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Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Hynek Bo an

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Edita Adlerová

Celý sv t je plný zázrak , 
na které jsme si však tak zvykli, 

že je nazýváme všedními v cmi.
Hans Chris  an Andersen

Ano, pan Andersen m l hlubokou pravdu, která pla   
i po tolika letech. Zvykli jsme si všechno, co je dobré, brát 
jako samoz ejmost … kri  zujeme konání druhých, odsuzu-
jeme to, co ud lali, neud lali i mohli ud lat, aniž bychom 
byli v jejich pozici. Vzpome me si ob as, jak jsme opo-
cení, když máme jít vy ídit n jaké záležitos   po ú adech 
… kolikrát jsme n co pro tu obec ud lali, když po ní n co 
chceme, protože na to máme p ece právo, kolikrát jsme si 
zametli p ed vlastním prahem, než jsme plivli jedovatou 
slinu ….

ty leté volební období je tém  za námi, hodn  v cí 
se povedlo, dost v cí je v ešení a b ží. Jsou však i zám ry, 
které se ne úpln  poda ilo zrealizovat. V nadcházejících 
volbách se rozhodne o novém složení zastupitelstev obcí 
a zase se pojede dál. A  volby dopadnou, jak dopad-
nou, doufejme, že to bude ku prosp chu všech. Jen si 
uv domme, že „obec“ jsme my, všichni ob ané, a jaké si 
to spole n  zvolíme a ud láme, takové to budeme mít. 

Já osobn  práv  kon ím 3. volební období. T ch up-
lynulých 12 let nebylo v bec jednoduchých, ale všechno 
špatné je k n emu dobré a já se vždy snažím spíše hle-
dat to, co mi ta špatná situace má dát a v em pomoci. 
P ed nástupem do funkce starostky jsem byla Vla ka, 
kamarádka, ob anka …. nyní jsem „jen“ starostka, která 
stojí za vším, samoz ejm  v tšinou za  m nepovedeným. 
Každý má jiný názor a jiný úhel pohledu, takže se i p i té 
nejlepší v li nelze zavd it všem. Na vedení obce, Svazku 
obcí Blatenska ani Místní ak ní skupiny SOB není žádný 
návod, jen zákony, sm rnice, pokyny … Nakládání s majet-
kem obce a celkové hospoda ení obce má svá krkolomná 
pravidla, která se však musí dodržovat, i když Vám ob as 
selský rozum íká n co jiného. 

List
Snesl se mi k nohám
oby ejný list...
Napln ný jarem,
kdy zrodil se a vyrostl,
provon ný létem,
kdy konal svoji práci
pro sebe i pro nás,
a probarvený podzimem,

v n mž si zapsal sou et
in  svých a sn .

Až se stanu n ím,
jak rád bych n kdy vytvo il
dílo takhle krásné,
tak ú elné a prosté,
jako je ten list,
co snesl se mi k nohám.

Stanislav Trávní ek
syn B tky Ji incové z Vrbna

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

kresba Vladimír Lepš

K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí jeho podobu, vdechují 

mu život. Místo, které má své genius loci, má ´sv j´ 

vliv na ´své´ lidi. Co že to je genius loci? 

Podle wikipedie byl genius loci v ímské 

mytologii duch i b žek, ochra ující 

ur ité místo, asto býval zobrazován 

jako had nebo jako postava 

s rohem hojnos  . V dnešním 

slovníku má však toto slovní 

spojení spíše význam speciÞ cké 

atmosféry dané oblas  . Jist  

se mnou budete souhlasit, že 

Blatensko má genius loci, tedy 

má svého b žka s rohem hojnos  . 

Možná i proto Hynek Bo an se svou 

manželkou Janou oslavili malé, p esto 

významné výro í a to 45 let „chalupa ení 

na Blatensku“. 

Edita Adlerová zpívá. No, to není práv  okouzlující za átek. Tak ješt  jednou Edita 
Adlerová zpívá vedle klasické hudby, sakrální hudby a opery také fúze s jazzem, rockem, 

prost  má tzv. ́ crossoverový´ záb r – asi by se dalo íci nap í  
žánry. Zpívá toho mnohem více, ale náš rozhovor není 

ur en k vyjmenovávání hudebních sm r  i žánr . 
A stejn  nejsem p íznivcem n jakého velkého 

„škatulkování“, vy jist  také ne. Za azování do 
„šuplík “ a p ísn  omezených sm r  našt stí 
dnes není nutné. Navíc prolínání hudebních 
sm r  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 ty ech letech za ala 

chodit v Pardubicích do hudebky na zp v, pak 
tam chodila do školy a vystudovala konzervato . 

V Pardubicích žila do svých 18 let, odtud p es 
Plze  do Prahy a na Práche sko. Dnes žije ve Starém 

Smolivci a na Blatensko to má, coby kamenem dohodil. 
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Sekera Ji í, Kurz Jan: Rybníky na Blatensku, 1. díl - Severní 
Lná sko; vydal Jan Kurz, 2014

Sekera Ji í: Böhm, r že, Blatná; vydalo M sto Blatná, 2014

ervenka Vladimír: Šlech  cké rody na Blatensku, 1. až 3. ást; 
vydal Svazek obcí Blatenska, 2011 až 2013

Simandl Ji í: Milovanému kraji (kniha verš , v novaná zejména 
Blatensku, ilustrace od žák  škol z blatenského regionu); vydal 
Svazek obcí Blatenska, 2013

David Jaroslav: Krajem eky Lomnice; Studio JR eské 
Bud jovice, 2013

Nadešel nostalgický as podzimu, ba-
revný, zádum ivý, inspirující a také as 
nadcházejících komunálních voleb. 
Ale spole enský, kulturní a sportovní 
život v našich obcích plyne dál. Co 
vše se událo? To se do tete v našem 

zpravodaji, v našem SOBá kovi. Co vše 
se bude v následujícím období konat? 

Snad si vyberete. A co jste nenašli, snad 
najdete v následujícím vydání. P edpokladem 

ovšem je, že nám o tom napíšete. Uzáv rka listopadového vydání je 7. 
listopadu tj. první pátek v m síci.
Pár informací z innosti SOBu:

o Probíhá projekt „Vzd lávání na Blatensku 2014 – 2015“ 

o Další vzd lávací akce, které p ipravujeme:

11. listopadu 2014 pro ú etní obcí v sále SOŠ Blatná;

o Studen   VU3V zahájí další akademický rok 1. íjna 2014. 

o V rámci environmentální výchovy a vzd lávání se po uzáv rce 
SOBá ka konal pracovní seminá  pro d   ze základních škol 
Blatenska. Vzhledem k Þ nan ním a organiza ním podmínkám 
došlo k výrazným zm nám programu. Na programu byla 
exkurze do muzea emesel, dále do expozice nositel  
lidových tradic a sknazenu v Chanovicích. Následoval výstup 
na rozhlednu a procházka nau nou stezkou. Odpoledne 
prohlídka zámku ve Lná ích, Tvrze Lná e, kde byla k vid ní 
výstava pohádkových bytostí. Na záv r d ti kreslily a malovaly 
v prostorách zámku, zámeckého parku a Tvrze.

o Prob hla výb rová ízení na ve ejné zakázky malého rozsahu – 
nap .  sk stolního kalendá e, zpracování studie proveditelnos   
revitalizace zelen  na území lenských obcí SOB, dopln ní 
MISYS o další vrstvy (inženýrské sít , územní plán obce).

o Do  sku byl odevzdán katalog poskytovatel  sociálních a do-
provodných služeb, na které s Centrem pro komunitní práci 
jižní echy spolupracoval SOB a sociální odbor M Ú Blatná. 
B hem íjna budou katalogy k distribuci.

o Tradi ní stolní kalendá  SOBu na r. 2015 je v prodeji.

o Podzimní Valná hromada SOB se konala 23. zá í 2014.

o SOB se p ipravuje stejn  jako všechny obce na pr b žný audit 
hospoda ená za rok 2014.

o V polovin  srpna byla zrekonstruo-
vána kancelá  SOB, také archiv byl 
vybaven novým nábytkem. Na vy-
bavení byla získána dotace. 

o Realizace projektu „Ak  vn  se SOBem“, který je podpo en 
dotací z Jiho eského kraje z POV 2014 jde do Þ niše, 
podobn  jako p íprava malého pr vodce „Putování krajinou 
s Ladislavem Stehlíkem“ – také s dotací Jiho eského kraje.

Klidný podzim, š astnou volbu a za dva m síce op t na tenou
Radka Vokrojová

Co se v SOBu pe

e

Knihy v regionu
Cht la bych  mto pod kovat všem zastupitel m, spoluob an m, 

podnikatel m, neziskovým organizacím, obchodním partner m 
a brigádník m v celém regionu za spolupráci a pop át jim vše dobré do 
budoucna. Stále však pla  , jakou si tu budoucnost p ipravíme my sami, 
tak se nám bude žít. Ješt  p ipomínám: „Za n me nejd íve sami u sebe, 
bu me nohama na zemi a nesu me… a co nechceme, aby jiní inili nám, 
ne i me my jim“. 

Zdravý rozum a pro všechny š astnou volbu p eje                                     
  Vladimíra Tomanová, starostka Obce Kadov 
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Již tradi ní stolní kalendá  SOBu 2015 
v prodeji 

Kalendá  SOBu 2015 si budete moci zakoupit v kancelá i SOBu, 
Na Tržiš   727, Blatná, nebo v Infocentru, J. P. Koubka 4, Blatná, 
nebo v Papírnictví Aleny Tomáškové, t . J. P. Koubka, Blatná. Polovina 
nákladu je ur ena pro lenské obce, bude jim p edána pro jejich 
pot eby.

V kalendá i najdete základní informace o pravidelných 
spole enských, kulturních, sportovních a dalších akcích na Blatensku, 
stejn  jako termíny pou  , posvícení apod.

FotograÞ e poskytují lidé z Blatenska a zachycují život na 
Blatensku.

Doporu ená cena 70,- K .

Vzd lávání na Blatensku
SOB p ipravuje pro obyvatele, volené zástupce obcí, zam stnance 

obcí i pro zájemce z ad ve ejnos   vzd lávací akce. Jednak s Þ nan ní 

dotací nap . prost ednictvím MAS SOB z Evropské unie a národních 

zdroj  (viz dále), pop . z grantu Jiho eského kraje z Programu obno-

vy venkova nebo bez Þ nan ní dotace. Dalším druhem vzd lávaní je 

univerzita 3. v ku (informace na jiném míst  SOBá ka).

Na podzim a za átek zimy jsou pro zájemce p ipraveny tyto akce 

bez Þ nan ní dotace:

Aktuální problémy ú tování malých obcí s lektorkou Ing. Ale-

nou Ku erovou, sál SOŠ Blatná – 11. listopadu od 8,30 h. – 

nutno se p ihlásit, pozvánka a p ihláška je k dispozici na webo-

vých stránkách SOBu,

Rukod lná dílna s lektorkou RNDr. Danou Koubkovou – 18. 

listopadu, Hajany, nutno se p ihlásit, pozvánka a p ihláška je 

k dispozici na webových stránkách SOBu.

Více  na našich webových stránkách nebo telefonicky na 

. 383 420 300 nebo 728 881 358.

Radka Vokrojová

Vzd lávání na Blatensku 2014 - 2015
Jedná se o projekt, který probíhá na Blatensku již tvrtým rokem 

a je op t podpo en z programu LEADER prost ednictvím Místní ak -
ní skupiny Svazku obcí Blatenska ze SZIF a EU: Evropský zem d lský 
fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblas  .

V srpnu se v Kadov  uskute nilo setkání zájemc  o zdravý životní 
styl – Umíme žít zdrav . Ú astníci se dozv d li mnoho zajímavého 
o eko zahradách, jejich založení, že užitková zahrada m že být este-
 cky zajímavá, jaké druhy rostlin jsou v našich podmínkách vhodné, 

jakých chyb se p i p stování jedlých druh  rostlin mají zájemci vyva-
rovat a mnoho dalšího. Jedna z p ednášek byla v nována vitariánství. 

Ješt  v letošním roce se uskute ní:

Chování správného ú edníka (základy e  ky, ešení konß ikt , 
aser  vní jednání, efek  vní komunikace) – úterý 4. listopadu, 
sál SOŠ Blatná, nutno se p ihlásit, pozvánka a p ihláška je k dis-
pozici na webových stránkách SOBu;

Jak se píše kronika (Na pomoc za ínajícím kroniká m; legisla-
 va, jak a ím psát do kroniky, co s p ílohami. Jak dopsat kro-

niku, když nebyla n jaký as vedena?) – úterý 25. listopadu, 
Hajany, nutno se p ihlásit, pozvánka a p ihláška je k dispozici 
na webových stránkách SOBu, nebo po telefonické dohod  za-
šleme, lekto i Mgr. Tomáš Hromádka a Mgr. Vladimír ervenka;

Právo obecních samospráv v praxi – první týden v prosinci 
2014, ur eno p edevším nov  zvoleným zastupitel m a za-
m stnanc m obecních/ m stských ú ad , p esný termín bude 
up esn n na webových stránkách SOB, lektor JUDr. Luboš Pr -
ša.

Bližší informace získáte na našich webových stránkách nebo tele-
fonicky na . 383 420 300 nebo 728 881 358.

Radka Vokrojová

Zimní semestr v akademickém roce 
2014 až 2015 práv  za íná. Studen   VU3V 
budou mít p ednášky v oboru „D jiny 
od vní kultury – 2. ást“. Budeme se  schá-
zet v nových prostorách Komunitního cen-
tra ak  vního života v Blatné od st edy 1. íjna, pak 15. íjna a 29. íjna, 
vždy od 9,00 hodin. Více informací o studiu VU3V obecn  najdete na 
www.e-senior.cz nebo zavolejte na mobil 728 881 358.

Radka Vokrojová
Konzulta ní st edisko VU3V Blatná

Domov
Gajdušková Ivana

Domov je tam, kde je teplo i láska,
i tam, kde ohe  v krbu praská.

Domov jsou naše krásné vzpomínky,
i vroucné obje   ta  nka i maminky.

Domov nám dává pocit bezpe í,
hádky ani sváry mu tuze nesv d í.

Domov je tam, kde to krásn  voní,
dom  se schováme, když zlo nás honí.

Domov je tam, kde svoje srdce necháme,
bohužel všichni ho však š astný nemáme.
Domov je tam, kde nás hodn  rádi mají,

i tam kde jídlo a svou lásku nám dají.

Domov je snem každého z nás,
domov je místo nejv tších krás.

Domov je m sto, kdy my bydlíme,
domov je d m, ve kterém sídlíme.

Dom  se všichni moc rádi vrací,
d   ze škol a dosp lý z prací.

Domov si my chránit musíme,
domovu nechat ublížit nesmíme.

Domov je tam, kde to dob e známe,
domov je tam, kde své blízké máme.
Domov je místo naše srdci nejbližší,
domov je tam, kde nás vždy vyslyší.
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Pokud se lov k ptá, chce být, íkal 
Miroslav Horní ek ve svých Hovorech. 

Jak se však ptát osobnos  , která již 
poskytla spoustu rozhovor . Jak se ptát 

lov ka, jehož rozhovor vyšel knižn . Ano, 
Hynku Bo anovi vyšla kniha, která vznikla jako 

rozhovor resp. rozhovory s Jakubem Wehrenbergem: Moje cesta 
Zdivo elou zemí aneb S erty nebyly žerty. Knihu si m žete vyp j it 
v M stské knihovn  v Blatné. V úvodu knihy najdete i v nování 

tená m. 
Rozhovor do SOBá ka mi 
zprost edkoval Petr Vích, 
také chalupá  na Blaten-
sku. I když prý tu ješt  ne-
chalupa í tak dlouho jako 
Bo anovi. Termín roz-
hovoru jsme n kolikrát 
m nili, posouvali a p e-
souvali. To už tak bývá, 
že. Sešli jsme se s Petrem 
Víchem jedno úterní od-
poledne, vybaveni op  -
mismem, r ží pro paní 
domu, vínem pro hos  -
tele a skleni kou na víno 
z b l ické sklárny. Hynek 
Bo an s manželkou nás 
p ivítali, jak se na cha-
lupá e sluší: s úsm vem 
na tvá i, protože chalupa 
dává klid a poskytuje po-
hodu. R že p išla hned do 

vázy, skleni ka z B l ic se líbila, protože Hynek Bo an pravil: „Nádhera, 
tak tuhle ješt  nemám. Samoz ejm  sklárnu v B l icích znám a mám 
spoustu jiných kousk . Víno je správn  vychlazené, tak ho hned na-
neme, ne?“ Paní Jana jako d kaz, že repliky historického skla z B l ic 

jsou ur ené k užívání, p inesla skleni ky na víno pro všechny. P ípitek 
na zdraví. Ledy byly prolomeny. Cht la jsem stru n  p edstavit náš SO-
Bá ek, ale prý ho Bo anovi znají, vždy  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 p ijeli poprvé 
na Blatensko? 
„Kdybych neto il Þ lm est a sláva, nesed l bych tu. To ili jsme hlavn  
v Buzicích, ve tvrzi a v nejbližším okolí. Hodn  jsme spolupracovali 
s místními lidmi, pot ebovali jsme je nejen do komparsu, ale nap íklad 
i na pomoc p i práci s dobytkem. P i natá ení jsme bydleli ve Lná ích. 
Líbilo se mi tu, tak jsem hledal, kde bych koupil chalupu. Film vlastn  
m že 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 dob , kdy 
jsem m l díky normalizaci zákaz Þ lmové práce na p t let jako trest za 
Þ lmy, které sem nato il (a taky za to, že jsem se nechoval dostate n  
serviln  k režimu). Za pomoci celé rodiny jsme upravili naší chaloupku 
k bydlení. 

