu zapojit se pouze musel zaregistrovat v našem
informaēním stánku Sedlické krajky, o.p.s. a pak už staēilo jenom se
do toho pusƟt za dohledu a pomoci našich zkušených lektorek, které
dohlížely na to, aby se mohl zúēastnit opravdu každý. A kolik že jsme
toho Ǝeơzku vlastnĢ vyrobili? DeseƟmetrová hranice opravdu padla
a náš anebo vlastnĢ VÁŠ Ǝeơzek mĢl krásných 26 metrƽ a 62 centimetrƽ
a byli jsme tak zapsáni do eské knihy rekordƽ. Tohle vše na Vás ēekalo
na našich slavnostech.
Téma letošních slavnosơ byl stƎedovĢk a v tomto duchu byl sestaven
i náš program. Mohli jste vidĢt strakonickou skupinu historického
šermu VendeƩu v napínavém souboji, svým muzikantským umĢním
Vás bavila stƎedovĢká kapela Holba, dále jsme Vám nabídli dobové
tance v podání taneēní skupiny Rozálie v pƎekrásných kostýmech,
zahrála Oseēanka, byla tu i malá ochutnávka tradiēních irských tancƽ
brnĢnského taneēního souboru La Quadrilla a v neposlední ƎadĢ veselé
a hravé vystoupení dĢtského taneēního souboru ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Sedlice pod vedením paní uēitelky Šárky Zbíralové, která nás také celým
dnem provázela, coby moderátorka. A mysleli jsme i na naše nejmenší
návštĢvníky, pro dĢƟ tu byl k dispozici skákací hrad, loutkové divadlo
s poutavým pƎedstavením, dĢtská dílna, kde si dĢƟ mohly vyzkoušet
výrobu perníēkƽ, tvoƎit z papíru a kreslit. MĢli jsme tu pro nĢ oblíbené
malování na obliēej (facepainƟng) a strakoniēơ šermíƎi si vzali na starost
dobové hry, jako chytání kroužkƽ na zbranĢ, stƎílení z kuše a luku, házení
nožƽ a šipek na terē apod.
Byla to pƎíjemná proslunĢná sobota. A jestli Vás zajímá, co vše se
ještĢ dĢlo na našich slavnostech - jací hosté vystupovali v odpoledním
programu a jak dopadlo “Bienále sedlické krajky” - ēí krajky vybrala
porota jako nejhezēí a koho jste vybrali vy, návštĢvníci slavnosơ a udĢlili
cenu „O nejmilejší krajeēku“. To vše a ještĢ nĢco navíc se dozvíte
v pƎíštím vydání SOBáēku.
PƎíjemné babí léto Vám všem.
Text: MarƟna Srbová, Ǝeditelka Sedlické krajky, o.p.s.
Foto: Jan Srb
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Blanka Matoušková pƎi výrobĢ bƎezových košƛat

Stánek Sedlické krajky

Naši malý taneēníci-dĢƟ z MŠ a ZŠ v Sedlici

VýherkynĢ v dĢtské kategorii

KrajkáƎky pƎedvádĢly své umĢní návštĢvníkƽm slavnosơ

Na pokusu o nejdelší Ǝeơzek se chtĢl podílet každý...

Dagmar Hálová pƎi výrobĢ sklenĢných Þgurek

Oseēanka

SoutĢžní práce nejmladších krajkáƎek

KrajkáƎské slavnosƟ 2014

Pokus o nejdelší Ǝeơzek, bude to rekord?

DĢtská dílna

SoutĢžní práce dospĢlých

CelkovĢ mĢƎil Ǝeơzek rekordních 26,62 metru
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JeštĢ ke KrajkáƎské slavnosƟ
Dá se Ǝíci, že se stalo již tradicí, že v každém sudém roce se v Sedlici
konají „KrajkáƎské slavnosƟ“, které jsou pƎehlídkou prací krajkáƎek.
Tyto slavnosƟ se poƎádají za úēelem podpoƎení oživení a udržení lidové
tradice s více jak 450 letou historií.
O vlastním prƽbĢhu bude dozajista podrobnĢ informovat Sedlická
krajka. V tomto ēlánku se chci vráƟt k nĢkterým zƎetele hodným
momentƽm tĢchto slavnosơ. Stalo se již dobrou tradicí, že nad jejich
poƎádáním pƎebírá zášƟtu hejtman Jihoēeského kraje pan JiƎí Zimola,
který byl i letos jedním z významných hostƽ. Tradiēním hostem a velkým
podporovatelem sedlické krajky je senátor pan Miroslav Krejēa, který byl
spoleēným poƎadatelem nĢkolika výstav krajek – 2x Senát R, hotel Bílá
Rƽže Písek atd. Hostem letošních slavnosơ byl také senátor pan Tomáš
Jirsa. Ve výētu významných hostƽ nesmíme zapomenout na „domácího
úēastníka“ pana JiƎího VaēkáƎe – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
R. Stalo se témĢƎ pravidlem, že slavnosƟ mají i mezinárodní zastoupení
a ani jinak tomu nebylo v letošním roce.
Velmi významnými a milými hosty byli „pƎátelé“, dnes se dá již Ǝíci
z bavorské partnerské obce Tiefenbach v okrese Cham v NĢmecké
republice v ēele s panem starostou Ludwigem Pröglem, pƎedchozím
starostou panem Johanem Müllerem a Ǝeditelkou „KrajkáƎského spolku
v Tiefenbachu“ paní Siglinde Prögler. Dalšími významnými hosty byli
pƎátelé z hornorakouského Hirschbachu pan Joseph Plöchl s manželkou
(Ǝeditel místního muzea „Malovaného selského nábytku“ a pan Johan
Pammer s manželkou. Pan Prögler zakonēil své vystoupení slovy: „Naše
obce Sedlice a Tiefenbach: Jste skvĢlé!“
DĢkujeme všem, kteƎí se podíleli na pƎípravách technického
zabezpeēení slavnosơ, trpĢlivým krajkáƎkám, které celý den pƎedvádĢly
ukázky výroby krajek a pomáhaly pƎi pokusu vytvoƎení rekordu v délce
upaliēkovaného Ǝeơzku, tĢm kteƎí pƎipravili obĢ výstavy a zabezpeēovali
jejich chod, všem vystupujícím za pƎípravu nádherného kulturního
programu, panu faráƎi Piaseckému a ēlenƽm farnosƟ Sedlice za
umožnĢní výstavy „Bavorská krajka“ a pomoc pƎi její pƎípravĢ v kostele
sv. Jakuba a poskytnuơ prostor fary pro naplnĢní programu našich pƎátel
z Tiefenbachu. No prostĢ poƎadatelé mĢsto Sedlice a Krajka Sedlice
o.p.s. dĢkují všem, kteƎí pƎiložili ruku k dílu a pomohli na svĢt dobré vĢci.
JiƎí Rod, starosta mĢsta

Paliēkování spojuje (pƎeloženo z Bavorských novin)
Delegace z Tiefenbachu navšơvila
KrajkáƎské slavnosƟ v jihoēeské Sedlici
„Uvidíme se nejpozdĢji pƎíšơ rok“, s ơmto slibem se v sobotu rozlouēili
starosta Sedlice JiƎí Rod a jeho kolega Ludwig Prögler z Tiefenbachu.
Druhý jmenovaný spoleēnĢ s 30-Ɵ ēlennou skupinou podnikl cestu do
jihoēeského mĢsteēka, aby se zde zúēastnili tradiēních KrajkáƎských
slavnosơ. Byla to velmi pƎátelská návštĢva, jejímž hlavním tématem byla
krajka a paliēkování.
Není divu, Sedlice má stejnĢ jako Tiefenbach velmi dlouhou tradici
paliēkování. OpakovanĢ byla bĢhem druhého bienále paliēkované
krajky pƎipomínána. KrajkáƎský spolek Tiefenbach pƎispĢl velmi pĢkným
poēinem, když poskytl paliēkované kƎíže na výjimeēnou výstavu
v místním kostele.
Cesty se zúēastnili jak ēlenové krajkáƎského spolku, ale i zájemci
z okolí, stejnĢ jako bývalý starosta Johann Müller. PƎesnĢ 130 km urazil
autobus lehce za rovné dvĢ hodiny. Bavory oēekávali již na námĢsơ
starosta JiƎí Rod a Miroslava Vacková, která fungovala jako perfektní
tlumoēnice. Po krátkém pƎivítání se šlo do nedalekého kostela, kde byly
ve vitrínách vystaveny církevní moƟvy z Tiefenbachu. Výstavu spoleēnĢ
zahájili oba nejvyšší pƎedstavitelé obcí a popƎáli jí mnoho návštĢvníkƽ.
PƎišlo jich docela dost a bavorská krajka vyvolala velký zájem.
Další zastávka byla na radnici, kde byly v rámci soutĢže vystaveny
práce dĢơ a mládeže a dospĢlých.
Po obĢdĢ následovalo na námĢsơ oÞciální pƎivítání. Rod vyjádƎil
radost z návštĢvy hostƽ z Tiefenbachu, zaơmco hejtman Jihoēeského
kraje JiƎí Zimola vyzdvihl snahu obce uspoƎádat již tƎeơ KrajkáƎské
slavnosƟ. Ludwig Prögler ve svém projevu zdƽraznil, že je to velká ēest,
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pƎi pƎíležitosƟ bienále pƎedstavit krajky z Tiefenbachu.
Nešlo ale jen o pouhé obohacení výstavy, ale také o chuƛ navšơvit
obec na okrese Cham. Zmínil také malé, ale milé muzeum paliēkované
krajky. Zmínil také, že po pádu železné opony mohly být opĢt navázány
dobré sousedské vztahy mezi Bavorskem a echami; ke kterým by
chtĢl pƎispĢt i Tiefenbach. Starostovi JiƎímu Rodovi, MiroslavĢ Vackové
a MarƟnĢ Srbové, pƎedsedkyni o. p. s. Sedlická krajka, pƎedal dárky na
památku.
Hodiny do odjezdu domƽ utekly jako voda. Na námĢsơ se konal
Ǝemeslný trh, který nabízel nejrƽznĢjší zboží. K tomu probíhal velmi
pestrý kulturní program s taneēními, hudebníci a šermíƎskými výstupy.
Exkurze do Sedlice se uskuteēnila v rámci EU projektu Cíl 3 „made in
Cham“, muzejního odboru okresu Cham, který mapuje bavorsko-ēeskou
historii výrobkƽ uplynulých 200 let a pƎestavuje kousek hospodáƎských
dĢjin regionu. PƎedstavují se ơm Ǝemeslné tradice a dƎívĢjší prƽmyslové
provozy a jejich historický vývoj.
Waldmünchen, 11. srpna 2014