Za t ch 45 let, co tu 
jsme, máme spous-
tu dobrých známých 
a p átel. Zažili jsme tu 
i povode  v roce 2002 
a boj s jejími následky. 
O to víc m  t ší, že 
v sou asnos   znovu 
m žeme zajít do hos-
p dky k Bryndovým, 

Pokra ování ze str. 1

Lidé na Blatensku 
Hynek Bo an

Žijí s námi

obvykle se tam sejdeme i s dalšími známými. Je tu p íjemné prost edí 
a spousta p edm t , upomínek na asy minulé, má to své kouzlo.
Na chalup  si lov k odpo ine, i když je tu spousta práce, beru to jako 
rehabilitaci t la i ducha. Jezdíme sem celý rok, a když je to možné, 
trávíme tu s celou rodinou i Vánoce.“

Pro  jste do láhve s vínem dal tu lži ku? 
„Správn  se tam má dát st íbrná lži ka. Aby si víno zachovalo chu  
a asi taky aby bublinky tak rychle nevyprchaly. Posloužit prý m že 
i alobal. Když si dám víno v Praze, mám to k ledni ce t i ty i kroky, 
tady musím projít tuhle místnost (velká místnost ze staré stáje, krásn  

zachovaná klenba), p es chodbu do kuchyn . To je pohyb. Na zahrad  
také, ale tam kraluje moje žena. Musíme si p ipravit d evo, starost 
kolem chalupy je nekon ící starost. A radost. Prost  se musím hýbat 
a to mi d lá dob e.“ Velké knihy s radami pro zahrádká e, které ležely 

na stole, nešlo p ehlédnout. Taky mám takové. Paní Jana donesla ješt  

minerálku, vzala si pracovní rukavice, zahradnické n žky a vyrazila na 

zahradu. Prý nemusí být u všeho. 

„Malé v ci nebudí d v ru, se íkalo. To byl takový ten obrovský 
kotou ový magnetofon. Kamery byly velké. Filmový materiál se hlídal, 
tedy jeho spot eba. Dnes se fo   a to í vše na digitál, je to jiná práce. 
Digitální materiál je sice nekone ný, ale i tak se jeho spot eba v televizi 
hlídá. Nato í se toho kilometry, do kin p ichází spousty Þ lm . Ale n kdy 
tomu chybí ´racio´. D lal jsem hodn  pro televizi, n kdo k televizní 
práci p istupuje hlavn  proto, že je rychlá a konzumní. V podstat  je 
to tvorba klipová, reklamní, krátká. To pramení i z po íta ových her, ty 
jsou klipové. D   to zvládají a cht jí. Je otázkou, jestli je to móda, zda 
odezní nebo ne. Uráží m  jít do kina, kde se diváci cpou popcornem. 
Zvlášt , když se jedná o p evzatý obchodní tah producent  popcornu. 
To se p išli najíst nebo za kulturou? Mám rád, když se vypráví Þ lmem 
p íb h, jednoduchý, ve ty ech lidech, a  už je polský, ínský, americký 
nebo jiný. Když se objeví na plátn , má najednou úsp ch. To mi 
potvrzuje, že lidi takový p íb h cht jí.“ 

To il jste s mnoha slavnými herci, jak takové Þ lmování probíhá? Jací 

jsou? 

„U Þ lmování to není o demokracii, to je diktatura. Herci to musí v d t. 
Protože režisér ví, co chce, jak to má být. Pak to funguje. Tvorba Þ lmu 
je o ryze autoritá ském p ístupu. Dávám p i práci s herci p ednost 
rozumnému p ístupu a spolupráci. Protože z toho m že ješt  
vzniknout n co navíc. T eba u komedie je to nutné, myslím to, že má 
herec ´svou´ parketu, ´svou´ svobodu, pak vznikne n co navíc. 
Kdyby do Þ lmování všichni mluvili, tak se nedobereme konce. Jen jeden 
má p edstavu a ví, jak má která postava vypadat, kde má gradovat 
a jak skon it. Rád nap íklad vzpomínám na spolupráci s Vladimírem 
Menšíkem. S ním byla spolupráce mnohokrát jednodušší, pro jeho 
popularitu. Mnoho lidí, už kv li n mu, d lali neskute né v ci. Menšík, 
který byl v pozd jším v ku t žkým astma  kem, Þ lmoval se mnou 
v dole – to byl Þ lm Parta hic. To bude záchvat, m  varoval. Sjeli jsme 

Všem tená m p eji co nejp íjemn jší zážitky p i listování 

naší knihou. Hynek Bo an

Hynek Bo an v roli Pepíka Olšiny (první zleva), v károvaném saku mladý Eduard Cupák. Film 

Olov ný chléb. (Z knihy Moje cesta Zdivo elou zemí aneb S erty nebyly žerty.) 

Moje cesta zdivo elou zemí aneb s erty nebyly žerty. 

Vydala eská televize v Edici T, 2012
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t žní klecí dol , musel s námi i léka . Dole v dole léka  Menšíka ošet il 
a tam teprve nastal problém, protože k místu Þ lmování to bylo ješt  
p l druhého kilometru. To by byla jeho smrt. Horníci pomohli  m, 
že p ehodili fáze u motor  dopravník , na kterých odváželi uhlí. Na 
pásu dopravili Menšíka až na plac. Lidi Menšíka milovali.  Abychom 
mohli natá et, museli jít mnozí s námi do práce i v sobotu a v ned li, 
protože herecká ´Parta Hic´ opravdu pracovala a uhlí bylo t eba vyvézt 
ze šachty.
Menšík byl velký improvizátor. Každý záb r nato il nejlépe hned 
napoprvé. Když ji jel jednou, dvakrát, ty ikrát, pokaždé n co p idal. 
Když se pak setkal s n kým, se to napoprvé neda ilo, mohl vzniknout 
problém. To už je pak na režisérovi, aby si to ohlídal. 
Snažím se k herc m udržovat p átelský a lidský p ístup, protože taková 
spolupráce m že p inést n co navíc, jak už jsem íkal. Jsem pyšný 
nap íklad na spolupráci s Jirkou Sovákem. S ním to nebylo taky snadný, 
když už m l problémy s nohou. Necht l už pracovat. M lo se to it na 
zámku, v dob , kdy je tam zima, netopí se. To Sovák nevezme, íkali 
mi. Tak jsem cht l, aby mu ekli, že to to ím já. A Sovák na to kývnul: 
´Jó Bo an, tak to beru.´ To vždycky pot ší, je to odm na od takového 
barda. Našli jsme k sob  cestu. 
S Jirkou Sovákem jsme to ili n kolikrát. Byl vždy pro  k, p ipravený. 
M li jsme to it scénu s býkem, tak se p ed natá ením šel zeptat 
ošet ovatele, co a jak. Ošet ovatel mu ekl, že p ivezl mladého 
a pon kud divokého býka, protože ten, co byl objednaný – starý 
a klidný býk – tak ten se natá ení nedožil. Sovák mi íkal: ´Hynku, a  se 
d je cokoliv , po ád to .´ A se sebejistým výrazem rozehrál svou scénu. 
Když jsme vše nato ili, Jirka byl zpocený, šel jsem za ním: ´Horko, co?´ 
Jirka se na m  oto il a povídá: ´Ne, spíš jsem se tak bál.´ I to je um ní, 
zahrát scénu tak, že nikdo nepozná, že m l strach. 

To il jste i se zví aty. íká se, že to bývá jedno z nejt žších. 

„Nato il jsem pro eskou televizi koproduk ní seriál O zví atech 
a lidech. Takže se zví aty jsem toho opravdu zažil hodn . 
Orangutan je pom rn  velké zví e. Setkání p ed natá ením 
s ošet ovatelem i zví etem je d ležité. Tenkrát orangutana posadila 
ošet ovatelka na st l a nás pozvala ke stolu. Jen ty, kte í s ním budou 
v nejbližším kontaktu. Prý si musí s nimi tzv. sednout, doslovn . Prý 
samice jsou lepší. ´A co jako bude,´ zeptal jsem se. ´Nazna í n jaký 
kontakt, když ne, tak spolupracovat nebude. Pak jej odvedeme 
a p ivedeme jiného, který za pamlsek ud lá všechno´, ekla 
ošet ovatelka. Chvíli jsme na sebe koukali a on na m  natáhl pracku, 
jakoby mi podával ruku. ´Co mám d lat´, šeptal jsem k ošet ovatelce. 
´P ijm te ji, vybral si vás jako šéfa,´ ekla. Tak jsme si podali ruce. Ta 
dla  byla tak dvakrát v tší než moje, vypadala jako kožená rukavice do 
sn hu, ale byla nesmírn  hebká jako hedvábí. S  sknu   a pohledy do 
o í, kdy jsme na sebe koukali. Napadlo m , co si asi tak o nás myslí. To 
samé si možná íkal on - co si asi myslí! 
N mecký herec Klaus Guth hrál doktora Sou ka, nosil brýle. M ly 
bifokální skla, která v té dob  nebyla ješt  tak b žná. Byl na n  velmi 
opatrný a zd raz oval jejich cenu. A m l jen jedny. Brýle se krásn  
leskly. Tak Klaus m l s orangutanem nato it scénu, ale lesklé brýle se 
orangutanovi líbily. Bylo domluveno, že jednu ruku bude držet pan 
Srstka, hrál ošet ovatele, s druhou pom že pravý ošet ovatel. Kamera 
jede a najednou se zespoda objeví od kamery další noha, která si 
ty brýle podává. Zapomn li jsme všichni, že pro orangutana není 
problém použít všechny kon e  ny. To jsou zázraky p írody, které také 
p i Þ lmování zažijete. 
To ili jsme s losem, v Liberci. Pot ebovali jsme jednu betonovou st nu 
zakrýt, zamaskovat. Natáhli jsme na ni sí . Ješt  nebyly všechny obrazy 
s losem nato ené. A co se nestalo. Los se se svým parožím do té sít  
zamotal a ulomil si paroží. To samoz ejm  ve scéná i nebylo. V tu chvíli 
se na m  podívala asistentka Zuzana Mathé a vid la, jak jsem se zlomil 
v pase a chy  l se za žlu ník. Dostal jsem žlu níkový záchvat, protože 
v tu chvíli jsem vid l, že je konec a jsme ztraceni. V okamžiku jsem si 
uv domil, co to vše pro nás znamená. Nešlo to doto it. Všechno je 
v háji. Jenomže Þ lm je Þ lm, muselo se trochu experimentovat. Ud lali 
jsme záb ry trochu jinak, aby to ulomené paroží nebylo vid t. Ale 
chyb ly nám bližší záb ry. Nakonec jsme to ešili s um lou losí hlavou. 

Mezi nezapomenutelné scény pat í i ta s tygrem sibi ským. To je 
obrovské zví e. Na normální st l se nevešel, ve scéná i bylo, že ho 
budou operovat. Museli ho uspat, nejprve dostal injekci, ztlumila 
se sv tla. Za chvilku jsme se šli podívat, zda už spí. Otev eli jsme 
do studia . 5, to bylo to nejv tší, které jsme m li k dispozici. Tygr 
opravdu spal a strašn  chrápal. Ten zvuk byl obrovský. Budil respekt. 
Ošet ovatelé íkali, že se nem že nic stát. Tygra p ikurtovali, jen jednu 
pracku m l volnou. P esto jsme m li plán, kdyby se n co d lo, kdo 
kudy bude opoušt t plac. Je tam scéna, že tygr má srde ní zástavu. 
Petr Nárožný dával tygrovi masáž srdce. Protože je perfekcionalista, 
d lal to tak poc  v , že se tygr za al probírat. Zvedl tu volnou pracku. 
Jak byl ospalý, ten pohyb byl takový vlá ný. Než packu op t položil na 
st l, bylo studio prázdné. Mrknu   oka byla dlouhá doba. 
Nebo natá ení s krokodýlem, to bylo také zajímavé. Bylo domluveno 
menší zví e, ve t i hodiny v ateliéru. Byli 4, p l páté, p t a pak se objevil 
zpocený ošet ovatel, na žehlicím prkn  m l p ivázaného krokodýla. 
Produk ní namítal, že takhle to nejde. Jsme domluveni na as. A as 
jsou peníze. On na to: ´Já ho nemohl chy  t. Cht li jse nejmenšího 
a oni   ostatní jej bránili, zalehli ho dospod a to nešlo.´ Ješt  v ateliéru 
se neš astníkovi t ásly ruce. M l zastupovat doktora – herce – p i 
scén  ve velkém detailu, jak ruka s pinzetou n co vyndává z tlamy 
krokodýla. P epokládal jsem, to ud lá ten ošet ovatel. N mecký herec 
Klaus Guth, už jsem se o n m zmi oval, se moc do ni eho nehrnul, 
ale když vid l tu t esoucí se ruku ošet ovatele, tak se nabídl, že záb r 
s krokodýlem ud lá sám. 
Inu, zážitk  se zví aty je mnoho. Se slony mám také p íhodu. To byla 
také zajímavá práce. To ilo se v ZOO, ješt  p ed otevírací dobou, kdy 
sloni byli na vycházce. Ošet ovatel držel to ohromný zví e za ucho jen 
dv ma prsty a šli na špacír. Na scénu jsme jim nachystali pochu  ny 
zav šené na drátech v koších naho e. Sloni nereagovali. Co se stalo 
špatn ? Ošet ovatel musel odejít ze scény, protože sloni v d li, že 
kde jsou dráty, mají zákaz. Jen odešel, stejn  jako lidi, sloni pochopili, 
že mohou zákaz porušit. Hned si pochutnávali na p edložených 
laskominách.“ 

V seriálu se objevil p ed kamerou i Jan Potm šil, snad poprvé po 

nehod , že? 

„Ano, tu roli jsem si vymyslel pro n j. Málokdo do té doby ešil 
zapojení lidí se zdravotním hendikepem, myslím obecn . ešili jsme 
všechny detaily stejn , jaké musí lidé na vozíku ešit v každodenním 
život . Honza byl skv lý.“ 

Ale zví ata nehrála u Vás ´jen´ v seriálu O zví atech a lidech, že. 

„Hodn  scén jsme m li i ve Zdivo elé zemi. 
Filmovalo se v pohrani í se stádem krav. Na ohromném pozemku, kde 
ty krávy byly zvyklé. M li jsme pronajato asi dv  st  krav a mnoho 
koní. Kráva stála denn  p t set a k  p ldruhého  síce. A ješt  jezdci. 
Jednou stál produk ní na skále nad údolím a zasmušile se díval dol . 
Co se d je, zeptal jsem se. Ale chci je spo ítat, jestli nás neberou na 
h l, ale to se nedá, oni se stále hejbají. Když jsme stádo odevzdali, 
bylo p epo ítáno a 16 kus  chyb lo. Získaly svobodu, ty už se nikdy 
nenašly, i když se na tom pozemku pozd ji vyskytovaly. Krávy jsou tak 
hodný zví ata a je na pováženou, jak se k nim n kdy chováme. Býk už 

Hynek Bo an a Ji í Stránský. (Z knihy Moje cesta Zdivo elou zemí aneb S erty nebyly žerty.) 
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Žijí s námi

nebývá tak hodný, o tom jsem mluvil - o natá ení se Sovákem.
Nádherné zví e je k , je pro Þ lm vlastn  nepostradatelný. V jednom 
Þ lmu jsme m li to it s temperamentním kon m. P ivedli kon , 
takového staršího, klidného, až se mi zdál apa  cký. Jen se eklo 
kamera, on omládl, krev mu snad za ala proudit rychleji. Omládl 
a za al se p edvád t. Pravý Þ lmový k . 
Profese režiséra mi nabídla poznat spoustu r zných lidí, poznat 
profese, které bych jinak nepoznal. Podívat se na místa, kam bych se 
jinak nedostal. Jsem za to své práci vd ný.“ 

Za alo pršet, jako kdyby to byl signál k tomu, aby zazvonil telefon, 
Hynek Bo an se omluvil. P išla paní Jana, povídali jsme si o chalupa ení, 
zahrádce, ale také o d tech, rodin  a cestování. 
„To byl Jirka Stránský. Naše autorská dlouhodobá spolupráce s Jirkou 
Stránským je jako le  té manželství. Dopl ujeme se, letos oslavíme 50 
let spolupráce, sešli jsme se v roce 1964. On je neskute ný op  mista 
a já jsem skep  k. Jednou jsem mu povídal, aby s  m už p estal. On 
opá il, pro  to nejde. ´Víš Hynku, já bych to s pesimismem v lágru 
nep ežil.´ V tu chvíli jsem se zastyd l a uv domil jsem si tu situaci. 
Hodn  ovlivnil tak ka celý m j život a snad i já jeho, alespo  v jeho 
t e   t e  n .
Te  bychom cht li napsat komedii. Už na ní pracujeme p es dvacet 
let. Musíme n co psát, je to d vod, záminka, abychom se setkávali 
pravideln .“ 

Také došla e  na poslední Þ lm Piknik. Vysílala eská televize na 
T1 v ned li 23. února 2014. Stránský s Bo anem cht li vzdát poctu 

poli  ckým v z m. Navíc cht li téma, jemuž se léta v nují (t eba 
v seriálu Zdivo elá zem  i Þ lmu Bumerang), uzav ít.  
Dev t kamarád  a jejich rodiny se chystají na víkendový výlet do 
p írody. Mají s sebou stany, maso na rožn ní, dobrou mysl. Všechny 
pojí dlouholeté p átelství, které vzniklo za zvláštních, dnes už našt s   
neopakovatelných okolnos  . To p átelství opravdu prov ila léta. V k 
našich hrdin  se pohybuje kolem osmdesátky. Ale p íb h není jen 
o dobré pohod  a p átelském v  pkování. Nebo o napínavé záchran  
zvídavého kluka, který uvízl na skále. íhá v n m detek  vní záhada, 
kterou je t eba na míst  vy ešit. Nakonec se viník odhalí sám, ale my 
vidíme, že soudit se má opatrn  a se znalos   všech okolnos  . Film 
p ispívá k posílení pam   národa a je pozoruhodný svým opravdu 
hv zdným obsazením. 
Hynek Bo an považuje Þ lm Piknik za p íb h o vin  a trestu -  m pádem 
nad asový. Natá ení ozna il za hluboký zážitek i díky hv zdnému 
obsazení. „Ú ast kamarád  však vzájemnou spolupráci ud lala 
mnohem složit jší; o to t žší bylo udržet disciplínu,“ vysv tlil. (zdroj: 
webové stránky eské televize a další). 
„Jedná se o hluboce pravdivý p íb h i s udava em. Stalo se to v lágru 
ve vedlejším baráku. Nikdy se nep išlo na toho, kdo udával, možná je 
to silný výraz, ob as nahlásil. Dnes s odstupem asu dovedu pochopit. 
Po vy erpávajícím mu ení a bi  , kdy je na konci sil, tak podepíše. 
Opravdu hv zdné obsazení, ale o to t žší pro m  jako režiséra. Nejvíc 
snad, dá-li se to tak íci, p i natá ení Þ lmu s tak vážnou téma  kou, 
nejvíc zlobili a vyrušovali Petr Nárožný s Petrem Kostkou. Bylo to 
takové roztomilé zlobení. 
Kolaborace, udava ství bylo, je a bude vždy svinstvo. Je nutno 
zd raznit, že eši jako národ na tom nejsou jinak než t eba Francouzi, 
Holan ané, Norové nebo jiné národy. Myslím, co se výskytu udava  
týká. ech m chybí taková ta hrdost na to, že jsou eši. Hrdost na to, 
že ví, že jsou eši. Že kolem nás jsou skv lí lidé, že víme, kdo je kdo. Že 
k nim pat í. eši se vidí strašn  ern .“ 

Co práv  tete? Hynek Bo an vstal a došel k polici za sebou, kde m l 
navrchu knihu od Dimitrije Slonima Jak jsem p išel do Blatné. A druhou 
knihu o poli  ckých v zních. Ta prý není na tení, ale ke studiu. 
O povaze ech , o Þ lmových p íhodách, o p íhodách mimo kameru 
nebo o Ji ím Stránském bychom si mohli povídat hodn  dlouho, ale 
to by bylo na další samostatný rozhovor, možná na celou knížku. Tak 
p íšt . 

Zaznamenali Petr Vích a Radka Vokrojová.

„Mn  se v život  d je hodn  v cí 
tak n jak jako, nechci íct náhodou, 

protože já na náhody moc nev ím, 
ale zkrátka shodou okolností, ekn me, 

protože paní profesorka zp vu m  vzala, 
abych vid la, jak vypadá takový konkurz v ope e 

se staršími spolužáky, kte í už si d lali nárok na n jaké to umíst ní, že, 
a já jsem jako jediná nakonec opravdu dostala roli, protože já jsem tam 
sed la tak v kout  a pan šéf Chaloupka, tehdejší šéf plze ské opery, 
když už jsem tam byla, tak mi íkal, tak poj , tak mi n co zazpívat, tak 
jsem tam st ihla tu Carmen, kterou jsem se zrovna nau ila, že, a on 
mi práv  íkal, no tak dob e no a co takhle, kdyby sis to zazpívala tady 
u nás za 3 m síce na jevišti celou roli, a já jist , samoz ejm , vždy  
už umím jednu árii, že jo.“ (P epis ásti rozhovoru s Janem Rosákem 
z b ezna 2014, po ad Tandem, eský rozhlas.)

To ani nejde než se na Vaši Carmen zeptat. Náš rozhovor snad ani 
nem že za ít jinak. Jaký je Váš vztah ke Carmen?
„To bylo opravdu velké št s   a skute n  p íznivá shoda okolnos  . Mládí 
a zdravé sebev domí, vždy  jsem um la jen jednu árii a klidn  jsem ek-
la, že si tu Carmen nau ím celou a st ihnu si ji v divadle. Nejen, že jsem 
se musela nau it celou operu, našt s   v eš  n , ale také pohyb na je-
viš  . Paní profesorky zp vu i pohybové pr pravy mi hodn  pomohly. 
Nikdy p ed  m jsem nevystupovala ve velkém divadle v celove erním 
programu, na jeviš   velkého divadla. A hned hlavní role. Pro   mn  sil-
ná, osl ující sv tla, nic jsem nevid la, vlastn  vid la jen ernou díru. 
Prý na m  uzavírali sázky, zda to dozpívám. Tehdy byla pro m  Carmen 
výzva. Zkoušela jsem v Pardubicích, v Plzni na jeviš   jen párkrát p ed 
vlastním p edstavením. Byl to k est ohn m. Mladická drzost mi ale po-
mohla. Brala jsem Carmen jako drzou holku s nenapln nou láskou. Jak 
ji poznávám blíže a blíže, beru ji jako ženu s ne práv  š astným osudem. 

lov k zraje, i já. Postupn  v ní odkrývám další dimenze a nacházím 
v ní n co dalšího. Mám ji po ád velmi ráda. Hodn  dlouho jsem nosila 
v hlav  nápad na koncertní vystoupení s Carmen, m lo to být na jed-
nu sezónu. Poda ilo se, vystupuji v po adu s názvem Špan lský ve er 
s Carmen. Vystupujeme s ním již více než t i roky. Je ur en pro milov-
níky špan lské hudby, která má v sob  hodn  temperamentu a p ináší 
rytmy slavného a charakteris  ckého tance ß amenco. Komponovaný 
program je tvo en p veckými a tane ními vstupy, kde se objevují nej-
slavn jší hudební kusy se špan lskou téma  kou nap . písn  Federica 
Garcíi Lorcy a Manuella de Fally. Samoz ejm  v n m zpívám Bizetovu 
Carmen, atmosféru a špan lský temperament p edvádí ß amencová ta-
ne nice b loruského p vodu Lola Karpenka, která mistrn  p edvádí ty 
nejkrásn jší tance v kouzelných kostýmech. Kytarových part  se ujal 
skv lý kytarista Miroslav Žára, žák Št pána Raka. Dokonalý hudební 
zážitek oboha   precizní housle Anny Št pánové a nem že chyb t ani 
perkusní nástroj „cajón“, který neodmysliteln  pat í k tomuto stylu, Ju-
raje Papi Garaje.“
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Když jsem se dívala na Vaše webové stránky, nabízíte p edevším 
koncerty. Na Blatensku jste nedávno vystoupila v kostele Nejsv t jší 
Trojice ve Lná ích o lná ské pou   s programem Ave Maria. Na klávesy 
Vás doprovázela Marcela Šestáková, která pochází z Blatné. Mluvené 
slovo p ednesla Valérie Zawadská. Vy tedy nejste stálou lenkou 
n kterého z divadel?
„Ne, jsem na volné noze. Divadlo není moje parketa. Ráda si vybírám, 
co budu d lat, sama. Je to úžasné, svobodné, d lat to, co se Vám líbí. 
Sama si vybírám, jakým projekt m se budu v novat. Samoz ejm  je to 
i velmi náro né. Jsem svou vlastní paní, ale ned lám vše úpln  sama. 
Spolupracuji s Mgr. Ivou Klusalovou z P íbrami, rozumíme si. Naše vzta-
hy jsou profesionální, korektní, založené na vzájemné d v e. Její agen-
tura má celorepublikové p sobení, vlastn  p sobí i v zahrani í.“

Na internetu jsem si našla, že jste byla hostem Jana Krause v jeho 
po adu. Jaké to bylo setkání? 
„Jan Kraus je velmi sympa  cký, charisma  cký lov k. Mám ráda živé 
rozhovory, mám ráda, když cí  m odezvu v publiku. Bylo to velmi p í-
jemné natá ení, bavilo m  to. S ním je to takový malý slovní souboj 
na intelektuální úrovni. On pozná, když je lov k nervózní, nesv j. Umí 
toho využít a bavit publikum i sám sebe. Mn  se jeho po ad líbí.“

To jsem se také cht la zeptat, kde všude vystupujete. A k vystupování 
v zahrani í pat í i znalost jazyk .
„Samoz ejm . Dnes se v tšina oper musí nastudovat v originále. N -
kolik let již vystupuji ve Francii, mám k ní velmi v elý vztah a vlastn  už 
p es 5 let tam jezdím zpívat, z stávám ve Francii m síc v období listo-
pad a prosinec. Míváme tam koncerty duchovních písní, samoz ejm  
velmi oblíbené jsou koledy. Za alo 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 za alo líbit, takže jsem v podstat  tam našla nové p átele, 
našla jsem tam i paní manažerku, která se mi te  stará o další koncerty. 
V podstat , ekn me, ty ikrát do roka tam vždycky jedu zpívat. Na ho-
diny francouzš  ny chodím k paní Marii Bílkové. U it se musím po ád.“ 
A pro úplnost musím uvést, že Edita Adlerová koncertuje v r zných ze-
mích, její interpretaci mnohých hudebních d l slyšeli poslucha i ješt  
v dalších zemích v N mecku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, ecku, Polsku, 
Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, Moldávii, Špan lsku, Maroku, Egypt  
a Spojených Arabských Emirátech. Chystá se na vystoupení v Polsku, 
Gruzii a op t ve Francii.

Lidé, co mají hudební sluch, se prý jazyky u í mnohem snáze. Je to 
pravda?
„No, asi jo. Poprvé jsem v cizin  zpívala, m la jsem nau ený text árií, ale 
nedomluvila bych se. Už je to lepší, ale opravdu se po ád musím u it. 
Vždy piluji výslovnost. Je to úcta jak k autorovi díla, tak i k hos  tel m 
a divák m. Nechci nic zanedbat. Hudební stránku studuji samoz ejm  
taky, profesorka mé p vecké techniky se jmenuje Irina Kondrat nko. 
Pro zp váka je to vždy náro né vystupování v kostele, kde je velmi stu-
dený vzduch. S koncertem Ave Maria jezdím od jara do podzimu a vy-
stupuji v kostelích, v zim  mám rad ji koncertní sín .
Vedle francouzš  ny musím ovládat angli  nu. Bez ní si p i mezinárodní 
spolupráci lov k neobejde. Vystupovala jsem nap . ve Švédsku. Nau-
ila jsem se n které árie ve Švédš  n , výslovnost jsem konzultovala na 

švédské ambasád . Koncert musí být pro poslucha e perfektní, žádný 
paskvil.
Nyní studuji George Gershwina, projekt se jmenuje Modrý samet 
s Georgem Gershwinem. P edpremiéru máme 31. íjna od 19,30 hodin 
v Nepomuku, premiéru 11. listopadu v Plzni. Manažerkou je Iva Klusa-
lová, na akordeon m  doprovází Petr Vacek, má také sólové kusy. Pro-
jekt je realizován po záš  tou J. E. Jana Sechtera, velvyslance R v Ra-
kousku, hejtman  Plze ského, Moravskoslezského a Jihomoravského 
kraje, dále pod záš  tou Ministerstva kultury. Ráda bych všechny tená-
e pozvala na n který z p ipravovaných koncert .“

Porgy a Bess? Máte na programu také Rapsodii v modrém nebo 
Summer  me? To jsou p eci lah dky? 
„Ano, jsou. T ším se, je to jiný žánr. Ale jak už jsem íkala. Vybírám si 
projekty, které chci d lat, protože se mi líbí. Gershwinova hudba m  
oslovila, Modrý samet s Gergem Gershwinem se snad bude líbit i po-
slucha m.“ 

Vedle Vašich koncert  ale 
máte ješt  další ak  vi-
ty. Co o nich prozradíte? 
P edstavte nám sv j nový 
projekt.
„Cht la bych p edstavit 
sv j nový projekt s názvem 
Female beauty, je zam en 
na podporu p irozeného 
a jedine ného spojení 
ženské podnikavosti 
a intuice. Projekt obsahuje 
n kolik základní okruh , ze 
kterých je možné sestavit 
program pro volno asové 
aktivity zam stnaných 
žen p íjemný zp sobem. 
Nabízí jak pasivní relaxaci, 
tak p ísun zajímavých 
informací z r zných 
oblastí života. Výb r je 
samoz ejm  závislý na 
p edstav  objednavatele 
a na cílové skupin  žen. 
D ležité je v d t, o jaká 

setkání se jedná, na co je kladen d raz. Zda se má jedna to odpo inek 
i spíše o poznávání nových zajímavých skute ností. Záleží mj. na tom, 

z jakého oboru ženy jsou a co preferují, zda kosmetiku nebo setkání 
se zajímavou osobností. Možností je mnoho, lze je samoz ejm  r zn  
kombinovat. Je dobré p edem v d t, zda p jde o odpolední nebo 
ve erní program i celý víkend. Speciální a podstatná je nabídka široké 
palety hudebních program . Jako dopl ková i jako produkce. Je toho 
hodn , co mohu nabídnout. Nedávno jsem organizovala ´Francouzské 
va ení s DD´, tedy s Dagmar Derré. V Plzni pak jednodenní akci pro 
konzulta ní spole nost, kde krom  jiného byla pro ú astnice k dispozici 
vizážistka. Op t se jedná o projekty, které m  baví. Vybírám si, co budu 
d lat. 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 cht jí pono-
it do nádherného sv ta špan lského tance pod vedením kvalitní pro-

fesionální tane nice, která je sama um lecky ak  vní a také vede svou 
vlastní ß amencovou školu v Praze. Cílem není perfektní zvládnu   všech 
prvk , což ani za tak krátkou dobu nelze, ale sejít se v p íjemném pro-
st edí s podobn  nalad nými ženami, které se cht jí cí  t krásné a obdi-
vované. Tento tanec podporuje uv dom ní držení t la i sílu ženskos  . 
Je dobré si ud lat as a prožít si pocity, které ženám pomohou v dalším 
život . V neposlední ad  je to druh kul  vovaného pohybu, takže je 
vlastn  tento program koncipován jako ak  vn  strávený as nejen fy-
zicky, ale i psychicky. Vhodné pro všechny ženy bez rozdílu v ku i pro 
úplné za áte nice. Lektorkou nem že 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 ned le, celkem 8 hodin tance. 
P ij te.“

Vzkaz pro Vás od Loly: „Flamenco nemá omezení, tan it m žete za ít 
v každém v ku. Nejen, že nepot ebujete partnera, ale ani není pot e-
ba velká fyzická kondice (pokud se mu chcete v novat pouze zájmo-
v ). Nezáleží na tom, jestli jste zru ný tane ník nebo úplný za áte ník, 
p ij te a objevte tajemnou duši ß amenca, která se ur it  bude podílet 
na odhalení vašeho vlastního skrytého já.“
Kurz Flamenco s Lolou Karpenka (cena kurzu je 1.840 K ; ob dy 200 K  
- sobota a ned le; p ípadný nocleh pro p espolní za 550 K  se snídaní 
a parkingem). Pro p ihlášku si napište p ímo paní Edit  Adlerové na E-
-mail: edita.adlerova@seznam.cz 
Další informace najdete na webových stránkách www.lolakarpenka.
com/#/home?i=899 nebo www.magiaß amenca.cz/performance/ nebo 
www.editaadlerova.com . Foto z archivu Edity Adlerové

D kuji za rozhovor
Radka Vokrojová
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Vlas  v dná vycházka 
„Za Ladislavem 
Stehlíkem“
Básník, spisovatel a malí  Ladislav 
Stehlík (1908–1987) právem náleží 

do pomyslného pantheonu osobnos   
Blatenska. Poznat blíže Stehlíkovo rodišt  

a jeho okolí se rozhodl Klub p átel Blatenska, 
když v ned li 7. zá í uspo ádal vlas  v dnou vycházku do B l ic a Újezdce.

Dominantu B l ic p edstavuje d kanský kostel sv. Petra a Pavla 
s neogo  ckou zvonicí. Tam také zhruba desítka ú astník  z ad 
len  Klubu i ne len  zapo ala své putování po pam  hodnostech 

m ste ka. B l ický kostel je jedine ný dochovanými románskými prvky 
a p edevším pozdn  go  ckou sklípkovou klenbou lodi, která se v našem 
regionu objevuje již jen v Blatné. V kostele se rovn ž nachází n kolik 
náhrobník  p íslušník  ry  ského rodu B šín  z B šin, kte í B l ic m 
vládli plná dv  stole   (1422–1623) a vymohli jim povýšení na m ste ko 
a právo používat znak (1556), v n mž se objevily zk ížené klí e a me  – 
atributy patron  kostela – sv. Petra a Pavla. Na p ilehlém h bitov  jsme 
se zastavili u hrobu Ladislava Stehlíka. 