PƎátelé ze Slovenské Sedlice slavili
90. výroēí založení DHZ Sedlice
V dubnu letošního roku jsme obdrželi pozvání z partnerské obce
Sedlice na Slovensku na oslavy 90. výroēí založení místního dobrovolného
hasiēského sboru od pƎedstavitelƽ obce a výboru tamních hasiēƽ.
Ihned byly zahájeny pƎípravy na tuto družební cestu a nacviēování
kulturních vystoupení. Této cesty se zúēastnili ēlenové a ēlenky SDH
Sedlice, taneēní soubor a nĢkteƎí zastupitelé mĢsta. Celá výprava se
shromáždila 18. ēervence v brzkých ranních hodinách na námĢsơ T.
G. Masaryka v Sedlici pƎed radnicí. PƎed 5 hodinou bylo vše naloženo
(hasiēské žebƎíky, kroje, zavazadla atd.) a autobus se mohl vydat na asi
12-Ɵ hodinovou cestu do „Sedlice“. Po pƎíjezdu nás ēekalo tradiēnĢ vƎelé
pƎivítání starostou obce Sedlice panem Imrichem KrajŸákem, zastupiteli
obce a ēlenƽ výboru hasiēƽ.
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Historická mapa, zdroj MAPY.CZ

Na první celý den našeho pobytu nám pƎátelé pƎipravili návštĢvu
muzeí – Letectví v Košicích a Hasiēstva v PrešovĢ. V 19 hodin byla
zahájena slavnostní výroēní schƽze DHZ Sedlice k oslavĢ 90. výroēí
založení sboru. V rámci diskuze jsme pƎedali pƎipravené dárky – hasiēi
mimo jiné pƎedali pamĢtní hasiēskou sekerku s vĢnováním (cca 85 cm
dlouhá) a kuriózní hasiēský pƎístroj „na hašení žíznĢ“, který se tĢšil veliké
oblibĢ. MĢsto Sedlice hasiēƽm vĢnovalo pamĢtní stuhu k 90. výroēí
založení sboru na slavnostní prapor.
V nedĢli ráno v 9:45 hodin byly zahájeny oslavy požehnáním sochy
sv. Floriána nainstalovaného na budovĢ hasiēské zbrojnice. Po té následoval slavnostní prƽvod, jehož cílem byl místní kostel, kde se následnĢ
uskuteēnila slavnostní mše svatá. Po obĢdĢ byl zahájen odpolední galaprogram: vystoupení našich žen hasiēek, které pƎedvedly tradiēní hasiēské cviēení na žebƎících, které mĢlo obrovský obdiv. Dále se uskuteēnila soutĢž v požárním sportu mužƽ a žen, ukázky požární techniky atd..
Hasiēské sportování bylo doplnĢno bohatým kulturním programem, ke
kterému jsme svojí troškou pƎispĢli vystoupením Taneēního souboru
mĢsta Sedlice, který pƎedvedl další z Ǝady besed „eskoslovenskou besedu“.
Jedinou sƟnnou stránkou naší tƎídenní návštĢvy byl ēas, který velmi rychle uơkal, a než se kdo nadál, bylo pondĢlní ráno – doba louēení
a našeho odjezdu. \ada lidí by si nejradĢji naši návštĢvu prodloužila
na celý týden, ale nám nezbývalo než podĢkovat našim hostitelƽm za
srdeēné, kamarádské a pƎátelské prostƎedí, kde jsme se všichni cítili
jako doma.

Sedlická obora – 1. ēást
(též zvaná Holušická)

Zmínky o staré sedlické oboƎe nacházíme ve starých zápisech a matrikách. Sedlickou oboru najdeme východnĢ od obce Sedlice v prostoru pƎiléhající k silnici 20, vedoucí ze Sedlice do Písku. V minulosƟ též
zvanou „RybáƎská“. Cesta kolem dlouhé zdi jistĢ probouzí zájem, co se
za touto zdí chová. A tak nahlédnĢme prostƎednictvím lesního správce
Ing. Nƽska a oborníka Ing. Brožovského za její zeě, která obepíná oboru
v délce více než 6 km.

Obora byly založená v 18. stoleơ. Zaujímá rozlohu 255 ha a je
v nadmoƎské výšce 466 - 483 m. Na ploše obory, se zajímavĢ ēlenitým
terénem, nalezneme cenné, pƽvodní smíšené lesní porosty, které byly
vyhlášené v roce 1985 za pƎírodní rezervaci (na ploše o výmĢƎe 25,84
ha). PƎírodní rezervaci tvoƎí smíšený listnatý porost s bohatým bylinným
patrem v podrostu. Velmi cenný je lipový porost, který dosahuje stáƎí
okolo 200 let a rozsáhlé porosty buku. Souēásơ obory je také nĢkolik
rybníkƽ. UvnitƎ obory je lovecká chata a Ǝada dalších mysliveckých
zaƎízení. Celé území je protkáno hustou síơ lesních cest. Obora tvoƎí
protáhlý šesƟúhelník.
V oboƎe se dnes chová ēerná a danēí zvĢƎ s jelenem Sika-Dybowského.
Jelen Sika-Dybowského se liší od daŸka lesního hlavnĢ tvarem paroží,
více pƎipomínající paroží jelena „osmeráka“. ZvĢƎ se udržuje na stavech,
které obora uživí. Nyní je to 78 kusƽ danēí a 38 kusƽ Sika-Dybowského.
Sedlická obora patƎí mezi historické oborní chovy (první písemná
zmínka je z r. 1732) a mƽže se pyšnit dlouhodobými vynikajícími
výsledky v chovu ēerné zvĢƎe. Dne 5. ledna 2005 v ní byl uloven kŸour,
jehož zbranĢ (zuby, pozn. autora) byly národním rekordem R – 133,25
b. CIC. Dne 15. 2. 2013 byl v Sedlické oboƎe uloven loveckým hostem
panem Georgem Stamplem ze SRN kŸour, který byl dne 19. 6. 2013
mezinárodní komisí obodován na hodnotu 134,35 bodƽ CIC. Sedlická
obora, tak opĢt navýšila bodovou hodnotu národního rekordu.
9. listopad 2007 byl pro jihoēeskou oboru Sedlice (Lesy eské
republiky, s. p., Lesní správa VodŸany) dƽležitým dnem. Za pƎítomnosƟ
významných hostƽ v ní byla slavnostnĢ otevƎena Myslivecká síŸ,
trvalá expozice vĢnovaná minulosƟ i souēasnosƟ jednoho z našich
nejvýznamnĢjších oborních chovƽ.
DozvĢdĢt se nĢco o historii oborního chovu, seznámit s výsledky práce
mysliveckého a lesního personálu a prohlédnout si významné trofeje, se
zrodil pƎed nĢkolika lety v hlavĢ ing. Viktora Blašēáka, bývalého lesního
správce LS VodŸany. V r. 2004 pƎednesl ing. Blašēák tuto myšlenku
vedení LR a získal pro ni podporu. K vybudování Myslivecké sínĢ byla
vybrána historická budova stojící jen nĢkolik desítek metrƽ od hlavní
oborní brány. Chátrající stavení bylo pƽvodnĢ hájenkou, poté sloužilo
jako ubytovna lesních dĢlníkƽ. Od demolice domek na poslední chvíli
zachránil projekt Myslivecké sínĢ.
Ta je po dohodĢ pƎístupná veƎejnosƟ, kde se návštĢvníci dozvĢdí
zajímavosƟ o myslivosƟ, chovu oborní zvĢƎe, pĢstování dƎevin
a mnoho dalšího o lesním
hospodaƎení. Její návštĢvu
je nutné si pƎedem
domluvit, protože obora
je les se zvláštním urēením
podle zákona o lesích
a chov zvĢƎe v oboƎe má
prioritu.
„Tvrdá zima 2012/
2013 zpƽsobila nevídaný
úhyn selat. O rok pozdĢji,
ale bylo vše naopak – kvƽli
velmi mírné zimĢ jsme
mĢli a stále máme plné
ruce práce s udržením
poēetních stavƽ mladé
ēerné zvĢƎe na únosné
Ing. JindƎich Brožovský, souēasný oborník,
foto Petr Vích
úrovni. Teprve v oboƎe,
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Podzim v oboƎe. Foto Radka Vokrojová