O d jinách m ste ka, jeho dalších památkách a osobnostech 
jsme pohovo ili na nám s   nesoucím jméno jedné z nich – u itele, 
hudebníka, botanika a mykologa Jind icha Ku ery (1867–1934). Paní 
Alena Svozilová, znalkyn  b l ické historie, která nás doprovázela, 
p ipomn la další zajímavos  . Spole n  jsme pak vyrazili k nové b l ické 
tvrzi p estav né na sokolovnu a odtud p šinou s výhledem na kapli ku 
sv. Vojt cha k rodnému domu Ladislava Stehlíka. Zde nás p ivítala 
pr vodkyn  paní Marie Benešová a osoba nejpovolan jší paní Blanka 
Stehlíková, histori ka um ní, která nám p iblížila osobnost a dílo svého 
otce, o jehož odkaz pe uje.

Naše další kroky sm ovaly na vyhlídku pod Slepi í horou, odkud 
jsme m li krajinu B l icka jako na dlani. Vid li jsme vrch Budín, na n mž 
se nachází poz statky keltského ob  št , a pod nímž tábo ilo po átkem 
íjna 1620 stavovské vojsko pod vedením Kris  ána z Anhaltu, které 

zde osobn  navš  vil „zimní král“ Friedrich Falcký. Šlo o jedinou jeho 
doloženou návšt vu u vojska v bec. Tehdy ale nejspíše ješt  netušil, že 
o m síc pozd ji bude prchat z Pražského hradu poté, co obdrží zprávu 
o vít zství habsburských zbraní na Bílé ho e.

Dále jsme si p ipomn li zaniklé hut  a mlýn u Velkého b l ického 
rybníka, pov st o rybníku Zlatohlavu, Netušil  mlýn i ves Záhrobí, jež se 
ukrývala za horizontem, a prozrazovaly ji jen h ebeny st ech místních 
stavení. Prohlédli jsme si také terénní poz statky n kdejšího b l ického 
hrádku, jehož zdi byly deÞ ni  vn  rozebrány na stavební materiál po 
požáru B l ic roku 1818.

Poté již p išla na adu poslední zastávka našeho putování kostel sv. 
Voršily v Újezdci – stavba výjime ná svým zasv cením i architekturou, 
která kombinuje prvky románského a go  ckého slohu. V interiéru 
se nachází zajímavé varhany z roku 1736 zhotovené p vodn  pro 
kostel v Draho ov  Újezd  na Rokycansku a zakoupené pro újezdecký 

kostel roku 1851 místním mlyná em Janem 
Netušilem.

Po así se vyda ilo. Bohu dík. A nejen jemu, 
také všem, kte í p isp li svým dílem k usku-
te n ní a zdárnému napln ní programu vy-
cházky. I t m bych zde cht l vyslovit své po-
d kování, jmenovit  PhDr. Blance Stehlíkové 
Csc. a paní Alen  Svozilové za zasv cený vý-
klad, ímskokatolické farnos   B eznice a paní 
Marii K ivkové za zp ístupn ní b l ického 
kostela, panu Josefu Zemanovi, starostovi 
B l ic za organiza ní pomoc a zp ístupn ní 
kostela v Újezdci a v neposlední ad  i ú ast-
ník m vycházky z ad místních za zajímavé 
dopl ující informace. Tak zase n kdy p íšt  
na cest  krajinou Blatenska.

Vladimír ervenka

Marie Benešová, PhDr. Blanka Stehlíková a starosta B l ic Josef Zeman p i prohlídce 

rodného domku L. Stehlíka (foto autor p ísp vku)

Obraz Ladislava Stehlíka v jeho 

rodném domku v B l icích

(foto autor p ísp vku)

Z historických pram
en

„Psáno do kamene“ 
– historické nápisy 
na Blatensku
Na m síc srpen p ipadá v církevním 

kalendá i hned n kolik významných 
svátk . Jedním je svátek Nanebevze   

Panny Marie, jenž se slaví 15. srpna. V našem 
regionu nese toto zasv cení d kanský kostel 

v Blatné. A práv  zde se nachází zajímavý, s patrociniem kostela úzce 
související nápis, který bych vám cht l tentokrát p edstavit. Je vyryt 
do desky z erveného mramoru p ipevn né na jižní st n  kn žišt , 
zdobené po obvodu rokaji a volutami a nesoucí v dolní ás   ješt  
alian ní (manželský) znak serényiovsko-waldsteinský pod spole nou 
korunou. Text 23 ádkového nápisu provedeného humanis  ckou 
polokurzívou obsahuje odpustkové privilegium papeže Benedikta 
XIV. ud lené blatenskému kostelu poté, co hrab nka Marie Alžb ta 
Serényiová z Waldsteinu podnikla v letech 1743–1747 jeho rozsáhlou 
rekonstrukci spojenou s po ízením nového rokokového mobiliá e. 

Nápis je zajímavý hned z n kolika d vod . Krom  samotného pri-
vilegia zahrnuje i signaturu tv rce nápisové desky. Tím byl Ferdinand 
Ublacker z Prahy (* 1722, † po roce 1781), ezbá  a socha , který se 
podílel na výrob  nového mobiliá e d kanského kostela a posléze i Þ -

liálního kostela sv. 
Jana K  tele v Paš-
 kách. Další zají-

mavost p edstavuje 
to, že text nápisu je 
rozvržen tak, jako by 
šlo o p esnou kopii 
lis  ny, na níž bylo 
papežské privilegium 
napsáno. Vlevo dole 
je dokonce kruho-
vé pole se znakem 
kuriálního kardinála 
Portocarrera (celým 
jménem Joaquína 
Fernándeze de Por-
tocarrero) p edsta-
vující jeho pe e  
k lis  n  p i  št nou. 
Dále zve ej ovací 
doložka generálního 
viká e pražské ar-
cidiecéze Antonína 
Vokouna s vyzna e-

Deska s odpustkovým privilegiem papeže Benedikta XIV. 

v blatenském kostele (foto autor p ísp vku)
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Škvo e  cká kaple Panny 
Marie Bolestné bdí 
nad dobrými k es any 
již 130 let. V jejím 
sousedství se prý 

nacházela studánka se 
zázra nou vodou.

Ten, kdo jede z obce Škvo e  ce do nedalekých Buzic, nem že 
minout pohledem na jejím konci po pravé stran  u m stku nad 
potokem majestátnou a ušlech  lou stavbu s fasádou oranžové barvy. 
Jde o kapli Panny Marie Bolestné. A práv  u ní zjiš ujeme p i pohledu 
na letopo et v ele božího stánku, že chrání malebnou obec a její 
obyvatele již sto t icet let. Ano, stalo se p esn  11. kv tna 1884, že 
byl na zmín ném míst  položen základní kámen vznešené stavby, 
zaslíbené Bohu. Jak to všechno ale tenkrát vlastn  probíhalo?

Ješt  p ed  m, než tato významná církevní památka spat ila sv tlo 
sv ta, na stejném prostranství kolem roku 1680 jistá zbožná žena 
nechala p i malé studánce s údajn  zázra nou vodou postavit sošku 
Panny Marie Bolestné na dubový sloup. Nenápadný plácek se záhy 
stal poutním místem, ke kterému mí ili lidé nejen z mate ské obce, 
ale i dalekého okolí. Soška stála bez ochrany n kolik let voln  na slunci 
a deš  , než se škvo e    sedláci rozhodli ji obehnat malou kapli kou. 
Ze d eva zhotovili p íst ešek ve tvaru k íže, st echu pobili šindeli 
a prost edek, kde byla soška vystav na, zabezpe ili železnými m ížemi. 
Posléze majitel blatenského a škvo e  ckého panství hrab  Josef 
Serényi, sám velký c  tel této sv  ce, p ijal na doporu ení píseckého 
d kana jako strážce a ochránce poutního místa jistého Josefa Majera, 
pro kterého byla vystav na v sousedství kapli ky d ev ná chalupa 
o dvou místnostech.

Hrab  Josef Serenyi se rovn ž všemožn  snažil o to, aby mu 
církevními hodnostá i bylo dovoleno stávající kapli zvelebit a postavit 
zde d stojný kostelík. Poukazoval p itom na etná uzdravení poutník , 
kte í trpíc chorobami nebo t lesnými újmami se na poutní místo za 
Škvo e  cemi vypravili. Tato žádost však byla odpov dnými místy 
zamítnuta s  m, že nebyla potvrzena pravdivost tvrzení o zázra ných 
schopnostech sošky nebo vody ve studánce. Hrab  tedy uposlechl 
na ízení a nechal toto dílo z lipového d eva o velikos   asi dvou lokt  
/ 120 cm / p enést do kostelíku na K esovci v Pacelicích a kostelík 
z výt žku etných dar  opravit. Také strážce sošky Josef Majer, zvaný 
poustevník, byl p est hován do nevelkého domku pod K esovcem.

Následn  za alo docházet ke spor m. Hrab  Serényi usiloval o to, 
aby K esovec a Pacelice 
byly vyjmuty ze správy 
sedlické fary a byly 
p id leny pod patronát fary 
blatenské. Sedlický fará  
Beck se tomu siln  bránil 
a tak se rozhodli blatenš   
ob ané vzít spravedlnost 
do vlastních rukou a do 
kostelíka na K esovci 
se vloupali, aby odcizili 
jak sošku Panny Marie 
Bolestné, tak jiné cennos  . 
To se jim poda ilo, ovšem 
za cenu, že k sošce museli 
nechat p id lat nové nohy, 
nebo  ty p vodní z staly- 
p ibité silnými skobami- 
v zet ve zdi kostelíka 
na K esovci. Kostelík na 
K esovci ovšem z stal pod 
správou sedlické fary až 

D
robné sakrální s

ta
vb

y

ním místa k o  št ní jeho pe e   (locus sigilli = místo pro pe e ) a v ne-
poslední ad  ješt  jméno kancelá ského asistenta Ludegera, který 
z ejm  lis  nu psal.

Pragens(e) Decretum. / Cum sicut humillim  expone- /batur comes 
Josephus Sereni, dum vive- / ret Ecclesiam Assump  onis B(ea  ssi)
m(a)e Virginis Marie / Parochialem Decanalem in oppido Bla  na 
Pragens(is) Diecesis / de sui, sueque Familie Jure Patronatus 
possideret ac Elisabetha nata Comi  ssa de Waldstein / ejusdem 
Josephi olim d(omina) uxor, ac nunc vidua superstes eandem 
Ecclesiam propriis Sum- / p  bus reparaverit, tredecim nova Altaria 
in ea erexerit, Sacrisque paramen  s / et pre  osis ornamen  s 
e  am argenteis donaverit, Ideo S(anc  s)s(i)mus D(omi)nus noster 
/ Benedictus P(apa) P(on  fex) XIV., supplica  onibus predicte 
Elisabethe nomine porrec  s / benigne inclinatus, dum modo de 
exposi  s coram Ordinario cons  terit, ut / quando cunque Sacerdos 
aliquis Saecularis, vel Regularis missam pro anima / ejusdem 
Elisabethe cum e vivis decesserit, et cujus cunque (Chri)s   Þ delis 
de / utriusque Familia, que Deo in charitate conjuncta ab hac luce 
migraverit ad / Altare Assump  onis Beate Marie virginis Imm(acula)
te in pr(edict)a Eccl(es)ia situm / celebrabit anima ipsa de Thesauro 
Ecclesie per modum Su  ragii indul- / gen  am consequatur, ita 
ut D(omi)ni n(ost)ri Jesu (Chri)s  , ac B(ea  ssi)me virginis Marie / 
Sanctorumque omnium meri  s sibi, su  ragan  bus a purgatorii / 
penis liberetur, benigne concessit, atque indulsit, non obstant in 
contra- / rium facien  bus quibuscunque presen   in perpetuum 
valituro, / voluitque Sanc  tas Sua hanc gra  am absque ulla Brevis 
/ expedi  one su  ragari, lapideoque monumento inscribi, / Datum 
Rome die XXV. Novembris Anno MDCCXLVII

Fr. S. Card. Portocarrero

L. S. Publicetur
Ant(onius) Wokaun
Vic(arius) g(ene)r(a)lis et o  (icia)lis

Franc(iscus) Ant(onius) Ludeger
Assi(stens) pro cancell(aria)

Ferdinand Ublaker
Pilthauer P(r)ager Fecit

P eklad: Pražský dekret. Když, jak bylo co nejpokorn ji vyloženo, 
získal hrab  Josef Serényi za svého života pod patronát sv j a své 
rodiny d kanský a farní kostel Nanebevze   Nejblahoslaven jší Panny 
Marie v m ste ku Blatné v pražské diecézi a Alžb ta, rozená hrab nka 
z Waldsteinu, téhož Josefa paní manželka a nyní poz stalá vdova týž 
kostel na vlastní náklad opravila, z ídila v n m t ináct nových oltá  
a obdarovala jej paramenty a drahocennými ozdobami i st íbrnými, 
náš nejsv t jší pán, papež Benedikt XIV., p ízniv  naklon n prosbám 
vzneseným jménem e ené Alžb ty, informoval se o tom u ordiná e 
a laskav  svolil, aby když bude jakýkoli kn z, a  sv tský i eholní sloužit 
u oltá e Nanebevze   Neposkvrn né Panny Marie v uvedeném kostele 
mši za duši téže Alžb ty, až by zem ela, a kohokoli z obou t ch rodin 
spojených s Bohem k es anskou láskou, kdož by vykro il z tohoto sv ta, 
pak aby ona duše získala prost ednictvím modlitby odpustek a aby tak 
byla zásluhami našeho Pána Ježíše Krista, Nejblahoslaven jší Panny 
Marie a všech svatých osvobozena od trest  v o istci, aniž by cokoli 
bránilo tomu, aby to pla  lo nav ky. Cht la pak také Jeho Svatost, aby 
toto privilegium vstoupilo v platnost bez vystavení breve a aby bylo 
vytesáno do kamenného památníku. Dáno v ím  dne 25. listopadu 
1747.

Fr. S. kardinál Portocarrero

Locus sigilli; a  je zve ejn no. Antonín Vokoun, generální viká  a oÞ ciál.
Fran  šek Antonín Ludeger, kancelá ský asistent.

Zhotovil Ferdinand Ublaker, pražský socha . 

Poznámka k p episu: lomítko ozna uje konec ádku na originálním 
nosi i nápisu, v kulatých závorkách jsou rozvedeny zkratky.

Vladimír ervenka
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do roku 1753, kdy na základ  prosby hrab nky Alžb ty Serenyiové 
pražská konzisto  kone n  p id lila tuto stavbu k Blatné. 

I když škvo e  cká kapli ka p išla o svou zázra nou sošku, procesí 
k ní v hojné mí e pokra ovaly dál. Jako malý chlapec sem chodíval 
se svou maminkou z Miro  c i Mikoláš Aleš a pozd ji na tyto cesty 
vzpomínal s velkým pot šením. Mimoto zde nechal hrab  Serényi 
postavit jako náhradu novou sochu Panny Marie.

Se stavbou velké škvo e  cké kaple bylo zapo ato v dubnu 1884. 
Jako zedníci jsou v dochovaných materiálech vzpomínáni Josef Mrázek, 
Josef Vachuta, Fran  šek Ku ák, Isidor Hanzlík, Fran  šek Kopá ek, 
Václav Chaloupka, Josef Mlí ko, Jan Prýmas, Václav Jindra, Fran  šek 
Vohryzka a Václav Novotný. Vedoucím stavby byl Josef Mrázek. Stavbu 
jako takovou ídil Fran  šek Jirk v, hlavního dozoru se ujal sedlický 
stavitel Antonín Procházka. P ívoz základního kamene, který p i lidové 
slavnos   posv  l sedlický fará  Václav Kašpárek, zajis  l rolník Fran  šek 
Šouník z Pacelic. Na celou stavbu padlo plných 250 f r kamene.

Škvo e    ob ané projevili b hem celé stavby velkou ob tavost 
a solidaritu. Stejn  tak se zachovalo i mnoho obcí, které poskytly 
na velkou stavební akci Þ nan ní dary. Podle dobových záznam  
kup íkladu Bo ice v novaly t ináct zlatých, m ste ko Miro  ce ty icet 
zlatých, obec Muže  ce dvacet šest zlatých, obec Lom dvacet p t 
zlatých, m sto Blatná jedenat icet zlatých aj. Jan B le v noval do 
vybavení kaple roku 1904 harmonium.

Sbírky, které se sešly z 59 obcí v okolí i z jiných farnos  , vynesly na 
800 zlatých. Dary, které p inášeli kapli vd ní poutníci, již roku 1880 
inily 812 zlatých.

Roku 1881 se zásluhou pokrokového blatenského d kana Josefa 
Pekárka vrá  la do Škvo e  c z blatenského kostela p vodní zázra ná 
socha Panny Marie Bolestné.

Roku 1905 byla na náklad škvo e  cké obce nová kaple vymalována 
pražským malí em e kem Go  liebem a nadále pr b žn  udržována.