kde lze takové výkyvy sledovat snáze než ve volné pƎírodĢ, si ēlovĢk
uvĢdomí, jak je dƽležité obecnĢ nepodceŸovat odstƎel ēerné zvĢƎe. Její
populace se bĢhem jediného roku dokáže pƎi vhodných podmínkách
rychle zregenerovat. A ještĢ jeden poznatek k divoēákƽm: za orkánu
Kyrill nám pƎes plot oddĢlující ēást obory pro ēernou od ēásƟ pro daŸēí
zvĢƎ spadl strom a nĢkolik prasat vniklo k daŸkƽm. NevĢƎil byste, jak
je tĢžké dostat divoēáky z místa, kde je nechcete mít, pokud tam mají
dobrý kryt,“ vypráví JindƎich Brožovský.
´Rýsuje´ se nový rekordní kŸour?
„V letech 2004 a 2005 jsme dovezli dva kŸoury ze Slovenska,“ pokraēuje
ing. Brožovský. „Od nichž si slibujeme pƎínos do chovu zejména v souvislosƟ se zvýšením tĢlesné hmotnosƟ zvĢƎe. Co to udĢlá s parametry zbraní, uvidíme. Jinak je naším cílem udržení vysokého standardu našeho
chovu. DlouhodobĢ dosahujeme u pƎibližnĢ 45 % lovných kŸourƽ zlaté
medaile, což chceme udržet. Na polovinĢ výmĢry obory se chová daŸēí
zvĢƎ. U daŸkƽ se nám v r. 2006 podaƎilo dvakrát pƎekroēit bodovou hranici 200 b. CIC, a to trofejemi v bodových hodnotách 205,86 a 200,58 b.
CIC. V pƎípadĢ prvního jmenovaného daŸka z r. 2006, jehož dermoplasƟcký preparát je vystaven v Myslivecké síni, jde navíc o druhou nejsilnĢjší trofej obory. Za cenné považujeme, že o naši živou zvĢƎ – jak ēernou,
tak daŸēí – je zájem v jiných oborách.“
Petr Vích

ZáƎí v ZŠ Sedlice

Po letních prázdninách se naplno rozbĢhl nový školní rok. PƎes léto
se ve škole usilovnĢ pracovalo na zlepšení prostƎedí. NĢkteré tƎídy se
rozzáƎily novými barvami, nový kabát dostaly šatny u tĢlocviēny.
V pondĢlí 1. záƎí probĢhlo tradiēní slavnostní zahájení školního roku.
Po úvodním slovu Ǝeditele školy Marka Charváta vystoupil starosta
mĢsta Sedlice, Ing. JiƎí Rod, který popƎál žákƽm mnoho úspĢchƽ
v letošním školním roce a pƎipomnĢl úspĢchy našich žákƽ ve školních
i mimoškolních soutĢžích. Poté se žáci odebrali do svých tƎíd, kde si
vyslechli další pokyny od svých tƎídních.
V letošním školním roce bude naši školu navštĢvovat 141 žákƽ,
z toho 19 prvŸáēkƽ. OproƟ loŸskému stavu nám pƎibyli ētyƎi žáci
a potvrdil se vzestupný trend z posledních šesƟ let. DĢƟ budou moci
opĢt navštĢvovat Ǝadu kroužkƽ. ZUŠ Blatná u nás povede výtvarný
kroužek, výuka hry na ßétnu po mnoha letech, bohužel, skonēila
rozhodnuơm Ǝeditele ZUŠ. Tradiēní je i kroužek keramický, který bude
opĢt otevƎen pro zaēáteēníky a pro pokroēilé. Pátým rokem bude
pokraēovat kroužek paliēkování. Pokraēovat bude i výuka hry na kytaru
a modeláƎský kroužek. TƎeơm rokem bude fungovat kroužek ßorbalu.
Pro druháky zajišƛujeme nepovinnou výuku angliēƟny. Pro chlapce
i dĢvēata je možnost navštĢvovat výuku karate, kterou vede náš bývalý
žák a úspĢšný reprezentant R Marek Pohanka. Pokraēovat by mĢl pod
hlaviēkou DDM Blatná taneēní kroužek.
A co nás v nejbližší dobĢ ēeká? V záƎí hlavnĢ rozjezd uēení, kroužkƽ,
pƎipravujeme tƎeơ roēník BĢhu nadĢje v Sedlici a podruhé i soutĢž
Mladý záchranáƎ. PrvŸáci a druháci navšơví divadelní pƎedstavení v MŠ.
DĢƟ napíší dopis a nakreslí obrázky našemu adopƟvnímu spolužákovi
Luisovi z Guineje. Ale o tom zase v dalším ēísle.
Marek Charvát,
\editel školy

Sedlické poohlédnuơ 2011 – 2014
Rok 2014 mƽžeme nazvat rokem „volebním“, kdy se na podzim
uskuteēní volby do senátu a komunální – volby do zastupitelstva. Dá
se Ǝíci, že je tradicí, pokud konēí urēité období, je ēas na ohlédnutí se
a rekapitulaci. Z tohoto podnĢtu byl i napsán tento ēlánek, který má
shrnout co se v Sedlici realizovalo za hlavní akce v uplynulém období.
Obnova komunikací
V roce 2011 byla provedena oprava místních komunikací v NĢmēicích,
Holušicích a Sedlici nákladem 7,967 mil. Kē. Na tuto akci byla získána
dotace ve výši 5,967 mil. Kē.
Rekonstrukce síơ
V roce 2013 se podaƎilo ve spolupráci s firmou E-ON ve vĢtšinĢ
ulic provést rekonstrukci rozvodƽ elektrické energie, kdy bylo
vzdušné vedení nahrazeno kabelovými rozvody (v ulicích Husova,
Jeronýmova, Palackého, Havlíēkova a v ēásti Komenského). Dá se Ǝíci,
že vĢtšina rozvodƽ je díky této akci realizována novým kabelovým
vedením. OdstranĢní sloupƽ a nástƎešních držákƽ elektrického
vedení si vynutilo i rekonstrukci veƎejného osvĢtlení – VO a místního
rozhlasu. Rekonstrukce zastaralého rozhlasového vedení vykazovalo
vysokou poruchovost a shodou okolností byla plánována na tento
rok ne jenom v Sedlici, ale i v NĢmēicích (kde rozhlas vƽbec nebyl),
v Mužeticích a v Holušicích (kde se nedalo hlásit pƎímo ze Sedlice,
ale pouze zprostƎedkovanĢ z lokálních ústƎeden). Touto opravou
se zlepšila informovanost obēanƽ ve všech obcích. Realizace
rekonstrukce VO a rozhlasu byla uskuteēnĢna nákladem 523 tis. Kē,
z dotace bylo hrazeno 180 tis. Kē.
V roce 2014 pƎi opravĢ Nádražní ulice jsme se dƎívĢjší smlouvou
se SUS JēK zavázali, že provedeme rekonstrukci všech inženýrských
sítí ve vlastnictví mĢsta. Byla proto provedena oprava kanalizace
a vodovodu, který díky nedodržení technologie ukládání pƎi výstavbĢ
vykazoval v této ulici roēnĢ Ǝadu poruch, které komplikovali dodávku
pitné vody pro celé mĢsto. Oprava kanalizace a vodovodu byla
realizována nákladem 4.914 mil. Kē, z toho bylo hrazeno z dotace JK
1,5 mil. Kē kanalizace a 0,8 mil. Kē vodovod.
Dále musela být provedena oprava veƎejného osvĢtlení, aby po
zhotovení povrchu chodníkƽ nehrozilo nebezpeēí poruchy a nutného
jejich narušení. Oprava bude provedena pƎedpokládaným nákladem
325 tis. Kē.
Oprava Nádražní ulice pƎinesla jejím obyvatelƽm a obyvatelƽm
SídlištĢ 2 jistá omezení, ale pƎi takovéto stavbĢ se nedá jinak
postupovat. ÚtĢchou jim mƽže být to, že koneēnĢ po cca 30 letech
se tato problematická ulice zaēala Ǝešit. Veškeré pozemky této ulice
jsou ve vlastnictví kraje, a proto celý postup musel být koordinován
se Správou a údržbou silnic JēK (témĢƎ 3 roky složitých jednání).
Harmonogram opravy byl naplánován na kvĢten-ēerven 2014 oprava
infrastruktury a na ēervenec-srpen 2014 oprava povrchƽ a chodníkƽ.
ZpoždĢní celé akce bylo zpƽsobeno liknavostí nĢkterých úƎadƽ, kdy
jsme na vyjádƎení museli ēekat témĢƎ 4 mĢsíce (bĢžná doba do 30
dnƽ – ve zƎetele hodných pƎípadech 60 dnƽ). Bez tĢchto vyjádƎení
jsme nemohli žádat o úpravu dopravních pomĢrƽ a zahájit stavbu.
Snad dostateēným zadostiuēinĢním obyvatelƽm této ēásti bude nová
ulice, která bude po mnoha letech patƎit k nejlepším v Sedlici.
V letošním roce bude provedena oprava ēásti chodníkƽ na hƎbitovĢ
s nákladem 340 tis. Kē, z dotace z POV bude uhrazeno 174 tis. Kē.
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Opravy budov
V roce 2013 byla provedena oprava budovy MateƎské školy v Sedlici
nákladem 1,395 mil. Kē - dotace 875.tis Kē. Bylo provedeno zateplení
pláštĢ budovy školy, novĢ byla zhotovena sedlová stƎecha, okapy
a celková rekonstrukce hromosvodƽ.
Pƽvodní rovná stƎecha zpƽsobovala Ǝadu problémƽ (témĢƎ každý rok
oprava, zatékání do místností 1.patra atd.).
Úprava vodních zdrojƽ
V roce 2013 díky extrémním srážkám došlo k zatopení vrtƽ v Sedlici
a poškození technologie pro dodávky pitné vody. Byla provedena
celková oprava nákladem 102 tis. Kē – z dotace hrazeno 100 tis. Kē.
Na letošní rok byla naplánovaná oprava vodního zdroje v Mužeticích,
který byl již v havarijním stavu. PƎi jeho rekonstrukci byla dodána
nová technologie denitrifikaēní jednotky (snížení obsahu dusiēnanƽ
ve vodĢ). Akce byla realizována nákladem ve výši 440 tis. Kē.
Autobusové zastávky
V prƽbĢhu let 2012 – 2013 bylo jednou z priorit mĢsta kultura
cestování našich obēanƽ. V této souvislosti byly provedeny
rekonstrukce autobusových zastávek v Sedlici a v Holušicích – rozcestí
nákladem 182 tis Kē. Z dotace JēK hrazeno 105 tis. Kē. V letošním roce
bude ještĢ provedena rekonstrukce autobusové zastávky v Nádražní
ulici v Sedlici.
HƎištĢ
V období 2011 – 2014 se podaƎilo v Sedlici zrealizovat nĢkolik
hƎišƛ pro dĢti i dospĢlé. V parku na námĢstí T.G. Masaryka bylo
vybudované hƎištĢ pro „Seniory“ (ale ne pouze pro nĢ). Je osazeno
prvky pro procviēování a zlepšení pohyblivosti celého pohybového
aparátu.
Pro naše nejmenší bylo vybudováno v Komenského ulici (ēást bývalé
zahrady u MŠ) dĢtské hƎištĢ s pískovištĢm, houpaēkami a dalšími
prvky.
V lokalitĢ bývalého hƎištĢ u strojíren bylo vybudováno víceúēelové
hƎištĢ, které nabídne každému možnost pro svoje sportovní vyžití.
Na hƎišti je asfaltový ovál pro bruslení nebo nácvik jízdy na kole pro
nejmenší. Víceúēelové hƎištĢ s umĢlou trávou umožŸuje hrát tenis,
volejbal, nohejbal, malou kopanou, házenou atd. Je možné si také
zahrát kuliēky, pétanque a zaskákat si tradiēního paŸáka. Všechna
tato hƎištĢ byla realizována nákladem 2,791 mil. Kē, z toho 1,068 mil.
Kē bylo uhrazeno z dotací MMR a POV.

Sport
MĢsto Sedlice podpoƎilo v uvedeném období ēinnost sportovních
aktivit v TJ Sokol Sedlice (kopaná pƎípravka mladší, pƎípravka starší,
žáci, dorost) ve výši 380 tis. Kē - na ēinnost
investice do oprav fotbalového hƎištĢ, úhrada energií - ve výši 354
tis. Kē
Možná, že nĢkterý z ētenáƎƽ tohoto ēlánku si položí otázku, proē
se právĢ nĢkteré prostƎedky vĢnovaly, jak bylo uvedeno a proē se
nepoužily podle nĢj na nĢco jiného. VysvĢtlení je zcela jednoduché.
Všechny uvedené dotaēní peníze jsou „pƎísnĢ úēelové“ a tzn., že jsou
urēeny pouze na to, na co byly poskytnuty (a proto i tak použity).
Pokud bychom je neēerpali my, nĢkdo jiný by je velice rád získal
a použil.
JiƎí Rod, starosta mĢsta

Louēení s prázdninami v Sedlici
V sobotu 6. záƎí se uskuteēnil již 4. roēník této velmi populární dĢtské
akce. Svaz žen Sedlice se na tuto akci pƎipravoval nĢkolik mĢsícƽ a tvrdá
práce a ztráta osobního ēasu se opravdu vyplaƟla. Velké díky patƎí všem
sponzorƽm a také paní Alence Hrdliēkové z Domova dĢơ a mládeže ve
Strakonicích, která nám laskavĢ zapƽjēila krásné kulisy na tuto akci.
Tento rok se registrovalo 122 dĢơ, což je nový rekord. Na dĢƟ ēekalo
opĢt 12 stanovišƛ se širokou škálou úkolƽ, odmĢny v podobĢ hraēek,
sladkosơch a poukázek na zmrzlinu. NechybĢla tombola s úžasnými cenami,
paní Láviēková z Holušic malovala dĢtem celé odpoledne obliēeje, dĢƟ se
vyƎádily na skákacích hradech a celou akci uvedl školník Cibulka, kterému
se na hrišƟ ztraƟli medvĢdi a dĢƟ mĢly za úkol je najít. Pan Vojta Šavrda ml.
zajisƟl zábavu v podobĢ sportovní disciplíny Slackline, kterou si dĢƟ mĢly
možnost vyzkoušet (Slackline je chození na napnutém texƟlním popruhu,
který se natahuje mezi dva pevné body). Podporu naší akci pƎisel vyjádƎit
i pan starosta JiƎí Rod. Poēasí nám opravu pƎálo, bylo sluneēno, dĢƟ si celou
akci užívaly a na chvíli snad i zapomnĢly, že školník rok je opĢt v plném
proudu.
Už teě všechny srdeēne zveme na V. roēník Louēení s prázdninami v roce
2015.
KateƎina Prexlová
Svaz žen Sedlice

Odpadové hospodáƎství
V programu „Zlepšení prašnosti v obcích a mĢstech“ byl zakoupen
zametací stroj – vysavaē s nákladem 2,285 mil. Kē, z dotace MŽP R
bylo uhrazeno 1,911 mil. Kē.
Pro zlepšení nakládání s odpady (tráva, vĢtve atd..) mĢsto žádalo
o dotaci na nákup traktorového nosiēe kontejnerƽ a 8 kontejnerƽ.
Realizace projektu je nákladem 900 tis. Kē. MĢstu byla schválena
dotace ve výši 812 tis. Kē.
Hasiēský záchranný sbor
Na podporu akceschopnosti hasiēského záchranného sboru byly
realizovány rƽzné projekty – oprava techniky (AVIA, Tatra – celková
rekonstrukce nádrže a celého vozidla), modernizace techniky
(plovoucí ēerpadla, centrála, kalová ēerpadla atd.) zásahové odĢvy,
dýchací technika atd. Vzhledem k tomu, že prostory hasiēské
zbrojnice hodnĢ pamatují, bylo investováno do nutných oprav. Byla
provedena oprava sociálního zaƎízení. Celkové náklady za období
2011- 2014 byly tis. Kē z dotací JēK bylo hrazeno 733 tis. Kē.
Kultura, vzdĢlávání a ostatní
V této oblasti jsme získali z prostƎedkƽ POV a grantƽ JēK:
o na provoz informaēního centra dotace ve výši 253 tis. Kē
(podpora krajkáƎství na Sedlicku, výstavy, semináƎe, vzdĢlávání,
provoz atd.)
o na vzdĢlávání dĢtí, vedení krajkáƎského kroužku, materiální
zabezpeēení 45 tis. Kē – paliēkování kurzƽ se úēastní cca 60 dĢtí
o zlepšení podmínek pro trávení volného ēasu. Byl nakoupen
velkoprostorový stan a podium v nákladu 517 tis Kē,
pƎevážná ēást hrazena z PRV R prostƎednictvím MAS SOB
ve výši 426 tis. Kē
o podpora svazu žen na ēinnost z programu PRV R
prostƎednictvím MAS SOB ve výši 15 tis. Kē

Šk

voƎetice

„Já su tak šƛastný!“
parodoval za cílovou
páskou legendárního
Venclovského vítĢz
škvoƎeƟckého „Žuláka“

Obvykle se triatlonové pƎebory oznaēují
jako souboje o Ɵtul Železného muže. Ve ŠkvoƎeƟcích šli ještĢ dál a vyhlašují jednou roēnĢ závod v „plavokolobĢhu“ /=
triatlon ve zdejším náƎeēí/ o škvoƎeƟckého „Žuláka“. SdĢlují tak jasnĢ celému svĢtu a pƎilehlému okolí, že tady u nich jsou zainteresovaní jedinci
„kapánek“ drsnĢjší a odolnĢjší než jinde. Už ne železo, ale pƎímo žula!
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To ostatnĢ dokázali všichni, kteƎí se v sobotu 16. srpna
zúēastnili ētvrtého roēníku
„Žuláka“. KlimaƟcké podmínky nebyly zrovna nejpƎíznivĢjší a to se odrazilo negaƟvnĢ na poētu závodníkƽ.
Tentokrát se jich na hráz rybníka Dražského v plavkách
postavilo 23 a to 20 mužƽ
a 3 ženy. Loni, když sluníēko
pálilo jako zbĢsilé, jich bylo
o dvacet víc, vēetnĢ jednoho
zástupce dĢtské kategorie.
Letos už dĢtskou složku nereprezentoval nikdo. VýmĢry
jednotlivých disciplín byly
poƎád stejné: 200 metrƽ plaVítĢz žuláka Jakub Šimeēek, foto Vladimír Šavrda
vání, 20 kilometrƽ cyklisƟka
a 1500 metrƽ bĢh.
„Já su tak šƛastný!“ Tak
s touto legendární hláškou
stejnĢ legendárního rekordmana FranƟška Venclovského protrhl hrudí cílovou
pásku absolutní vítĢz Jakub
Šimeēek /35 let/ z klubu SCV
Blatná.
JeštĢ pƎedơm, než se znovu na ŠkvoƎeƟce snesl hustý
déšƛ, bylo provedeno slavnostní vyhlášení výsledkƽ.
Jak jinak než s nezbytnými
žulovými kostkami pro nejlepší sportovce ve všech kategoriích.
Kategorie Elite: 1. Jakub
VítĢzové v kategorii veteráni, foto Vladimír Šavrda Šimeēek /47, 54/ z SCV
Blatná, 2. Anton Murárik
/48, 12/ ze ŠkvoƎeƟc, 3. Josef Tvardík /52, 01/ z Domažlicka. Kategorie
PƎíprava na veterány: 1. Milan Vejvoda /56, 38/ z BƎeznice, 2. Radek
Muller /57, 50/ z Blatné, 3. Josef \edina /58, 27/ ze ŠkvoƎeƟc. Kategorie
Veteráni: 1. Milan Janda /61, 12/ ze Strakonic, 2. Miroslav Loŋer /64, 24/
z Tábora, 3. Karel DvoƎák /77, 08/ ze Strakonic. Kategorie Ženy: 1. Ivana
Váchová /58, 43/ ze ŠtĢknĢ, 2. Radka Moulíková /65, 03/ z Petrovic, 3.
Eva Moulíková /66, 56/ z Petrovic.
Vladimír Šavrda