I za komunis  ckého režimu byla církevním památkám ve Škvo e  cích 
v nována velká pozornost. P i 100. výro í vybudování škvo e  cké 
kaple v roce 1984 se tato památka do kala generální rekonstrukce, na 
kterou poskytl tehdejší ONV Strakonice ástku 30 000 korun. To byly 
v té dob  zna né prost edky. Za  m poslední rekonstrukce prob hla 
v roce 2004.

Kaple Panny Marie Bolestné se ty í nad Škvo e  cemi jako maják 
a symbolizuje, že dokud tu bude ona a bude o ni pe ováno, bude ve 
Škvo e  cích dob e.

Vladimír Šavrda

V Zábo í
si p ipomínáme 
110. výro í založení 
poštovního ú adu

Poštovní ú ad v Zábo í byl z ízen za Ra-
kouska-Uherska dne 1. zá í 1904. Již v tu 

dobu bylo pošt  v Zábo í p id leno poštovní 
sm rovací íslo, tj. PS   387 34, které se užívá po celých 

110 let její existence. P estála asy nelehké, dv  války i hospodá ské kri-
ze, a jist  všichni v íme, že ve své innos   coby pobo ka eské pošty 
a.s. bude pokra ovat  nadále i nyní, kdy se pošty na malých obcích zaví-
rají. 

Seznam poštmistr  a vedoucích pošty (uvedeny údaje pouze prokazateln  

doložené):

1909 – 1921  Marie Valentová

1945 – 1964   pan Pinc

1964 – 1966   Antonín Hrubý

1966 – 1969   Jaroslava adová

1969 – 1984   Marie Vadlejchová

1984 – sou asnost  Marie K rková

Text Jitka íhová
Fotodokumentace z archivu Romana íhy

více na h  p://zabori-u-blatny-pohledy.webnode.cz/ 

Jedno z prvních razítek pošty Zábo í z roku 1905

Pohlednice Zábo í roku 1904

Pohlednice z Blatenska
ze sbírky p. Zde ka Sedláka, Starožitnos   – zastavárna, Spálená 404, Blatná
+420 777 803 220; www.starozitnos  -blatna.cz 

Blatná, Böhmova vila, pohlednice z roku 1910
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Škvo e  ce, foto z roku 1920

Uzenice, foto po ízeno kolem roku 1930

Drahenický Málkov, foto z roku 1924

Drahenický Málkov, foto z roku 1924

Blatná, dnešní t . J. P. Koubka, podoba z roku 1908

Motýlí šupinky
„K ídla motýlí…“, tak to je dnes 
opravdu velké téma. Nejen pro 
básníky, ale také pro každého z nás. 
Pamatujete na as „her a malin 

nezralých“, na d tství? Skoro každé 
dít  drželo alespo  jednou v dlaních 

neopatrného motýla, který se nechal 
chy  t p i poletování po rozkvetlé letní 

louce. Každý z nás byl dít tem… Po motýlovi, 
v dobré ví e vypušt ném do oblak s p áním: „Tak si le “ (motýl 
ve skute nos   odlet l sice t epotav , ale s ob  žemi - aby ne, 
poma kání tak k ehkého tvora jako je motýl, by  s dobrým d tským 
úmyslem zadržet na chvíli u sebe tu krásu, tomuto tvore ku opravdu 
nesv d í…) zbyl na dlani pel k ídel motýlích. Trochu jemných 
t py  vých šupinek z motýlích k ídel. A o ty šupinky nám te  jde.  
Díky makrofotograf m nebo elektronovým mikroskopik m dnes 
každý z nás vid l v novinách, asopise nebo v televizi detailní obraz 
motýlího k ídla. A na jeho povrchu šupinky naskládané jako tašky na 
st eše (a zase tu máme tu podobnost mezi lidským dílem a stejným 
principem použitým už dávno p ed lov kem Matkou p írodou; 
ostatn  už jsem to zmínil minule, když jsem mluvil o pavou ím 
vláknu). Ovšem pohled na detail povrchu takové šupinky, který nám 
elektronový mikroskop dokáže nabídnout, je úchvatný. Podélná 
siln jší žebra pospojovaná po etnými jemnými žebry p í nými. Na 
jejich povrchu - a to už musí být zv tšení siln jší, n kolik desítek 
 síc - jemné struktury zvláštních tvar . A když to celé zv tšíme 

ješt  víc, tak si všimneme dalších detail , rýh a záhyb . Práv  na 
t chto strukturách vznikají ony krásné kovové barvy n kterých 
druh  motýl . A všechny další barvy (a t ch je opravdu široká 
paleta) jsou kombinací lomu sv tla na mikrostrukturách šupinek na 
jejich povrchu (ale i uvnit ) a pigment  (a další látek) v šupinkách 
obsažených. Šupinky motýl  byly podrobeny d kladnému studiu 
v mnoha laborato ích a staly se tak p edm tem mnoha výzkumných 
projekt . 

Nad  m by mohl laik krou  t hlavou. ím se to   v dci také 
zabývají? Nemohli by rad ji studovat n co rozumn jšího, co nám 
lidem p inese užitek? A tady se dostáváme k jednomu ze základních 
fenomen  spojených s v dou a výzkumem. Co zkoumat? Jen pro 
lov ka užite né v ci? To by bylo p íliš zúžené. V da je komplexní 

systém získávání informací o sv t  kolem nás. Aplikovaný výzkum 
eší práv  ty oblas  , jejichž výsledky jsou p ímo využitelné pro naše, 

tedy lidské pot eby. Ale je tu ješt  mohutný výzkum základní. Ten 
studuje všechny oblas  , které existují. Užite nost výzkumu tu není 
hlavním kritériem. Tím je dopl ování mozaiky v domos   o našem 
sv t . To, co se dnes m že jevit jako ned ležitým, zbyte ným, 
nepot ebným, m že být zítra naopak velmi užite ným. Protože práv  
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základní výzkum objevuje nové skute nos  , o kterých jsme ješt  
v era nem li ani potuchy. A n které mohou p evratn  zasáhnout 
do naší existence. A te  se m že n kdo z vás zeptat: „Prosím vás, 
a jak s  mhle souvisí motýlí šupinky? Copak z t ch m že být n jaký 
užitek“? P edstavte si, že m že. Práv  základní výzkum posledních 
let p inesl v této oblas   mnohé výsledky, které už jsou a p edevším 
ješt  budou skv le využitelné pro lov ka. A to i v takových 
oblastech, které by nás možná nenapadly. Na principu znalos   
podstaty barev motýlích k ídel vznikají nové typy látek s novými 
vlastnostmi a s krásnými barvami, ne nepodobnými práv  t m na 
motýlích k ídlech. A znalos   motýlích šupinek p isp ly i k vytvo ení 
látek s ochrannými vlastnostmi (pro   vysokým teplotám). Ale nejen 
to. Díky t mto zdánliv  nevýznamným výzkum m tu máme nové 
hybridní materiály (nanobiokompozity), využitelné ve speciálních 
elektronických za ízeních (nap íklad vysoce citlivé sv telné 
senzory). P isp ly i ke konstrukci nových typ  baterií. Výzkum této 
problema  ky není ješt  ukon en. Ruku v ruce s  mto faktem jde 
i pokra ující konstrukce nových typ  materiál  a za ízení vzniklých na 
základ  výsledk  základního výzkumu. Výzkumu „k ídel motýlích“.

Doc. RNDr. Fran  šek Weyda, CSc.
weyda  @seznam.cz

4. zá í 2014

Pozvánka na Fes  val 
ptactva 2014 do Tcho ovic

Vycházka s pozorováním pták  „Fes  val ptactva 
2014“ bude tradi n  také na Blatensku a to v ned li 
5. íjna 2014 u Tcho ovic. Sraz bude v ned li 5. 
10. 2014 v 9:00 hodin na železni ní zastávce ve Tcho ovicích u Blatné. 
Z Blatné je možné p ijet na kole, autem i p ijít p šky (p kná trasa 
vede p es e ici kolem Hajanského rybníka). Kdo se mailem p edem 
nahlásí a p ijede do Tcho ovic do 6:52 ( as p íjezdu vlaku od Blatné), 
m že se zú astnit už za átku doprovodné kroužkovací akce. Zhlédnout 
ukázku kroužkování budou ale moci všichni ú astníci. Vycházka povede 
k rybník m v okolí Tcho ovic (up esn no bude dle momentálního 
výskytu pták ) Starý a Radov, t n  pod le  št m nebo Dolejší a zp t 
do Tcho ovic. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku jsou 
doporu eny, k dispozici budou i velké sta  vové dalekohledy a mnoho 
informa ních materiál  o ptácích a jejich ochran . Vycházka je vhodná 
i pro rodiny s d tmi (sou ás   vycházky budou sout že pro d  ). 

 Po ádají lenové SO (Jiho eského ornitologického klubu eské 
spole nos   ornitologické) ve spolupráci s ZO SOP Blatná. Vedou 
Petr Pavlík, Jan erný a Zden k Voborník, ukázky kroužkování Petr 
Louda a Jaroslav Fo t, kontakt csopblatna@seznam.cz a podrobnos   
i z minulých akcí na webu www.csop.cz/blatna

Bude vás zajím
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Cyklis  cká sezóna 
pomalu kon í
Neznamená to ale, že po prázdninách 
a dovolených, když už se dny pomalu 
krá   a rána jsou mlhavá, pov síme 

kola na v šák nebo je uložíme v garáži. 
Naopak! P ichází podzim. Krásné, 

slunné dny babího léta nás nemohou 
nechat v klidu. Nemusíme jezdit daleko. Je as 

delších nebo kratších vyjížd k po našem, vždy krásném a turisty 
obdivovaném Blatensku. P ichází as klidného  pozorování p írody, 
která se pomalu ukládá k zimnímu spánku. as, kdy slune ní 
paprsky prosvítají v mlžném oparu, v lesích se žlut  až erven  barví 
listnaté stromy. Klesají hladiny rybník  p ed nastávajícím obdobím 
podzimních výlov . To všechno a mnohem více m žeme v klidu 
vnímat ze sedla kola a p i krátkých zastaveních na místech, která nás 
k tomu sami vyzvou, osloví i která známe.

Doporu uji trasu, po které provázím cyklisty, kte í p ijížd jí k nám 
do Blatné z r zných ás   republiky a ode mne cht jí radu, kterým 
sm rem se vydat a co by m li vid t. Pro mne je to nesnadný úkol, 
protože, možná si ani neuv domujete, ale máme tady tolik krásných 
míst a tras, že musím hodn  zvažovat, abych nelitoval, že jsem n co 
zapomn l. Rozhoduje hlavn  délka pobytu. Víkend zpravidla nesta í. 
Blatensko považují za jednu z nejkrásn jších oblas  . Velmi neradi 
odtud odjížd jí a rádi se sem vracejí.  

Pro za átek jim nabízím a velmi se osv d il kratší okruh tzv. na 
rozje  . Ten je také pro naše podzimní jízdy jako d laný. Sice pro 
místní žádná novinka, ale pro mne kdykoliv svým zp sobem hezký 
a vždy n ím objevný.

Sta í, když vyjedeme z Blatné sm rem na Paš  ky. Z dálky nás 
p itahuje známá silueta barokního kostela. Nov  opravená v ž 
v nás vzbudí nad ji, že rekonstrukce toho stavitelského skvostu, 
bude dále pokra ovat. Kolem Ženatého dubu sm rem na Chobot. 
Obec je velice hezky upravená a nabíjí pozi  vní atmosférou. 
V obci je vybudovaný a ur it  hodn  využívaný sportovní areálek 
s p íslušným zázemím pro spole enské akce. O ty se starají místní 
hasi i a sportovci. Z Chobota máme možnost pokra ovat po dvou 
trasách. Kratší, podél rybníka Labu  po zajímavé nau né stezce, 
kterou už bohužel vandalové z v tší ás   zni ili. Od St ížovic se p es 
hladinu našeho nejv tšího rybníka Labu  nabízí pohled na Myš  ce. 
Ze St ížovic pokra ujeme do Vahlovic a odtud m žeme bu  do Myšic 
nebo milou vesni kou Dvore  ce do lesa k Václavovu a p es Buzice 
zp t do Blatné. 

Delší trasa vede z Chobota lesem k ernívsku. Lesním pr sekem 
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nás z dálky zdraví bílá silueta zdejšího kostelíka. Zastávku v nujeme 
budov  místní fary, která je velmi citliv  opravována do p vodního 
stavu. T eba n kdy dojde i na opušt nou, chátrající budovu 
školy. Cestou do Uzenic m žeme (podle asu) zabo it na K ikavu, 
op edenou mnoha pov stmi. Uzenice upoutají celkovým po ádkem, 
opravenými domy, kapli kou, hospodou a autobusovou zastávkou. 
Mezi Nevželicemi a Myšicemi vás také upoutá svou rozlohou rybník 
Labu . Z hráze rybníky Labu  v Myš  cích pohledem na vesnici Chobot 
na druhém konci tohoto rybníka pochopíte p vod vzniku názvu 
této obce. Hospoda „Labu “ v Myš  cích zaujíme turisty nejen svou 
historickou budovou, výhledem na hladinu rybníka, ale také širokou 
nabídkou ob erstvení všeho druhu. Mnohdy mám složitý úkol 
p im t cyklisty k dalšímu pokra ování v jízd . Hned za Myš  cemi 
následuje to  ž krátké, ale náro né stoupání k Laciné. Tady jsme p i 
pohledu zp t odm n ni pohledem na jihozápadní ást pásma Brd 
a jeho majestátný vrchol T emšín.  

V lese p ed Lacinou se ob  trasy, tedy kratší i delší spojují. Od 
Václavova nem žeme p ehlednou rybníky Vilímec, Krej í a za nimi 
celou blatenskou pánev. V Buzicích jsou dv  místa s možnos   
dalšího ob erstvení, ale protože jsme na výlet  a do Blatné jsou 
už jen 4 km, pokra ujeme návsí, v pr elí s upravenou kapli kou 
a vzorn  upraveným památníkem ob tem válek. Buzická tvrz vlevo 
je posledním zajímav jším místem p i návratu zp t do Blatné.

Tak to jen jedna ukázka výletní trasy z mnohých, které turist m 
jako zanícený patriot nabízím p i jejich návšt v  v Blatné a na 
Blatensku. A up ímn  e eno, d lá mi to velké pot šení.

Fran  šek Šesták

Nabídka podzimních cykloturis  ckých akcí v regionu:
OÞ ciální zakon ení cyklis  cké sezóny v Jiho eském kraji
4. a 5. íjna 2014 Strakonice
Dvoudenní putování podél Voly sky a Otavy
Kontakt: infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu 

Ukon ení cyklis  cké sezóny v Sedlici a v Buzicích
P edpokládané termíny: do poloviny íjna

P esn jší informace budou zve ejn ny na plakátech a v Blatenských 
listech 

O  e š t i n

ž
zsy
i

Pro  se to tak íká
– 2. ást
Mít na r žích ustláno
Znamená mít pohodlný, š astný 
a bezstarostný život. Žít si jako v ba-

vlnce. Být ve vat . Ten, kdo naopak 
nemá na r žích ustláno, má sm lu, ne-

p íznivý osud, nikdy nedostane nic zadarmo.

Za ínat od Adama znamená vypráv t od prvopo átku. Genesis, První 
kniha Mojžíšova lí í, jak B h p t dní tvo il sv t, a když už m l skoro 
hotovo, šestého dne stvo il prvního lov ka, Adama. To ho zmohlo 
natolik, že sedmého dne odpo íval, a tak i my máme ned li.

Úsloví o sedmi kulích v Sarajevu, které známe z Haškova Švejka, není 
tak docela pravdivé.
„Tak nám zabili Ferdinanda!“ ekla posluhova ka Josefu Švejkovi. 
„Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, v dí. Jel tam s tou 
svou arcikn žnou v automobilu.“ 
„Tak se podívejme, v automobilu. Jó, takovej pán si to m že dovolit,“ 
odpov d l Švejk, „a v Sarajevu k tomu, to je v Bosn , paní Müllerová. 
To ud lali asi Turci. My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu nem li 
brát.“ 
Nebyli to Turci, ale bosensko-srbští separatisté. Ale s tou anexí 
Bosny a Hercegoviny nebyl Josef Švejk daleko od pravdy. Atentát 
na následníka tr nu, arcivévodu Františka Ferdinanda d›Este, byl 

záminkou pro vyhlášení války Srbsku, která už byla delší dobu na 
spadnutí.
„Zabili jste mi strej ka, tady máte p es držku,“ pravil dále Josef Švejk. 
A myslel  m nikoli strej ka, ale synovce císa e Fran  ška Josefa I.
Ale co t ch „sedm kulí jako v Sarajevu“, o kterých se píše ve Švejkovi?  
To je výrok jistého muže „ryzí povahy a bezvadného š  tu“, zat eného 
v souvislos   s atentátem za to, že v kavárn  p i mariáši, zabíjeje ža-
ludského krále kulovou sedmou trumf , ekl: „Sedum kulí jako v Sa-
rajevu.“  

www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov 

O nových ak  vitách 
v KPSS s Kate inou 
Male kovou
Na stránkách našich novin se pra-

videln  do tete o nových ak  vitách 
v projektu Komunitního plánování soci-

álních služeb (= KPSS) Svazku obcí Blaten-
ska. Plánování na Blatensku probíhá již od roku 

2006 a díky tomuto procesu se poda ilo uskute nit mnoho smyslu-
plných ak  vit. A protože jedna ást KPSS práv  v tuto dobu kon í, 
aby další mohla za ít, je as p edstavit Bc. Kate inu Male kovou, ve-
doucí sociálního odboru M stského ú adu v Blatné. Paní Male ková 
je v projektu KPSS zapojena od samého za átku, tedy od roku 2006. 
Sou asn  zastupuje náš region v rámci komunitního plánování so-
ciálních služeb na krajské úrovni. Chcete-li se dozv d t o plánování 
sociálních služeb více, bude ur it  osobou povolanou.

M žete nám p edstavit projekt Komunitního plánování sociálních 
služeb Svazku obcí Blatenska?
„Ráda využiji tuto možnost. Díky Svazku obcí Blatenska bylo ORP 
Blatná (obec s rozší enou p sobnos  ) jedním z prvních region  
v Jiho eském kraji, který za al 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 nep inese. M la jsem ale 
možnost sledovat, co se poda ilo v Milevsku, kde s plánováním za ali. 
Jejich model poskytování sociálních služeb, který p edevším reaguje 
na pot eby regionu a obyvatel, se více než osv d il.  Cílem je zapojit 
ú astníky sociálních služeb, tedy poskytovatele a ob any regionu, 
do spole ného dialogu, který povede ke zvyšování dostupnos   
a kvality sociálních služeb.  Prak  cky celý proces probíhá tak, že se 
opakovan  scházejí pracovní skupiny (Podpora rodin, d   a mládeže, 
Podpora senior  a osob se zdravotním pos  žením, Podpora osob 
v krizi), ve kterých pracují starostové, sociální pracovníci, zástupci 
spolk , ob ané) a Ti spole n  prodiskutují, které služby je pot eba 

podporovat a rozvíjet, 
a dále, které služby nám 
zde chybí. Dokument se 
musí stále p etvá et, není 
to popsaných 60 stránek, 
které jsme zandali do 
stolu. Náš plán prošel již 
dv ma aktualizacemi, 
naposledy v tomto roce.“

Dobrá, sepíší se tedy pri-
ority v regionu a co dál?
„Celý proces kon í vydá-
ním Katalogu poskyto-
vatel  sociálních služeb 
Svazku obcí Blatenska. 
Mám radost, že ho vidím 
i na Vašem stole. Katalog 
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má formát malého kalendá e, ve kterém najdete kontakty jednak na 
poskytovatele sociálních služeb, nap . na Domov pro seniory Blatná, 
ale i na ú ady, léka e, školy atd.  V m síci zá í 2014 bude vy  št no 
1.000 ks aktualizovaných katalog , které budou distribuovány pro-
st ednictvím starost  obcí a ins  tucí po celém regionu.“

Vydání katalogu není jediným smyslem plánování, že?
„Samoz ejm , že ne. Význam má p edevším pln ní cíl , které 
z plánu vyplývají, a t mi je udržení a rozší ení sociálních služeb 
v regionu. Vymyslet si, že zde zaregistrujeme další službu, dokáže 
každý, ale na každou službu pot ebujete samoz ejm  Þ nance. 
D ležitou p ednos   procesu je propojení komunitního plánování 
na Blatensku s plánováním sociálních služeb na krajské úrovni. ist  
laicky, pokud budou sociální služby, které chceme a pot ebujeme 
v našem regionu, uvedeny i v krajském plánu sociálních služeb, je 
pravd podobné, že tato služba bude Þ nan n  podpo ena p i žádos   
o dotaci.“ 

A jak se na „kraji“ dozví, že nap . na Blatensku chybí odborné 
poradenství pro rodiny, d   a mládež?
„St edn dobé plánování sociálních služeb Jiho eského kraje pracuje 
na stejných principech jako naše regionální. Scházejí se pracovní 
skupiny, plán je p edkládán k p ipomínkování poskytovatel m, 
starost m m sta a obcí.  Je nutné se do této ak  vity zapojit, nebát 
se otev en  íct sv j názor a prezentovat pot eby regionu. Já jsem 
lenem Pracovní skupiny pro osoby ohrožené drogou nebo na 

drogách závislých.  Díky zapojení se mi da í komunikovat i s leny 
ostatních pracovních skupin a ob as i „vybojovat“, že se pot eby 
Blatenska neztra   p i schvalování záv re ného plánu.“

M žete pro naše tená e uvést p íklad, n jakou konkrétní sociální 
službu?
„Ano. Dlouhodob  jsme si v domi, že je pot eba pracovat s d tmi 
a s jejich rodi i. Na Blatensku chyb lo odborné poradenství jak 
pro partnerské vztahy, tak i pro d   a mládež. Prvním významným 
krokem bylo otev ení Nízkoprahového za ízení pro d   a mládež 
STATION 17, jehož posláním je poskytnout podporu pro zdravý 
rozvoj dospívajících a mladých dosp lých z blatenského regionu, 
kte í se ocitají nebo mohou ocitnout v ob  žných životních situacích, 
nebo jsou ohroženi sociáln  nežádoucími jevy.  Od zá í 2014 bude 
v Blatné pravideln  každé pond lí od 11.00 do 19.00 hodin otev ena 
odborná Manželská a p edmanželská poradna PhDr. Doležalové.“ 

A co osoby zdravotn  pos  žené a senio i? 
„Služby pro jmenovanou cílovou skupinu byly prioritou od samého 
za átku. Jsme si v domi, že se jedná o skupinu obyvatel, kte í své 
zájmy v dnešní spole nos   ob  žn  prosazují. Rozvoj pe ovatelské 
služby, nabídka p j ovny kompenza ních pom cek a v neposlední 
ad  kvalitní pobytové služby poskytované Domovem pro seniory 

Blatná jsou zásadním krokem v pé i o seniory a osoby zdravotn  
pos  žené. Zám rn  jako první uvádím pe ovatelskou službu. Každý 
bychom si p eci p áli z stat co nejdéle ve svém byt  i domku. Díky 
široké nabídce služeb pe ovatelské služby se toto da í. Tím nechci 
íci, že usínáme na vav ínech. Máme p ipravené další návrhy, ale to 

bychom asi tená e zahl  li informacemi.“ 

Každý rozhovor kon ívá slovy:  „Co íci záv rem!“ Nebudeme 
výjimkou.
„Pro ty, kte í by si cht li p e íst více o plánování sociálních služeb, 
doporu uji webové stránky blatensko.cz nebo  mesto-blatna.cz. Ti, 
kte í mají zájem o avízovaný katalog, si ho mohou vyzvednout od 
m síce íjna 2014 na sociálním odboru M Ú Blatná nebo v kancelá i 
Svazku obcí Blatenska. V neposlední ad  bych ráda apelovala na 
všechny, kte í lánek do etli do konce: nebojte se íci, co je pro Vás 
d ležité, co ve Vaší obci chybí. M žete se zapojit do pracovních 
skupin, napsat nám, popostr it Vašeho starostu. Možnos   je 
mnoho.“             KM, RV

Domácí hospic U Dobrého srdce
oznamuje, 

že od 1. íjna 2014
zahajuje innost denního stacioná e pro seniory

v prostorách komunitního centra

Cílem služby je poskytnu   krátkodobého  denního pobytu 
pro seniory, o které je jinak pe ováno v jejich p irozeném 
sociálním prost edí. Pobyt je poskytován s cílem zajišt ní 
bezpe ného a p íjemného trávení asu v dob  nep ítomnos   
pe ovatele.

Podrobn jší informace na tel. .: 774 292 662 nebo 775 387 166
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DOMOV PRO SENIORY PE OVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ
D m s pe ovatelskou službou
Kontaktní údaje: Tyršova 436, 388 01 Blatná
tel: 383 422 653

vedoucí PS, Kate ina Janská, DiS. 
773 497 591

soc. pracovnice, Bc. Michaela Valášková 
775 196 343
www.domovblatna.cz, email: pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

CENÍK PE OVATELSKÉ SLUŽBY OBLASTNÍ 
CHARITY STRAKONICE
pro st ediska:
Strakonice, Volyn , Osek, Blatná

Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV
. 505/2006 Sb., v platném zn ní. 

Platný od 1. 5.2014

Základní úkony pe ovatelské služby Cena*

1. Pomoc p i zvládání b žných úkon  pé e o vlastní osobu

Pomoc a podpora p i podávání jídla a pi   120 K /hod

Pomoc p i oblékání, svlékání v etn  speciálních pom cek 120 K /hod

Pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním prostoru 120 K /hod

Pomoc p i p esunu na l žko nebo vozík 120 K /hod

2. Pomoc p i osobní hygien  nebo poskytnu   podmínek pro osobní hygienu

Pomoc p i úkonech osobní hygieny 120 K /hod

Pomoc p i základní pé i o vlasy a nehty 120 K /hod

Pomoc p i použi   WC 120 K /hod

3. Poskytnu   stravy nebo pomoc p i zajišt ní stravy

Zajišt ní stravy  - cena stravného dle odb rního místa

Dovoz nebo donáška jídla (v etn  zap j ení jídlonosi  s termoobaly) 25 K /úkon

Pomoc p i p íprav  jídla a pi  120 K /hod

P íprava a podání jídla a pi   120 K /hod

4. Pomoc p i zajišt ní chodu domácnos  

B žný úklid a údržba domácnos   (nap . ut ení prachu, vyt ení i vysá   podlahy, praní 
a žehlení prádla v domácnos   uživatele)

120 K /hod

Pomoc p i zajišt ní velkého úklidu (nap . sezónní úklid, úklid po malování, úklid 
spole ných prostor)

120 K /hod

Donáška vody 120 K /hod

Topení v kamnech v etn  donášky a p ípravy topiva, údržba topných za ízení 120 K /hod

B žné nákupy a poch zky (v etn  sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyú tování) 120 K /hod

Velký nákup, nap . týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnos   
(v etn  sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyú tování)

110 K / úkon

Praní a žehlení ložního prádla pop . jeho drobné opravy (mimo domácnost uživatele) 70 K /kg

Praní a žehlení drobného osobního prádla, pop . jeho drobné opravy (mimo domác-
nost uživatele)

70 K /kg

5. Zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím

Doprovázení dosp lých do školy, školského za ízení, zam stnání, k léka i, na orgány 
ve ejné moci a ins  tuce poskytující ve ejné služby a doprovázení zp t

120 K /hod

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB  PLATNÝ OD 1. 5. 2014

 Fakultativní služby Cena*

Doprovod na vycházky 120 K /hod 

Volno asové nebo duchovní ak  vity 120 K /hod

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (ú tuje se po et km jízdy 
s uživatelem, po dobu jízdy se neú tuje strávený as)

10 K /km

Nácvik pohybu, kondi ní cvi ení 120 K /hod

Spole nost pe ovatelky v domácnos   uživatele 120 K /hod

Pomoc p i pé i o domácí zví e 120 K /hod

P eprava v cí (osobním automobilem OCH Strakonice) 15 K /km

Práce na zahrad , úklid okolí domu 120 K /hod

Umy   jídlonosi e a termoobalu 25 K /úkon

Výše úhrady se pom rn  krá   podle skute n  spot ebovaného asu 
nezbytného k zajišt ní úkon . Ú tuje se úhrada za každou zapo atou 
tvrthodinu nebo úkon. 

Pokud je celkový hodinový sou et základních úkon  pe ovatelské 
služby za m síc v tší než 40 hodin, cena hodinových úkon  se 
snižuje na 100 K /hod. Nepla   pro služby fakulta  vní.
Cena služby poskytované o sobotách je 130 K /hod.
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Kdo je ob ?
Každou osobu, která se cí   být ob   spáchaného trestného inu, 

je t eba považovat za ob , pokud nevyjde najevo opak nebo se 
nejedná o zcela zjevné zneuži   postavení ob   podle zákona. Na 
postavení ob   nemá vliv, zda byl pachatel zjišt n nebo odsouzen. 
Práv  takto deÞ nuje ob  trestného inu Zákon . 45 /2013 Sb., 
O ob tech trestného inu.

Za jeden rok, kdy je zákon v ú innos  , pomohli poradci Proba ní 
a media ní služby více jak 2500 lidí, kte í se ocitli v nelehké životní 
situaci. Cílem projektu „Pro  zrovna já“ je pomáhat ob tem 
trestných in  vyrovnat se s následky inu a vrá  t se k b žnému 
zp sobu života. 

Odborníci v poradnách pomáhají:

všem ob tem trestných in  a to p ed zahájením trestního 
ízení, v jeho pr b hu i po jeho skon ení

 se zorientovat v oblas   trestního ízení
uplatnit náhradu škody
zprost edkovat doprovod nebo poskytují doprovod ob   na 
ú ady
v rámci komplexnos   poskytovaných služeb je ob tem 
nabízena i právní a psychosociální podpora, v etn  návazné 
psychoterapie

V praxi to znamená, že se nyní v nuje pozornost nejenom 
pachateli (zjišt ní mo  v  chování, dopadení, uložení trestu …), ale 
také ob  . 

Ob   trestného inu se rozumí lov k, jemuž byla nebo m la být 
zp sobena majetková i nemajetková újma anebo se na jeho úkor 
pachatel trestného inu nezákonn  oboha  l. Samostatnou kategorií 
jsou takzvan  zvláš  zranitelné ob  . T mi jsou d  , mentáln , 
fyzicky i psychicky pos  žení lidé nebo ob   sexuálních trestných 
in . Mezi n  nap íklad pat í i ob   domácího násilí nebo ob   

trestného inu obchodování s lidmi. Zvláš  zranitelné ob   mají 
v rámci zákona zajišt nou vyšší míru podpory a práv. Služby ob tem 
trestného inu jsou pro všechny klienty bezplatné a anonymní. 
Poradenství je nabízeno všem lidem bez ohledu na druh trestného 
inu nebo na stav trestního ízení. 

ing. Šárka Jarolímková
regionální koordinátor projektu Pro  zrovna já?

Proba ní a media ní služba
Lannova t . 63, eské Bud jovice

tel.: +420 734 765 376
 jarolimkova.pms@gmail.com

www.pmscr.cz

M stský ústav sociálních služeb Strakonice
Denní stacioná  pro mentáln  pos  žené 
d  , mládež a dosp lé
Ellerova 160, 386 01 Strakonice /sídlí napro   zimnímu stadionu 
– areál bývalé MŠ/

Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod 
– v pracovních dnech.

Denní stacioná  nabízí tyto služby:
výchovné, vzd lávací a ak  viza ní innos   -celoživotní vzd lávání, 

sportovní, kondi ní, rehabilita ní a relaxa ní ak  vity, zdravotní 
a kondi ní plavání, muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii, práci 
v keramické a d eva ské díln , kulturní, spole enské a sportovní 
akce v DST i mimo n j.
Pomoc p i zvládání b žných úkon  pé e o vlastní osobu, poskytnu   
stravy, zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím, 
sociáln  terapeu  cké innos  , pomoc p i uplat ování práv, 
oprávn ných zájm  a p i obstarávání osobních záležitos  

Cílové skupiny osob
Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let v ku
Osoby se sníženou schopnos   v základních životních dovednostech 
a s nutnou podporou pro zabezpe ení životních a osobních pot eb
Osoby s p idruženou t lesnou vadou ( áste n  mobilní, imobilní), 
pohybující se pomocí kompenza ních pom cek v etn  invalidní 
vozík
Osoby s p idruženou smyslovou vadou
Osoby zbavené, áste n  zbavené i nezbavené zp sobilos   
k právním úkon m, které vyžadují pé i a asistenci druhé osoby

Úhrada pobytu v DST 
dle stanoveného stupn  p ísp vku na pé i 

Pracovní tým
Vedoucí vychovatelka pov ená ízením DST, vychovatelé s odbornou 
zp sobilos   speciální pedagogiky, instruktor sociální pé e
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 Ma kov, po íta ová graÞ ka
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Prázdniny 
v komunitním 
centru
Komunitní centrum ak  vního života 

je od 1. 7. 2014 otev ené pro ve ejnost 
a pomalu si hledá své návšt vníky. 

Již zde prob hlo n kolik zda ilých akcí. 
Nap íklad milovníci tance m li možnost nau it 

se pár nových tane ních kreací v rytmu tanga i salsy. V kavárn  
si zase zamuzicírovali harmoniká i. Ve velkém sále se uskute nilo 
n kolik spole enských akcí a nesmíme zapomenout na výstavu 
výtvarných d l žák  ze Základní um lecké školy Blatná. Od zá í se 
za ínají rozjížd t pravidelné po ady, kurzy i poradny. Aktuální 

Domov pro seniory Blatná
Pe ovatelská služba

Vás zve na   

SETKÁNÍ NEJEN PRO PE UJÍCÍ OSOBY
Setkání je ur eno pro všechny, kte í v domácnos   pe ují

o svého dlouhodob  nemocného blízkého, ale i pro všechny, 

kte í mají o toto téma zájem.

Kdy: ve st edu 8. 10. 2014 od 14 hod.
Kde: v kavárn  Komunitního centra ak  vního 

života Blatná, ulice Nádražní 661

Program:

14.00 – 14.45 hod.
Manipulace s nemocným s prak  ckou ukázkou

Monika Hodková, DiS., Jan Korec, DiS.