„Cyklohrátek“ si v Pacelicích dĢƟ
užily i navzdory dešƟ
PoƎadatelé oblíbených „Cyklohrátek“, které se konaly na hƎišƟ
v Pacelicích v nedĢli 29. ēervna již potƎeơ. Mladí cyklisté je pƎíjemnĢ
pƎekvapili. Navzdory nepƎíznivým klimaƟckým podmínkám se na start
dostavilo sedmnáct mladších i starších dĢơ nejen ze samotných Pacelic,
ale i z Blatné, ProƟvína, Buzic a Chlumu.
Jako v pƎedchozích dvou roēnících byla i tentokrát sportovní akce
rozdĢlena na jízdu zruēnosƟ a nenároēné závody na terénních kolech.
V rámci jízdy zruēnosƟ museli úēastníci soutĢže absolvovat dva
slalomy, pƎenést kelímek vody ze stolu na stƽl, trefovali se tenisákem
do košíku a v závĢreēném Þniši na nĢ ēekal pƎejezd lávky na kulaƟnĢ,
tzv. „houpaēka“. PƎi závodech, kde se startovalo od kamenného kƎížku
nad rybníkem, se dĢƟ zmĢnily v hotové divochy. Do pedálƽ šlapaly
tak prudce, že by jim mohl i legendární Lance Amstrong závidĢt. Bylo
potĢšením, ba hotovou slasơ pro oēi dospĢlého sledovat jejich nadšení,
elán a úpornou snahu být první.
Na pƎedávání cen se poēasí umoudƎilo, tak se stupnĢ vítĢzƽ mohly
pƎestĢhovat pod širé nebe. Výsledková tabulka vypadala následovnĢ:
Jízda zruēnosƟ kategorie C /6- 8 let/: 1. Denisa Sliacká z Pacelic, 2. MatĢj
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Budoš z Pacelic, 3. Nikola Sliacká z Pacelic. Kat. B /9- 11 let/: 1. Jakub
Šurát z Blatné, 2. Tereza Šurátová z Blatné, 3. Jan Budoš z Pacelic. Kat.
A /12- 14 let/: 1. Dominik Ludvík z Pacelic, 2. JiƎí Vrbský z Chlumu, 3.
Lukáš Ludvík z Pacelic. Závody terénních kol: Kat. C /6- 8 let/: 1. Denisa
Sliacká z Pacelic, 2. MatĢj Budoš z Pacelic, 3. Nikola Sliacká z Pacelic.
Kat. B /9- 11 let/: 1. Jakub Šurát z Blatné, 2. Tereza Šurátová z Blatné, 3.
Kryštof Mašek z Blatné. Kat. A /12- 14 let/: 1. Dominik Ludvík z Pacelic,
2. JiƎí Vrbský z Chlumu, 3. Jan Vrbský z Chlumu.
Poēínaje pƎíšơm rokem budou soutĢžní kategorie na pacelických
„Cyklohrátkách“ rozšíƎeny o kategorii „Baby“ (do 5 let), aby se mohly
zúēastnit i Ɵ úplnĢ nejmenší. PoƎádateli budou opĢt dobrovolníci
z Pacelic a Obec ŠkvoƎeƟce. Ta je zároveŸ i jedním z hlavních sponzorƽ
akce.
Vladimír Šavrda

První svĢtová válka
– 3. ēást
Pomník velkostatku
K první svĢtové válce jistĢ patƎí i památník
padlých zamĢstnancƽ z velkostatku
Tc h
o Ǝ o v i c e ve LnáƎích. Ten byl vybudován v katastru
obce TchoƎovice v tzv. „Váleēném háji“, „Háji
hrdinƽ“, pozdĢji „ v Ruském háji“, na bývalém pastvisku mezi rybníky Radov a Kaprov, nedaleko zrušeného rybníēka Louže
a pozdĢji i zrušené vrbovny.
Stavba pomníku, vēetnĢ slavnostního odhalení, se uskuteēnila
v kvĢtnu roku 1920 na pozemku velkostatku. K velké úēasƟ pƎítomných
zamĢstnancƽ velkostatku, obyvatel TchoƎovic i dalších obcí promluvil
páter Alois Majer z kostela NejsvĢtĢjší Trojice ve LnáƎích, který jej
souēasnĢ vysvĢƟl.
A tak dnes, uprostƎed bƎezového háje na kamenné vyvýšeninĢ, se
nalézá rozmĢrný kamenný kƎíž / tzv. dĢlový kƎíž/ ze žuly s vytesaným
letopoētem 1914 - 18. Na zadní stranĢ kƎíže jsou vytesané iniciály
MP. Celková výška kƎíže je 250 cm. Pomník byl vybudován a ÞnanēnĢ
dotován správou z velkostatku ve LnáƎích, pƎímým naƎízením barona
Karla Lilgenou.
V nedaleké vzdálenosƟ pƎed kƎížem, smĢrem k severu jsou dvĢ
kamenné žulové desky o velikosƟ 109 x 190 cm. Jedna, na levé stranĢ,
se jmény padlých zamĢstnancƽ a druhá, na pravé stranĢ, s vytesaným
citátem spisovatele Julia Zeyera:
„Proē nenávidĢt se a bojovat - vždyƛ mír nám hlásá celý Boží svĢt - což
není možno žíƟ v pokoji“. „ Padlým hrdinƽm ve svĢtové válce ze statkƽ
LnáƎských“.
Na kamenné desce jsou uvedena následující jména tĢchto padlých
hrdinƽ:
Blažek Jan - revírník 1915, Benda Karel - hajný 1915, Bubeníēek Václav
- hajný 1915, Loula Karel - hajný 1916, Machovec Alois - hajný 1914,
Vlasák Albín – hajný - 1914, Žák Josef - hajný 1918, Junger FranƟšek lesaƎ 1916, Jirka Václav - poklasný 1919, Kaēena Václav - ēeledín 1916,

foto Lukáš Vokroj
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Hájek Jan - ēeledín 1916, Maršík Karel - ēeledín 1915, Šroub Jan - ēeledín
1916, Míka ŠtĢpán - ēeledín 1916, Šampalík FranƟšek - ēeledín 1918.
Z tohoto výētu padlých je zajímavou osobou Václav Jirka poklasný,
který je uveden souēasnĢ na obou pomnících padlých vojákƽ /
TchoƎovice/.
Váleēný háj byl pƎipravován od roku 1917 do roku 1919. Byla zde
vysazena celá Ǝada zajímavých, na tehdejší dobu netradiēních dƎevin –
dub ēervený, borovice vejmutovka, douglaska Ɵsolistá/ forma zelená,
šedá/. Druhotný název „Ruský háj“ napovídá, že výsadba dƎevin
i samotná úprava pietního prostranství byla budována z velké ēásƟ
ruskými zajatci, kterých pracovalo na velkostatku ve LnáƎích nĢkolik
desítek.
Po roce 1948 bylo okolí znaēnĢ zanedbané a neudržované. ObĢ
desky zanikaly ve spleƟ okrasných keƎƽ a plevelných dƎevin, pƎístup
k nim byl témĢƎ nemožný. Desky byly porostlé mechem a lišejníkem
a byly témĢƎ neēitelné. Teprve kolem roku 1980 dochází k ēásteēné
nápravĢ, ale rozhodujícím je rok 1994, kdy je provedena rozsáhlá
úprava a prostranství kolem pomníku padlých je vyēištĢno a dƽstojnĢ
upraveno. Stalo se tak dƽstojným pietním místem a vzpomínkou na
padlé zamĢstnance velkostatku.
Všem obĢtem I. svĢt války vĢnoval Ladislav Stehlík tuto báseŸ:
Zborovským
Daleko spíte od rodných brázd
a pƎece jste tu s námi.
Prstencem vĢrnosƟ Vás osud spjal
s hroby i s kolébkami.

Lán stokrát zdeptaný jsou echy mé
- bojištĢ vĢēnĢ živé.
O zemi kalicha, žíznĢ a slz
neodzbrojuj dƽvĢƎivé !