15.00 – 16.30 hod.
Jak relaxovat p i pé i o nemocného

PhDr. Miroslav Frnoch
Tento projekt je realizován díky grantu GE Money Bank, a. s.

Dny otev ených dve ích 
v KPC Strakonice

Kontaktní centrum Prevent Strakonice (KCP) se p ipojí k íjnové 
akci „Týden sociálních služeb R“, kterou každý rok vyhlašuje  Asociace 
poskytovatel  sociálních služeb R a MPSV. Tento rok se akce koná 
v termínu od 6. do 12. íjna. V t chto dnech po ádají poskytovatelé 
sociálních služeb dny otev ených dve í. Strakonické kontaktní centrum 
je pro ve ejnost otev eno dne 6. íjna od 10,00 hod do 15,00 hod. Ná-
všt vníci mají možnost prohlédnout si prostory KCP, ve kterých jsou 
poskytovány služby našim klient m, a seznámit se tak se službami za-
ízení. S pracovníky KCP pak mohou zájemci diskutovat o aktuálních 

tématech ohledn  drogové problema  ky na Strakonicku. Budeme se 
t šit na Vaši návšt vu a dotazy. V p ípad  zájmu v tších skupin nás 
prosím dop edu kontaktujte na tel. 383 322 357 nebo na mail kacko@
os-prevent.cz.

Za tým KCP Strakonice.
Monika H dová

Blatná

Zprávy z našich obcí

DDOOMMOOVV  PPRROO  SSEENNIIOORRYY    
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ESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Inspektorát Jiho eský a Vyso ina

a M sto Blatná

po ádají besedu

Ochrana spot ebitele v oblas   p edvád cích akcí 
ve st edu 8. íjna 2014 od 14.00 hodin

v Komunitním centru ak  vního života, Nádražní 661, Blatná
Program:

informace o nega  vních zkušenostech eské obchodní 
inspekce s tzv. p edvád cími akcemi 
ostatní problema  cká místa vnit ního trhu 

eské republiky
poradenství 
diskuse

Vstup zdarma
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Rok 2015 – slavte s námi
Rok 2015 bude z pohledu d jin Blatné rokem zajímavých výro í. 

Tak jako my, lidé slavíme narozeniny, i stavby a událos   mají svá výro í. 
Zvýšený zájem pak p ikládáme p edevším jejich „kula  nám“, které 
si zasluhují oslavy s doprovodnými programy, zejména kulturními 
a vzd lávacími. Nejinak tomu bude i v Blatné.

Blatná jako sídlo si to  ž p íš   rok p ipomene 780 let od první 
písemné zmínky o své existenci. Obsahuje ji lis  na datovaná dnem 
17. 2. 1235, která se týká postoupení pozemk  ve Stod  králem 
Václavem I. chot šovskému klášteru. Jako sv dek je na ní uveden 
šlech  c Vyšemír z Blatné (originál dokumentu je nyní uložen 
v Národním archivu v Praze ve fondu Archivy zrušených klášter  - ád 
premonstrát  Chot šov).

St žejní událos   roku 2015, zasluhující si pozornost široké 
ve ejnos  , je pak výro í 500 let od vysv cení kostela Nanebevze   
Panny Marie v Blatné. Do své sou asné pozdn  go  cké podoby 
sí ového dvoulodí zaklenutého sklípkovou klenbou byl kostel 
p estav n Zde kem Lvem z Rožmitálu kolem roku 1500 na míst  starší 
vrcholn  go  cké stavby z doby Bavor  ze Strakonic, které p edcházela 
pozdn  románská svatyn  dochovaná jako dnešní sakris  e. Po 
dokon ení p estavby byl kostel dne 8. zá í 1515, o svátku Narození 
Panny Marie, vysv cen.

Se jménem Zde kova otce - Lva z Rožmitálu je spojeno i další vý-
ro í. Pan Lev byl postaven do ela reprezenta  vního eského posel-

an  ckých Amor  (erot ) a st edov kých andílk / - si na sv j návrat 

musely po kat až do letošního roku. Jejich obnovy se v roce 2013 ujal 

ak. socha  Ivan Tlášek, z torzálních fragment  sestavil a domodeloval 

originály, které jsou umíst ny v ambitu Domova pro seniory v Blatné. 

P esné kopie, výdusky z plas  kovaného betonu, byly pak 17. ervna 

letošního roku osazeny zp t na své místo, tj. na š  t domu p. 99 na 

t . J. P. Koubka v Blatné. M sto Blatná Þ nancovalo veškeré náklady 

z vlastního rozpo tu, restaurování originál  ve výši 98.040,- K  

a zhotovení kopií v cen  98.900,- K .

M š anský d m .p. 99 je nemovitou kulturní památkou od 13. 

2. 2007. Je spojen p ibližn  od roku 1900 s p sobením zdejšího 

nejstaršího pen žního ústavu, kterým byla Ob anská záložna, 

založená v Blatné v roce 1862. Práv  v roce 1900 do tohoto domu 

p esídlila a zárove  jej stavebn  upravila do sou asné podoby. Krom  

architektonicky hodnotného pr elí se na klenu   pr jezdu vzácn  

dochovala p vodní dekora  vní výmalba. M sto Blatná p edpokládá 

v p íš  ch letech navázat na již realizované opravy domu a to s využi  m 

grantových prost edk  vyhrazených pro památkov  chrán né objekty 

nap . z program  Jiho eského kraje i Ministerstva kultury R.

Foto a text Jitka íhová,

referent státní památkové pé e M Ú Blatná

Restaurované originály v díln

Torza p vodní výzdoby

Obnova socha ské výzdoby .p. 99 
v Blatné 

Když byla v roce 2006 opravována fasáda .p. 99 v Blatné, 
zrestauroval sou asn  ak. socha  Karel Kryška  i hodnotnou 
socha skou výzdobu – plas  ku sv. Václava, která je umíst na ve 
výklenku mezi okny prvního patra domu. Bohužel, vzhledem 
k havarijnímu stavu musely být tehdy z volutového š  tu sejmuty další 
dv  sošky - pu    – ztvárn né jako chlapec a dívka, s rozm ry 110 x 75 
cm, které symbolizovaly atributy spo ení- tj. reprezentovaly bývalou 
Ob anskou záložnu, která v .p. 99 sídlila. 

Sošky - pu    /název z italš  ny – jedná se o d átka, ztvárn ná 
jako nahá d cka podobná andílku, ale obvykle bez k ídel. Pu    
bývalo oblíbeným dekora  vním prvkem z období baroka, rokoka 
i v historických slozích 19. stole  , vzniklo jako renesan ní obdoba 

program najdete na stránkách Centra kultury a vzd lávání Blatná - 

h  p://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/ 

Ve st edu 27. 8. 2014 p ijela do Blatné komise z Regionálního 

opera ního programu NUTS II Jihozápad, aby zkontrolovala stavbu 

a dokumentaci p ed proplacením dotace. Žádné závažné nedostatky 

nebyly odhaleny, proto bude v t chto dnech ukon ena „Záv re ná 

monitorovací zpráva“ a bude podána žádost o proplacení. Do 

m stského rozpo tu by tak m lo ješt  do konce roku p ibýt cca 38 

mil. K .

Bohumila Hoš  ková

M Ú Blatná, odbor majetku, inves  c a rozvoje
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stva, jež m lo na 
evropských panov-
nických dvorech 
získávat sympa  e 
pro poli  ku krále 
Ji ího z Pod brad, 
jejímž cílem byla 
všeobecná míro-
vá unie. Toto po-
selstvo vyjelo dne 
25. 11. 1465 z ná-
dvo í blatenského 
hradu, tedy v roce 
2015 si p ipomene-
me 550 let od této 
událos  .

M sto Blatná 
a ímskokatolická 
farnost Blatná p i-
pravují spole n  
vydání publikace 
„D kanský kostel 
Nanebevze   Pan-

ny Marie v Blatné“, na které se autorsky budou podílet PhDr. Roman 
Lavi ka, 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 
dv ma výše zmín ným historickým témat m - m sto a kostel, kte-
rou již od konce zá í budete moci najít na www.mesto-blatna.cz. Petr 

onka je sou asn  autorem 
upoutávky do kina, ta bude 
zam ena zejména na 500. vý-
ro í vysv cení kostela. ímsko-
katolická farnost Blatná bude 
po adatelem sout že pro mla-
dé „Blatenský credencial“ a již 
28. 9. 2014 zahájí rok p íprav 
k oslavám s jedine ným pro-
gramem s tématy v m sí ních 
cyklech, ve kterém si jist  ka-
ždý najde to „své“ (více infor-
mací v samostatném lánku 
P. Piaseckého). ekají na Vás 
poutavé p ednášky, r zné 
koncerty, téma  cké výstavy. 
Nebude chyb t první, autory 
komentované p edstavení avi-
zované knihy v rámci tradi ní 
blatenské pou   i mše svatá 
v den slavného výro í. 
Text: Jitka íhová, M Ú Blatná
Foto Blatenská Madona: 
P. Marcin Piasecky
Foto lis  ny dokladující 1. 
písemnou zmínku o existenci 
Blatné zajis  l Mgr. Vladimír 

ervenka

Blatná a její obce - e ice
O Blatné bylo napsáno mnohé. Celá ada publikací se v nuje nejen 

její historii, tradicím, emesl m a památkám, ale i osobnostem na 
Blatensku žijícím i na Blatensku p sobícím, v etn  postav a významných 
rodák . Pokud nahlédneme do historie m sta, zjis  me, že sahá již do 
4. stole   našeho letopo tu. 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 m sto v roce 1601. Blatné se v její 
historii nevyhnuly vále né p tky, selské bou e, požáry i povodn . 
Ve své historii bylo m sto i okresem a výraznou kapitolou v d jinách 
m sta bylo p stování r ží a rybníká ská tradice, která p etrvává dodnes. 
Blatná je situována v p vabné a poe  cké krajin  plné rybník , les  
a pahork , lákajících k procházkám a turis  ckým výlet m. P i t chto 
výletech lze navš  vit i vesnice i obce, které jsou sou ás   Blatné a které 
jsou zákonem o obcích nazývány osadami. Jedná se o obce: Blatenka, 

ekanice, Drahenický Málkov, Hn vkov, Jind ichovice, Mil ice, Skali any 
a e ice. 

V nepravidelném seriálu, který se v nuje zmín ným vesnicím, 
pokra ujeme sedmým dílem, ve kterém se budeme v novat e ici. 
Práv  krom  e ice byly jednotlivé osady ve své historii samostatné 
a za dob socialismu se v rámci centralizace ve ejné správy nucen  
slou ili s Blatnou. V 90. letech 20. stole   tyto osady nevyužili možnost 
osamostatn ní a z staly pod správou Blatné. V každé z osad fungují 
osadní výbory, zvolené trvale žijícími ob any v každé osad . Poslední 
volby prob hly na podzim roku 2010 a nové budou následovat po 
komunálních volbách v roce 2014. P edsedové osadních výbor  
v podstat  vykonávají funkci n kdejších starost  a jsou takto v t chto 
obcích místními ob any i chápáni. S m stem Blatná komunikují, 
spolupracují a prost ednictvím nich je v obci zajiš ován rozvoj 
a inves  ní innost. M stem jsou pak neoÞ ciáln  nazýváni jako tzv. 
„malí starostové“. Jakousi záš  tu nad osadami vykonává na M stském 
ú ad  Blatné odbor majetku, inves  c a rozvoje. 

e ice je jedinou osadou Blatné bez vlastního katastrálního území 
a i z tohoto d vodu byla vždy sou ás   Blatné. První domy zde byly 
postaveny na obecních pozemcích v 18. stole  . U vsi se rozpros  rá 
Hajanský rybník (18,6 ha) a rybník e ický u tzv. „Malé e ice“. 
V okolí e ice je patrná kamenická tradice Blatenska s opušt nými 
i fungujícími kamenolomy (t žba granodioritu blatenského typu). 
V posledních letech se osada rozši uje jak po tem obyvatel, tak d ním. 
Dochází k postupnému budování sportovního areálu, p edevším 
svépomocí místních, kte í mají plno elánu k innostem. V roce 2012 byl 
„pok t n“ areál sportu historicky prvním ro níkem „ e ického nohecu“ 
a v nedávné dob  se zde uskute nila velká akce nazvaná Ješt rkyjáda. 
V e ici žijí více než ty i desítky obyvatel a do vesnice zasahuje 
katastrální území sousední, samostatné obce Hajany. V blízkos   osady je 
naplánován jeden z obchvat  Blatné, který by m l sice uleh it doprav  
v Blatné, ale zárove  e ici patrn  trochu odd lí od Blatné. V obci 
p sobí soukromý zem d lec Petr Král. P edsedou osadního výboru je 
Miloš Rozho , kterému sekundují Petra Kuparová a Drahomíra Fo tová.

C  hodný jubilant
P t set let. Hodn , že? K takovému v ku se blíží kostel Nanebevze   

Panny Marie v Blatné, byl to  ž vysv cen 8. zá í roku 1515. Je 
samoz ejmé, že nejde prožít posvátný den jeho kulatého výro í bez 
p ípravy. Samotný vzácný oslavenec se zvolna p ipravuje, ale musí se 
p ipravit i hosté. Proto blatenská farnost nabízí „rok p ípravy“. Náš 
Jubilejní rok bude mít výjime nou formu - od zá í 2014 bude každý 

m síc v nován zvláštnímu tématu, s kterým budou souviset další 
nabízené akce a událos  . Jejich p esný seznam najdete u kostela, 
ve farním zpravodaji i v „Blatenských listech“. Jist , v tšina akcí má 
náboženský ráz, ale jsou i takové, kterých se m že zú astnit každý 
bez ohledu na vztah k ví e.

V rámci p ípravy nabízíme mladým sout ž „Blatenský credencial“. 
Její forma navazuje na doklad poutník  do San  aga de Compostela. 
Úkolem je sbírat razítka do tzv. credencialu jako potvrzení o ú as   
p i ur itých událostech Jubilejního roku. Kdo se jich bude pravideln  
zú ast ovat, m že vyhrát cenu. Sout ž je ur ená d tem a mládeži, 
tedy rok narození 1996 a pozd ji, bez ohledu na bydlišt  sout žících . 
Credencialy lze vyzvednout do 26. zá í a to na blatenské fa e 
o ú edních hodinách, v knihovn  nebo v infocentru v Blatné. Sout ž 
za íná 28. zá í 2014 a kon í 8. srpna 2015. Výhry budou p edány 
o blatenské pou   16. srpna 2015. A o co sout žíme? Nechte se 
p ekvapit 

P. Marcin Piasecki, správce farnos  

Blatenská Madona
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HN VKOV
O suchu v obci Hn vkov
– 2. pokra ování

Také v roce 1947 pos  hlo obec veliké sucho a úrodu brambor ni ila 
mandelinka bramborová. O tom je zápis v obecní kronice, i když nijak 
obsáhlý. Kroniká  pan Karel Klas tenkrát zapsal: „Rok tento byl katastro-
fáln  suchý, tak že byl všude velký nedostatek krmiva a pastviny úpl-

n  suché (holé) a p da dala špatnou úrodu. Jelikož brouk (mandelinka 

bramborová) se vyskytl znovu, bylo také tento rok pokra ováno v jejím 

ni ení ješt  s v tší pozornos  “.

Protože jsou v obci pam tníci t chto let, tak jsem se vypravil zeptat 
se, jakou mají pov domost. Musel jsem se obrá  t na ty, kte í m li v té 

Pohár za t e   místo je doma
V Málkov  k ervenci neodmysliteln  pat í pou . Za  mco d íve ná-

ves zdobil koloto , modern jší zábavu v posledních letech symbolizuje 
pou ový turnaj v malé kopané. Nesmí chyb t ani ve erní pou ová mu-
zika. O fotbale jste m li možnost si p e íst v 14. ísle Blatenských list . 
Pouze bych ráda p ipomn la, že našim kluk m, kte í pokra ují v tradici 
„Grandhotelu Málkov“, se poda ilo vykopat krásné t e   místo. K emuž 
jim gratulujeme. Na ve erní zábav  již druhým rokem zahrálo „Hudební 

seskupení Karel“, které se staralo o zábavu v pr b hu celého ve era. 
Nutno podotknout, že letošní akce se vyda ila, zejména kv li teplému 
po así a hojné návšt vnos   nejen místních ob an . Doufejme, že tomu 
tak bude i na p es rok. 

 Rozlou ení s prázdninami
Poslední srpnovou sobotu se p ece jen po así umoud ilo a dovolilo 

nám se na chvilku oh át v zá i slune ních paprsk . Tento den si málkovš   
naplánovali rozlou ení s prázdninami. Popovídat si o tom, kdo co zažil, 

jaká místa navš  vil a co ho eká po 
prázdninách, bylo astým tématem 
k hovoru. Ke grilované kýt , kte-
rou v noval pan Miroslav Švihnos 
se popíjelo pivo Bernard, na které 
všechny pozvali pánové Milan Št -
pánek a Standa zvaný Sedmi ka. 
Aby toho nebylo málo, každý p ine-
sl n co dobrého na zub. O p íjemné 
chvilky se pak postaral Tomáš Pártl 
se svou kytarou a všichni si mohli 
zazpívat známé i mén  známe son-
gy. A jako každý rok i Tonda Balík 
vykouzlil spousty úsm v  se svou 
harmonikou. 