Nad setbou krvavou dozrává klas
plnĢ se slibnou sklizníZas hrozí z mraēen? Zase se tmí?
Zas po krvi zem žízní?

Daleko spíte od rodných brázd
odkaz Váš budem volit.
Z koƎenƽ sosen ētu zákon váš:
Vzdorovat. Nepovolit.

Použitá literatura:
Ladislav Stehlík: ZemĢ zamyšlená
Kronika obce TchoƎovice
Karel Krejēí

Rok 2014 v Uzenicích
Rok 2014 je z pohledu obecního úƎadu pƎedevším rokem volebním. Sotva
zaēala pracovat vláda vzešlá z mimoƎádných voleb na podzim loŸského
roku, zaēaly se pƎipravovat pro obēana
„nejvzdálenĢjší“ volby do Evropského
U ze n i c e
parlamentu. Nyní vrcholí pƎípravy na „nejbližší“ volby do zastupitelstev obcí, které jsou
v našem obvodĢ tentokrát spojené s volbami do Senátu Parlamentu R.
Nevím, zda to byla takƟka nebo nechuƛ pracovat pro obec, ale kandidátky do voleb zastupitelstva obce Uzenice byly podány v poslední den
lhƽty 5. srpna. PƎejme si, aby volby ƎádnĢ probĢhly a noví zastupitelé se
mohli s elánem ujmout svého
mandátu.
Letošní rok je také
ve znamení úēinnosti
nového obēanského
zákoníku. LegislaƟvní zmĢny v poslední
dobĢ ēinnost úƎadu
ēasto a znaēnĢ komplikují. Stávající zastupitelstvo v letošním
roce musí napƎíklad
novĢ Ǝešit pachty zemĢdĢlských pozemkƽ.
Dalším dosud nesplnĢným úkolem obce je realizace
Nejstarší a nejmladší muž obce Uzenice,
Bohumír Kuēera (85) a VojtĢch Kuēera (0)
akce s dotací z Programu obnovy

ÚspĢch SDH Uzenice na poháru obce – 2. místo v kategorii veteráni

venkova Jihoēeského kraje Oprava obecních komunikací v k. ú. Uzenice. Úplná uzavírka komunikací Uzenice – Chobot a Uzenice – Ostrov je
naplánována na 24. a 25. záƎí.
Z poslední kontroly na úƎadĢ, kterou provedl 19. srpna Státní okresní
archiv Strakonice, vznikl úkol do konce roku ƎádnĢ provést skartaci dokumentƽ místního národního výboru a obecního úƎadu.
V letošním roce se podaƎilo provést ēásteēnou obnovu nábytku na
obecním úƎadĢ s podporou evropských prostƎedkƽ ze Státního zemĢdĢlského intervenēního fondu díky Místní akēní skupinĢ Svazku obcí
Blatenska.
Bohužel se nepodaƎilo využít pƎidĢlené prostƎedky z Fondu solidarity
na odstranĢní povodŸových škod.
V ēervenci se zmĢnil nájemce prodejny, který rozšíƎil prodejní dobu
a sorƟment nabízeného zboží. Prodejna je otevƎena v úterý a v sobotu
vždy od 12.30 do 13.30 h.
9. srpna dobrovolní hasiēi dokázali skvĢle uspoƎádat již 4. roēník soutĢže O pohár obce Uzenice. VítĢzi se stali a na poháru budou pro rok
2014 uvedeni muži SDH Kocelovice, ženy SDH Chobot, veteráni SDH Hajany a veteránky SDH Chobot.
Obec Uzenice poƎádá jako v loŸském roce u pƎíležitosƟ mezinárodního dne seniorƽ posezení s hudbou a obēerstvením. Všichni obēané nad
60 let jsou srdeēnĢ zváni do klubu ve ētvrtek 2. Ǝíjna od 15 hodin.
Dagmar Maleēková
starostka obce

Sportovní vyžiơ ATC
Milavy 2014
PƎíznivci sportu ATC Milavy ve spolupráci s obcí Velká Turná, uspoƎádali na
pískových kurtech v areálu ATC Milavy
dva presƟžní sportovní turnaje. V sobotu
Ve
l k á Tu r n á 19. 7. 2014 se odehrál 32. roēník nohejbalu trojic Milavská šlápota. Tohoto turnaje se
zúēastnilo 16 mužstev. Jednotlivé zápasy byly vyrovnané a hráēi si pochvalovali vysokou sportovní úroveŸ turnaje.
O týden pozdĢji nohejbalisty vystƎídali na pískových kurtech šesƟce
volejbalistƽ. Turnaj ve smíšených šestkách byl dvoudenní a to od soboty
26. 7. do nedĢle 27. 7. 2014. I tento turnaj má na Milavech dlouholetou
tradici.
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Rozlouēení dĢơ s prázdninami
a nohejbalový turnaj v obci
Velká Turná
V sobotu 23.8.2014 uspoƎádal SDH Velká Turná na dĢtském hƎišƟ
v obci od 16:00 hod. pod zášƟtou ēlenky Rady Jihoēeského kraje Ing.
Hany Rodinové Ph.D. akci „Rozlouēení s prázdninami“. Jihoēeský kraj
pƎispĢl Þnanēní ēástkou na úhradu nákladƽ spojených s touto akcí.
Pro dĢƟ bylo pƎipraveno odpoledne plné soutĢží a her, zakonēené
táborovým ohnĢm s opékáním buƎtƽ. NejvĢtší zájem byl o jízdu na koni.
Z usmĢvavých tváƎí dĢơ byla vidĢt jejich spokojenost.

Grant – Podpora JSDH obcí
Jihoēeského kraje
Obec Velká Turná, jako zƎizovatel JSDHo, požádala
dne 20. bƎezna 2014 o dotaci na podporu
jednotek sborƽ dobrovolných hasiēƽ obcí Jihoēeského kraje pro rok
2014, na Þnancování projektu
„Vybavení JSDH obce Velká
Turná zásahovými ochrannými pracovními prostƎedky
a požárním pƎíslušenstvím“.
Jednalo se o vybavení, pƎilba
GALLET 1x, baterie MSA 1x,
pƎilba PAB-FIRE 03 5x, hadice
C 4x, zásahové kalhoty zahas
IV 1x, zásahové rukavice KARLA
1 pár. Celkové náklady projektu byly
Kē 48.141,80-. Dotace Jihoēeského kraje
Kē 25.000,-. Podíl z rozpoētu obce Velká Turná Kē
23.141,80.

Dotace POV – Oprava budovy
školy ēp. 55
II. etapa
SDH Velká Turná uspoƎádal
ve spolupráci s obcí Velká
Turná
nohejbalový
turnaj
trojic na pískovém hƎišƟ v obci
jako souēást akce „Rozlouēení
s prázdninami“. V letošním roce
byl turnaj naplánován na sobotu
23. srpna 2014. Do jednotlivých
zápasƽ se pƎihlásilo 6 mužstev
z obce a okolí. VítĢzem turnaje se
stalo mužstvo TĢžká trojka. Pro
všechny hráēe bylo pƎipraveno
obēerstvení.

innost SDH Velká Turná
innost ēlenƽ SDH Velká Turná byla v záƎí zapoēata nĢkolika akcemi.
Jednou z prvních byla prezentace sboru a vozidla HENSCHEL na
Leteckém dni On air 2014 na leƟšƟ ve Strakonicích dne 6. záƎí 2014.
Tentýž den provedla posádka hasiēského vozu HENSCHEL vyrobeného
v roce 1939 požární zásah na 140. výroēí SDH Strakonice. Jednalo se
o dobové uniformy a helmy, které patƎily do doby, kdy bylo požární
vozidlo HENSCHEL vyrobeno (tj. r. 1939) a používáno nĢmeckou
armádou (r. 1944) pƎi frontovém tažení na Moskvu. Po skonēení ukázky
se SDH pƎesunul na slavnostní otevƎení požární zbrojnice Osek.

Obec Velká Turná požádala v listopadu 2013 o dotaci z programu obnovy venkova Jihoēeského kraje pro rok 2014.
Jedná se o projekt „Oprava budovy školy Velká
Turná ēp. 55 – II. etapa
- sanace hydroizolace
a soklové ēásƟ obvodového zdiva“. Protože
požadovaná dotace byla
schválena nižší, byly sníženy i celkové náklady na akci.
Dne 28. 8. 2014 byla vybrána
dodavatelská Þrma – BOHEMIA
KONSTRUKT, s.r.o., skuteēné nižší náklady projektu Kē 234.992,-. Dotace Jihoēeského kraje Kē-110.000,-. Podíl z rozpoētu obce Kē 124.992,-.

Co nás ēeká:

10. a 11. Ǝíjna 2014 – volby do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do
Senátu Parlamentu R a pƎípadné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu
R konané ve dnech 17. a 18. Ǝíjna 2014.
Sobota 18. Ǝíjna – Posvícenská zábava v sále Hospody Na Rozhrání ve
Velké Turné.
NedĢle 19. Ǝíjna – Posvícení ve Velké Turné.
Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek

A zase jsme v lavicích
I pro uēitele je to vždy zvláštní den,
který se pravidelnĢ každý rok opakuje.
Prázdniny a i léto asi skonēily. Za
doprovodu dešƛových kapek opĢt
všichni školou povinní vyrazili v pondĢlí
prvního záƎí do škol. I základní škola
ZáboƎí
v ZáboƎí ožila a pƎivítala osm prvŸáēkƽ. Je
to sice ménĢ, než v loŸském roce, ale opĢt se
naplnila celá tƎída. PƎišli rodiēe a také spolužáci ze
ētvrtého roēníku, se kterými jsou prvŸáēci spoleēnĢ v jedné tƎídĢ.
I všichni ostatní, žáci a uēitelé, zahájili … a už se spoleēnĢ tĢší na
další prázdniny.
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Einsteinovu relaƟvitu prý ještĢ neobsáhli. Se svým moƩem: „SvĢt je
krásnĢjší, když víte, jak funguje,“ vystupuje divadlo již šestým rokem na
základních školách. O to více jsme byli my i oni napnuơ, jak probĢhnou
jejich experimenty v naší mateƎské škole, kde jsou dĢƟ v jedné tƎídĢ od
tƎí do šesƟ let. To, že jsme hodinu dĢlali pokusy, aniž by nĢkdo z dĢơ rušil
nebo se nĢco poškodilo, bylo úžasné.
A že dĢƟ Ǝíkaly fyzikálním experimentƽm kouzla? Na to byli naši
vystudovaní fyzici trochu háklivý, ale nakonec se tomu i zasmáli. Kdo
ví? TƎeba za nĢkolik let, až budou naše dĢƟ ve škole, vzpomenou si na
školková kouzla a nebudou se fyziky bát.
Za MŠ ZáboƎí, MarƟna \andová, 3.9.2014

Kulturní a spoleēenské akce
Kouzla nebo fyzika?
Víte, co se stane s balónkem, naplnĢným solí, když ho navléknete
na petlahev naplnĢnou bublinkovou limonádou? A co že je to za plyn,
kterým se balónek naplní?
Nebo si mƽžete vyrobit „koktejl“. Do sklenice nalijete kapaliny: keēup,
vodu, olej a líh. Podle chuƟ koktejl „dozdobíte“ rƽznými pochoutkami
z kuchynĢ: kousky jablka, brambory, tĢstovinami, pak mƽžete sledovat,
kde se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou plavat.
Archimedes by mĢl z tohoto experimentu urēitĢ radost. My, ve školce
v ZáboƎí, jsme radost rozhodnĢ mĢli, když jsme mohli tyto pokusy
a spoustu dalších vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF.
Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu EXPEDICE „SvĢtozor“,
který nabízí originální program vzdĢlávacích akƟvit pƎedevším malým
venkovským školkám. Divadlo tvoƎí skupina vystudovaných fyzikƽ,
kteƎí si usmysleli, že ukážou krásy vĢdy a techniky všem lidem. Jejich
fyzikální vystoupení svým rozsahem pokrývají celý obor fyziky – bohužel

4. Ǝíjna – sobota, „Den místní potraviny – Den
luštĢnin“, od 10.oo do 17.oo hodin, tradiēní
potravináƎský den ve skanzenu (VlasƟvĢdné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
4. Ǝíjna – sobota, „Návraty“, od 13.oo hodin vernisáž
spojená s módní pƎehlídkou, výstava výtvarných prací
studentƽ ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava bude do
31. 12. 2014 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)
8. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin vernisáž, 16.
roēník fotograÞcké soutĢže z území mezi mĢsty Blatná, Horažěovice
a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)
20. listopadu – ētvrtek, „Podzimní rukodĢlné semináƎe s Mgr. Ivanou
Sieberovou“, zámek (VlasƟvĢdné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

Chanovice

Informace: Obecní úƎad Chanovice, tel. 376 514 353
obec.chanovice@email.cz www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz

Bydlím kousek od Vás
a kdykoliv rád pƎijedu!
„Mƽj táta mĢ vždycky uēil, že Ǝeēi jsou na nic. Proto
jedinou poliƟkou, kterou uznávám, jsou konkrétní
výsledky konkrétní odvedené práce,“ JiƎí Mánek,
bývalý Ǝeditel Správy NP a CHKO Šumava a kandidát
do Senátu.

Váš hlas hlas 10. a 11. Ǝíjna pro JiƎího
Mánka znamená nadĢji pro slušné
a pracovité lidi, nadĢji pro jižní echy
JiƎí Mánek navšơvil Blatensko bĢhem své senátní kampanĢ hned nĢkolikrát. NapƎíklad 30. srpna s celým pelotonem
v rámci ētvrté etapy své 300 kilometrƽ dlouhé senátorské tour na kole. Skupina cyklistƽ absolvovala trasu skrze celé
Blatensko Radomyšl – Osek – Sedlice – ekanice – Lažany – Doubravice – Nahošín – Bratronice – ZáhoƎí – Lažánky
– Blatenka – Blatná – Skaliēany – Vahlovice – MyšƟce – Luēkovice – MiroƟce. Souēásơ pelotonu byla i Jana Musil
Prokopcová Žena regionu 2013 ze Sedlice nebo handicapovaný sportovec Roman Šejna z esƟc na Strakonicku
(všichni na snímku)

OblasƟ, ve kterých chci a umím pomáhat:
Ochrana pƎírody a zelená Šumava
PƎi tvorbĢ zákonƽ a podmínek pro život chci dát pozor na to, aby byly
dobré pro náš spíše venkovský region. Chci vnést do Senátu odborný
pohled na ekologii a zároveŸ držet patronát nad lidmi a pƎírodou
Šumavy.
ZemĢdĢlství a lesnictví
Chci se zasadit o to, aby zemĢdĢlci, rybníkáƎi a lesníci z našeho
senátního obvodu z Programu rozvoje venkova v letech 2014-2020
získali v konkurenci ostatních krajƽ co nejvíce. To umím!
Sport
Celý život sportuji. S mojí ženou Laěkou vedeme ke sportu nejen naše
tƎi dĢƟ, ale i dĢƟ ve sportovním oddíle, který vedeme. Jako senátor
bych založil nadaci pro podporu dĢtských sportovních soutĢží.

www.manekjiri.cz
hƩps://www.facebook.com/jirimanekdosenatu

ZdravotnĢ posƟžení a senioƎi
Mám zkušenosƟ s pomocí osobám se zdravotním posƟžením. Chci
pomáhat i nadále. Naopak se zasadím o to, aby náš stát tak štĢdƎe
nepodporoval ty, kteƎí nechtĢjí pracovat.
Evropské dotace
Se získáváním dotací mám bohaté zkušenosƟ. Dotaēní programy by
mĢly být nastaveny tak, aby vyhovovaly reálnému životu v obcích
a mĢstech našeho regionu. O to bych se jako senátor postaral.
Regionální podnikání
Podporuji co nejvĢtší prostor pro podnikatele a co nejmenší prostor
pro stát, který navíc s vašimi penĢzi neumí hospodaƎit.
PoziƟvní propagace kraje
Roli senátora vnímám jako propagátora senátního obvodu. Dlouholeté
zkušenosƟ, které mám s médii, chci využít k tomu, aby byl náš region
vidĢt a slyšet.
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Zemí zamyšlenou 2014
Po nĢkolika úspĢšných roēních, po mnoha
létech Ɵcha a nakonec po tƎech nultých roēnících
se turisƟcký pochod Zemí zamyšlenou doēkal zase
celostátní premiéry a to 13. 7. 2014. A tak kolem
osmé hodiny ranní zaēali na start pƎicházet první
úēastníci. Úvodní pƎivítání, registrace, obdržení
mapky s popisem trasy, lehké obēerstvení a hurá
na trasu. Z Blatné po zelené turisƟcké znaēce do
Blatenky a pak po vlastním znaēení pƎes Mraēov
až k rozcestníku nad Vrbnem, zpĢt až do Blatné po
zelené znaēce.
Ve VrbnĢ prý byla dobrá obsluha a stejnĢ tak
dobré obēerstvení. To jsme se jako poƎadatelé
dozvĢdĢli od kontroly a v cíli od samotných
úēastníkƽ. Již teě se pƎipravujeme na další roēník
2015, který bude mít dvĢ trasy a ještĢ k tomu
cyklotrasu. Trasa byla podle zúēastnĢných velmi
dobrá a všichni se tĢší již teě na další roēník 2015.
Vladimír Vildt, TK BLAMIŠ

Pozvánka

Obec +YRåćDQ\ D+HOLJyQNiĜVNiOLJD9iVVUGHþQČ]YRX
na WUDGLþQt 16. URþQtNhudebního festivalu

7ĜHPãtQVNi heligónka
aneb Ä6StVQLþNRXMGHYãHFKQROpSH³

.XOWXUQtGĤPYH+YRåćDQHFK
sobota 25. ĜtMQD 2014]DþiWHNY 16.00 hodin.

3ĜHGSURGHMYVWXSHQHN]D]YêKRGQČQRXFHQXRG]iĜtna SRNODGQČ
2ÒYH+YRåćDQHFKrezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
www.hvozdany.cz

tel. 776 560 526

www.umuzikantu.cz

ZIMJAE TADY!
Nejširší sortiment

EŨFWńOâDICSJLFUtQFMFU
Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

Marie Krupková a Petr Vích

Hledáte pƎivýdĢlek, zmĢnu,
kariéru?
www.internetjob.cz/kokos

BLATNÁ
Laciná 21, 388 01 Blatná
tel.: 383 490 084, mob.: 606 117 609
e-mail: prodejna.blatna@biomac.cz

více na

www.biomac.cz
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. NČmcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
23 let praxe na realitním trhu!

,'<&'%-

¨-1.#0'6
541

018ċ 24185%*;56/'
MINI ŠKOLKA PRO NEJMENŠÍ: od 3 let (na ponících)
9ë8.$352=$ÿÉ7(ÿ1Ì.<, 32.52ÿ,/e-(='&(
9<-Ìæĉ.<'27(5e18
USTÁJENÍ KONÍ
Máš rád/ -DNRQČSĜLMćN nám ... rádi SRUDGtPHUiGLY\VYČWOtPH«

6WiM7FKRĜRYLFHX%ODWQp SRGOHWLãWČP
Kontaktní osoba0RQLND-tĖRYi
Mobil: 606 66 33 77

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Vybráno z nabídky: ZdČný byt 3+1– Blatná za 1.170.000.-Kþ,
RD – ŠkvoĜetice, Závišín, Míreþ, VolynČ, Praha – Újezd nad Lesy,
Dolní Nerestce, chalupy – JindĜichovice, Drah. Málkov, PozdynČ,
chaty – Blatná, Myštice, Orlík, Zahorþice, BČlþice, komerþní obj. – Blatná,
TchoĜovice, Mirovice, pozemky – Blatná, Chobot, LnáĜe, Buzice, BezdČdovice.
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
NabídnČte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnČjších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o pĜevodu nemovitostí - darovací, kupní,
oceĖování nemovitostí, ...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
pĤsobící realitní kanceláĜe v regionu.

O udiveném divokém králíēkovi

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANINÍHO KAPITÁLU

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu
písek a drt
do betonu

NABET
O

S NÁMI SE DOMLUVÍTE...
certiÞkované betonárny Makov

N!

a

Blatná

kapacita vlastních domícháva : 40 m3
provozní doba:

pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
pondlí–sobota
7–16 hod.

dispeink:
tel./fax:
jednatel:
alfabeton@volny.cz

provozovna MAKOV
Makov 63, 388 01 Blatná
383 423 577
603 242 710
www.alfabeton.czz

dispeer:

603 116 284

sobota 7 - 12 hodin

Byl jednou jeden šedý chlupatý divoký králíþek, který se jmenoval
Skoþk. Bydleli s maminkou v pelíšku v kĜovinách pod mezí velikého
mrkvového pole a u louky plné pampelišek, takže se mČli dobĜe. Jednou,
když maminka nebyla doma, šly kolem dČti. Možná na mrkviþku, možná
do lesa. Skoþk nevČdČl, že má utéct, a tak se díval, co že je to za zvíĜátka.
„Jéjda, ti mají krásné kalhotky, no tototototo, takové bych také
chtČl,“ pomyslel si Skoþk. DČti ho naštČstí nevidČly, kdoví, jestli by mu
neublížily.
Když pĜišla maminka domĤ, tak Skoþk hned na ni, že by chtČl také
takové kalhotky, jako mČli takoví ti, co šli kolem po dvou nohách.
Maminka hned poznala, že to byly dČti, velice se polekala, že se Skoþk
pĜed nimi neschoval, a pĜikázala mu, aby byl radČji zticha. Ale Skoþk
nedal pokoj a nedal, až si maminka povzdychla, že tedy spolu zajdou na
polní jarmark a zkusí nČjaké kalhotky koupit.
V den jarmarku sbalila maminka do uzlíþku deset mrkviþek a šli.
Na jarmarku vidČli plno stánkĤ, kde zvíĜátka obchodovala. Ale nebylo
to takové obyþejné obchodování. Neplatilo se penČzi, jen se jedny vČci
vymČĖovaly za jiné. Každý nabízel to, co mČl, a bral si to, co potĜeboval,
a to tak, že ani nevydČlal, ani neprodČlal.
Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pultČ byly
vystaveny pČkné kalhotky rĤzných barev a bílá koza za pultem þekala
na zákazníky. Na jednČch þervených kalhotkách mohl Skoþk oþi nechat.
„Co stojí tyhlety þervené kalhotky?“ zeptala se Skoþkova maminka.
„DvČ hlávky zelí,“ odpovČdČla bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Skoþk.
„Nemám zelí,“ Ĝekla Skoþkova maminka, „mám jen deset mrkviþek.“
„Tak si to nČkde rozmČĖte,“ zameþela bílá koza a obrátila se k dalšímu
zákazníkovi.
„Co nadČláme, podíváme se, kdo má zelí.“
Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pultČ byly
vystaveny pČkné hlávky zelí a tmavá kaþenka za pultem þekala na
zákazníky.
„Co stojí tahle hlávka zelí?“ zeptala se Skoþkova maminka.
„TĜi mrkviþky a þtyĜi hrachové lusky,“ odpovČdČla tmavá kaþenka.

„No tototototo,“ podivil se Skoþk.
Maminka se nerozhodnČ zastavila a pak se obrátila na Skoþka. „Víš
co? Ty þervené kalhotky bys ani nemČl mít, bylo by tČ zdaleka vidČt a to
pro divoké králíþky není zdravé. Pojć, podíváme se na jiné.“
Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pultČ byly stále
ještČ vystaveny pČkné kalhotky rĤzných barev a bílá koza za pultem
þekala na zákazníky. Na jednČch zelených kalhotkách mohl Skoþk oþi
nechat.
„Co stojí tyhlety zelené kalhotky?“ zeptala se Skoþkova maminka.
„Když mi dáte hlávku zelí, dvČ mrkviþky a þtyĜi hrachové lusky, jsou
vaše,“ odpovČdČla bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Skoþk.
Maminka se obrátila na Skoþka: „Víš co? Ty zelené kalhotky by ti
neslušely. Podíváme se na jiné.“
„JeštČ tu mám žluté, ty jsou o tĜi hrachové lusky dražší dražší,
a modré, ty jsou o mrkviþku levnČjší“ dodala bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Skoþk.
V polici ležely ještČ šedé chlupaté kalhotky. Také na nich mohl Skoþk
oþi nechat.
„A co támhlety šedé chlupaté kalhotky?“ zeptala se Skoþkova
maminka.
„Ty jsou za osm mrkviþek.“
„No tototototo,“ podivil se Skoþk.
„To je ono!“ zajásala Skoþkova maminka a ty šedé chlupaté kalhotky
koupila.
Skoþk si ty své nové šedé chlupaté kalhotky hned oblékl a byl s nimi
náramnČ spokojený. OstatnČ divocí králíþci jiné kalhotky ani nenosí.
V þervených by je bylo zdaleka vidČt a to pro divoké králíþky není
zdravé, zelené by jim neslušely a ty žluté a modré vlastnČ také ne.
A co udČlali Skoþk a jeho maminka s tČmi dvČma mrkviþkami, co jim
z nákupu zbyly? To není tČžké uhodnout, když byli z toho nakupování
takoví utrmácení a hladoví.
***
Skoþkova maminka nemČla hrachové lusky, protože vynechala stánek,
kde kudrnatá oveþka dávala za mrkviþku dva hrachové lusky. Mohla tak
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Po vyƎešení SUDOKU v záƎijovém vydání zašlete tajenku a první Ǝádek z vyluštĢného SUDOKU s oznaēením obơžnosƟ na E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišƟ 727,
388 01 Blatná a to nejpozdĢji do stƎedy 5. listopadu 2014.
SUDOKU pro ētenáƎe SOBáēka opĢt pƎipravil Stanislav Trávníēek z Olomouce.
Radka Vokrojová

DOKU
Lehká verze:

7

8

V minulé pohádce jsme vidĢli, že Ivanka jezdila na táboƎe na pramiēce
a ptali jsme se, co to ta pramiēka je. Ti, kteƎí mají internet, si mohli najít
toto vysvĢtlení:
Pramice, zdrobnĢle též pramiēka, je malé plavidlo s plochým dnem
(anglicky ßatboat = „plochá loě“). Je hojnĢ využívána zejména na klidných
tocích a stojatých vodních plochách, v pƎívozech a k rybaƎení. Pra- mice
mívá obvykle hranatý tvar, témĢƎ obdélníkový pƽdorys. PƽvodnĢ
dƎevĢný materiál vystƎídal povĢtšinou laminát, užívá se též ocel, hliník,
ēi plast. K pohonu používá dvojici vesel (zejména rekreaēní a rybáƎské
pramice), pƎípadnĢ též pádla (závodní pramice), bidlo (tradiēní pƎívozní
pramice) nebo malý motor.
Stanislav Trávníēek

Tajenky sudoku v ēervencovém vydání byly opĢt rƽzné: lehká verze – pƎed námi, stƎednĢ tĢžká verze – pƎíjemná,
tĢžká verze – dovolená. Výherci: Marie Vonášková, Újezdec; Monika Zobalová, Radomyšl; Václav Bláha, Blatná.
Uvedení lušƟtelé si ceny mohou vyzvednout v kanceláƎi SOB nejpozdĢji do stƎedy 5. listopadu 2014, popƎ. po telefonické dohodĢ 728 881 358. Gratulujeme.

61 8

SU

OdpovĢě na otázku z minulého ēísla:

Vážené ētenáƎi,

93 7

2 5

koupit za svých pĤvodních 10 mrkviþek i kalhotky jiné barvy? A jak by
bylo tĜeba postupovat?
Stanislav Trávníþek
Ilustrace: Jaroslava Palzerová
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StƎednĢ tĢžká:
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TĢžká verze:
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1 = K, 2 = K, 3 = J, 4 = R, 5 = Á,
6 = \, 7 = Y, 8 = K, 9 = A
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1 = O, 2 = N, 3 = L, 4 = O, 5 = R,
6 = O, 7 = T, 8 = I, 9 = G
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1 = R, 2 = O, 3 = E, 4 = C, 5 = E,
6 = T, 7 = I, 8 = V, 9 = D
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