Text a foto: Lucie KyliánováNaše nejmladší hasi ka s maminkou Pavlou

DRAHENICKÝ MÁLKOV

Miloš Rozho  nám odpov d l na n kolik obdobných otázek, které 

obdrželi i ostatní p edsedové osadních výbor . 

Jak vnímáš fakt, že je e ice „osadou“ Blatné? Pro mne slovo osada vždy 

znamenalo spojitost s trampingem, ale toto slovo je oÞ ciálním názvem 

dle zákona o obcích. Neboli je výhodou, že jste pod Blatnou, nebo by bylo 

lepší být samostatnou obcí?

e ice pat ila vždy k Blatné a p i velikos   e ice a po tu obyvatel je 

nereálné n jaké osamostatn ní. 

Co se v posledních letech na e ici povedlo a co je nutné ješt  ud lat, 

jaké plány máte do budoucna, co zde ob an m chybí, co je trápí?

Zejména se jedná o t i v ci, které nám chybí – kanalizace, vodovod a plyn, 

to jsou v ci 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 ve ejných prostranství a výstavba víceú elového h išt , za což 

bych cht l obci pod kovat. Tyto práce byly hrazeny z rozpo tu obce za 

velkého p isp ní pracovního úsilí místních dobrovolník  a brigádník . 

Jak se zapojují místní obyvatelé do innos   v obci?

Zejména jde o brigádnickou innost a organizování spole enských 

a sportovních akcí. Spolupráce s ob any je dobrá a bezproblema  cká.

Práce pro obec byla vždy jakousi „charita  vní“ innos   a lov k, který se 

této práci v nuje musí mít tak trochu hroší k ži. Je to tak?

Ano, je to tak, nicmén  nejsem malým starostou, ale primátorem. 

Starosta je od slova starat se, primátor od slova velet! K tomu bych 

dodal, že já osobn  staros   nemám.

Oblíbený sportovní klub?

Nohejbalový klub JZD e ice.

Ptal se a psal Václav Chení ek
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Fotoklub   BlaFo    

– –  … 

–           Fotoklub BlaFo –  

 F      

Pond lí:
Pali kování
Beruška - Rodi e a d    
Výtvarná dílna 
Florbal
Judo
Atle  ka
Fitnes

Úterý:
Zdravotní cvi ení 
Výtvarné tvo ení
Patchwork
Sportovky pro kluky 
a holky
Beruška II. 
Powerjoga
Šipky

St eda:
Rybá ský
Kytara, Klávesy
Po íta e
Keramický
Modelá ský
Keramický
Hasi ský
Florbal
Florbal
Balan ní cvi ení
Astronomický

Seznam kroužk  a kurz  DDM 
Blatná, školní rok 2014/ 2015

tvrtek:
Tane ní Sedlice I.
Tane ní Sedlice II.
Rybá ský
Turisticko - p írodov dný 
Kuželky
Aerobic
Fotografický kroužek
Fotoklub BlaFo
Florbal
Atletika
Judo
Angli tina
Jóga 
Atletika
Šipky

Pátek:
Výtvarný
Radiotechnický
Rybá ský
Tane ní školi ka
Stolní tenis
Orientální tance  
Atle  ka

Sobota:
Cykloturis  cký klub - mládež, 
d  , dosp lí
Hasi ský - Hajany

Jak jsem chytal ryby
V pátek 25. ervence 2014 jsme si vyjeli s d dou na ryby. Když jsme 

p išli na místo, rozbalil jsem si pruty s krmítkem. Nandal návnadu 
a nahodil. O pár minut pozd ji p išel první záb r. Zasekl jsem a vytáhnul 
malého cejna. Potom jsem se rozhodnul, že p jdu na malinký spláve ek 
a žížalku chytat okouny. Nahodil jsem a nechával jsem splávek splavávat 
po proudu. Najednou p išel obrovský záb r a já zaseknul. Ryba za ala 
vyskakovat, jezdit sem a tam a táhla jako blázen. Hned mi bylo jasné, že 
to žádný prcek nebude. Zdolávání nebylo v bec jednoduché, na malý 

Dotace Jiho eského 
kraje v rámci Grant  
Jiho eského kraje pro rok 
2014

D m d   a mládeže Blatná získal Þ nan -
ní prost edky z  programu Podpora sportu 
v ástce 18.600 K , které byly použity na ná-
kup žín nek Tatami pro kroužek Juda.   

Z programu Podpora práce s mládeží 
získal DDM Blatná finan ní prost edky v ástce 20.000 K . Tyto Þ nan ní 
prost edky byly použity na sportovní pom cky pro kroužek Atle  ky.

V Blatné 3. zá í 2014 
Za DDM Blatná Marcela Šebková

h  p://ddmblatna.cz  
P ihlášky v DDM Blatná, Tel. . 383 422 134, 723 235 058  
První sch zky kroužk  se konají v týdnu od 22.9.2014

dob  pat i ný v k, byli rodáky, jejich rodi e hospoda ili a mohli si n co 
pamatovat. Nebylo to tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. 
Mnozí byly p íliš mladí, jiní si už nepamatovali a tak výb r padl na paní 
Otylku Kopá kovou, pana Klecána a taky na pana Motyku. Paní Otylce 
v té dob  bylo 2 2let a pan Klecán m l 14 let a pan Motyka ješt  mén .

 „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, zví ata stav li koženými oprat mi, které pod n  
podvlékli, aby pomohli zví at m vstát. Kráva, to byl základní hospodá v 
majetek. Sloužila i do záp ahu. Také se krmilo pýrem, který se vyvlá el 
z polí. U rybníka se vypral a usušil, pak se namo il do isté vody již doma. 
Až zm kl, tak se na ezal a se slámou krmil. Když otec sekal trochu jetela, 
který byl ve s  nu a nebyl tak žlutý, já držel krávu, aby se trochu napásla. 
Ta když vid la lepší pastvu, tak se mi vytrhla, v bec jsem jí neudržel, 
a v mžiku sežrala to pose ené. Tehdy jsem vid l otce plakat. Nebylo 
co dát ostatním, vzpomínal pan Klecán. U toho rybníka se lidi st ídali, 
protože každý sušil pýr, co m l z pole. A krávy se museli hlídat, aby tam 
všechno nesežrali,“ vzpomínal pan Motyka.

A paní Otylka, ta byla zamilovaná a vnímala sucho okrajov . S lehkos   
dív ího mládí. I tak se dá vzpomínat na drama  cké sucho.

Petr Vích, Hn vkov

Ryby pomohly 
nové fasád

Po dlouhých letech se po-
da ilo obnovit fasádu na míst-
ním obecním majetku. Naše 
„hasi árna“ dlouho chátrala. 
Obecní zastupitelstvo pod ve-
dením Filipa Kopá ka zajis  lo 
opravu, která je Þ nancována 
z místního rozpo tu. Tuto Þ -
nan ní injekci se poda ilo za-
jis  t z p íznivého hospoda ení 
na místním rybníce - P ední. 
Velkou zásluhu na tom má 
baštý  pan Ji í Kopá ek.

Petr Vích, Hn vkov
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Zpráva o innosti Školního 
poradenského pracovišt  ZŠ JAK

Po prázdninách se op t mohou žáci naší školy a jejich rodi e obrá  t 
na Školní poradenské pracovišt  na ZŠ J. A. Komenského v Blatné. 
Tým odborník  tvo í školní speciální pedagožka Mgr. Kate ina Volfová, 
školní psycholožka Mgr. Irena Mat jková, výchovná poradkyn  Marie 
Vanduchová, metodi ka prevence Mgr. Hana Kolínská. Na pozici 
asistenta pedagoga došlo ke zm n  a od zá í p sobí jako asisten   

Recyklohraní v ŠD
Co nového nás eká ve školním roce 2014/15? V první ad  ve školní 

družin  p ivítáme žáky z prvních ro ník  a novou paní vychovatelku 
V ru Zemanovou, která povede páté odd lení školní družiny. P ejeme 
jim mnoho úsp ch .

Pro letošní školní rok jsme pro d   p ipravili celoro ní program 
„Recyklohraní“. Ochrana p írody je velmi d ležitá pro každého z nás 
a “recyklohraní” (zábavné seznamování s recyklací) bude napomáhat 

rozvíjet vztah d   k životnímu prost edí. Formou tema  ckých her, 

prak  ckých innos  , kvíz , menších projekt  a p ímou ú as   d   na 

sb ru a t íd ní odpadu p iblížíme d tem d ležitost ochrany p írody. 

Navš  víme interak  vní výstavu LES – sladovna Písek a záchranou 

stanici Makov, s Mgr. Marcelou Karbanovou se nau íme správn  t ídit 

odpadní materiály a navš  víme sb rný dv r v Blatné. Po zámeckém 

parku se projdeme s paní ing. Radkou Vokrojovou, která nás nau í 

rozeznávat jednotlivé stromy. Vyrobíme dáre ky z odpadních materiál  

a eká nás váno ní a velikono ní jarmark. V plánu máme i sb r PET ví ek 

na  charita  vní ú el.

vychovatelky ŠD 

jazyk  – 110 sloví ek, p i matema  ce – 110 p íklad  na s ítání a od ítání, 

p i vycházce – 110 poznaných rostlin a živo ich , p i zem pisu – 110 

míst, které jsme navš  vili….

A jaké akce máme pro první ást 
roku naplánované?

návšt vu prv á k  v editeln  školy

„dravé ptáky“ na letním stadionu

návšt vu z partnerské školy ve Važci

besedu o legioná ích na italské front  za 1. sv tové války – akce 

k týdnu knihoven

Þ lm a beseda „Nicholas Winton - Síla lidskos  “

výuku plavání

návšt vu rodilých mluv í

branný den

zapojení do projektu „ tení pomáhá“

divadelní p edstavení

Ohlédnu   za prázdninami
I když nový školní rok je již v plném proudu, 

ráda bych se ješt  ohlédla za prázdninami. Nebo 

spíše p ipomn la všechny úpravy, které ve škole 

prob hly a díky nimž se naše škola stala zase 

o n co krásn jší. V první ad  došlo k oprav  další 

ás   fasády, tentokrát ze dvora, takže už zbývá pouze malá ást a škola 

bude celá v novém. (Více na jiném míst  SOBá ka. – pozn. redakce)
Vnit ní úpravy se letos týkaly šaten v suterénu, kde nás od povodní 

v roce 2002 trápí velká vlhkost, a první ás   spisovny v mezipat e, kde 

uchováváme všechny d ležité lis  ny týkající se jednotlivých školních 

rok . Nejv tší zm nou, která všechny nadchla, prošla u ebna chemie. 

Nový demonstra ní st l, lavice s laboratorními prvky a nové židle 

zm nily u ebnu k nepoznání. Jsme rádi, že díky Þ nan ním prost edk m 

na opravy, m žeme školu stále vylepšovat (i když bychom si mnohdy 

p áli více prost edk , chápeme, že nejsme jediní, koho má náš z izovatel 

na staros  ).

„Stodesítkování“
V dob , kdy vychází toto íslo, máme již za sebou p ipomenu   110. 

výro í naší školy, o kterém p ineseme zprávu v p íš  m ísle. tená i již 

ví, že stodesítka byla naším letošním íslem ísel. 

A co všechno se nechá vymyslet? Posu te sami, co všechno jsme 

krom  štafety b žecké (110 x 110m) a plavecké (110 x 100m) vymysleli: 

p i t locviku – 110 hod  na koš, 110 d ep , 110 kotoul , 110 hod  

kriketovým mí kem, 110 p eskok  p es švihadlo; p i hodinách cizích 

prut a slabý vlasec o pr m ru 0,16 mm s nosnos   1,8 kg. Zdolávání 

ryby navíc zt žoval druhý problém. Všude byla malá hloubka a ostré 

kameny. Když se mi poda ilo rybu dostat do v tší hloubky, zavolal jsem 

na d du, a  p ijde s podb rákem. D da p išel a rybu se mu poda ilo 

podebrat na první pokus. P i prvním pohledu na rybu mi bylo jasné, 

že to je bolen dravý. Odnášeli jsme rybu zm it a zvážit a najednou 

spat íme, že nám na druhém prutu bere ryba. B žel jsem k prutu, zasekl 

jsem a vlasec se p etrhnul. Prut jsem nechal ležet a šel nejprve zm it 

a zvážit bolena. Zjis  li jsme, že m í 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. Našt s   utržený vlasec z stal ležet 

na hladin , takže jsem ho p itáhl ke b ehu podb rákem a za al jsem si 

vlasec namotávat na ruku. Po chvilce jsem zjis  l, že na vlasci s dv ma 

návazci jsou ryby. Na jednom há ku byl kapr a na druhém cejn. Ob  ryby 

jsem pus  l. Chytání jsem si náramn  užil.

Petr v zdar

Honza Polanský, 12 let, rybá ský kroužek DDM Blatná 

M j první lín
Vyrazili jsme s d dou na ryby. Rozbalil jsem si pruty, nahodil jsem 

a ekal. Najednou mi zabrala ryba. Myslel jsem si, že je to kapr. P itáhnul 

jsem rybu ke b ehu a byl to lín. M il 36cm a vážil 0,71kg.

Petr v zdar.

Vašík Polanský, 8 let, rybá ský kroužek DDM Blatná
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klub už eká na své žáky, pro které 
p ipravily spoustu zajímavých akcí, 
sout ží a výlet . 

Svou innost zahájil hned 1. 
zá í i noviná skou kroužek, jehož 
lenem je i David Houzar, který se 

chopil fotoaparátu a pokusil se prv-
ní školní den našich školák  zdo-
kumentovat. Nezapomn l také vy-
zpovídat jednoho z žák  a jednoho 
z u itel . Zeptal se Mar  na íhy z 2. 
A, jak strávil poslední dny prázdnin 
a poslední prázdninový ve er: „Jel 
jsem na výlet na traktory, protože 
ta ka chce kupovat nový traktor.“ 
A co jsi d lal v era ve er, než jsi šel 
spát?: „Ve er jsem si etl Krte ka.“

P. u itel Ond ej Ko ovský, který 
je na naší škole už 3. rok, si letos 
prvn  vyzkouší roli t ídního u itele. 
Zeptali jsme se ho, co d lal na konci prázdnin a jak se na svou novou roli 
t ší: „V pátek jsem se zú astnil volejbalového zápasu krajského p eboru.  
Na svou novou t ídu se t ším, protože si poprvé vyzkouším roli t ídního 
u itele. P iznám se, že cí  m lehkou nervozitu, ale doufám, že všechno 
prob hne tak, jak má.“

Za Pomocnou ruku výlet do Norska
lenové žákovského parlamentu vyhráli v ervnu v sout ži 

charita  vních projekt  Gra  as Tibi s projektem Pomocná ruka, p i 
kterém žáci dou ují žáky, a to ve svém volném ase. Za tuto innost, 
které se v nují už t e   rok, byli ocen ni studijním pobytem v Norsku. 
Na ty denní cestu do Norska se 25. ervna vydala dv  d v ata Anna 
Venclová (8. ro .) a Kate ina Rážová (9. ro .) spolu s koordinátorkou 
žákovského parlamentu Ludmilou R ži kovou. 

„Studijní zájezd do Norska, který jsme vyhráli v cen  Gra  as Tibi, byl 
nabitý zajímavým programem, ale i p esto nám zbylo dost asu navš  vit 
místa, které nás zajímala. Díky Oslo pasu jsme m li 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 navš  vili muzeum vikingských lodí. Ve er jsme si šli odpo inout 
na st echu opery, po které se m že chodit, a pozorovali jsme odtud 
nezapomenutelný západ Slunce nad Oslem. Poslední den pobytu jsme 
vyšli na skokanský m stek Holmenkollen, odkud nás ekal krásný výhled 
na celé m sto.“ Anna Venclová

„Díky Norskému velvyslanectví a Þ nan ní podpo e m sta Blatná jsme 
na konci prázdnin zažily nevšední zážitky v norském Oslu. Studijní pobyt, 
který pro nás p ipravila Helena Benýšková (Norské velvyslanectví), byl 
pestrou mozaikou poskládanou z poznávání hlavního m sta a seznámení 
se s životem v norských školách a dalších za ízeních zam ených na 
práci s mládeží. Navš  vili jsme st ední školu Stovner, nízkoprahové 
za ízení erveného k íže a na záv r jsme se zú astnili diskuze se leny 
mládežnické rady m sta Osla. Vym nili jsme si zkušenos   a na erpali 

Nová posila pedagogické sboru
Mgr. Iveta Rozho ová

První školní den na ZŠ T. 
G. Masaryka v Blatné

ZŠ T. G. Masaryka v Blatné zahájila školní rok 
2014/2015 tradi n  1. Zá í, ostatn  jako všechny 
školy u nás. V letošním roce bude naši školu navšt vovat 307 žák  v 15 
t ídách. Pedagogové mezi sebou p ivítali novou posilu, pí u . Ivetu 
Rozho ovou, která bude t ídní u itelkou žák  2. B. N kte í nedo kavci 
dorazili už v p l osmé, byli mezi nimi zejména prv á ci v doprovodu 
rodi . Prv á k  se v hale školy ujali naši nejstarší žáci – devá áci, kte í 
jim budou po celý rok d lat „patrony“. Patronát nad prvními t ídami 
má v naší škole dlouhou tradici, a tak ani letošní devá áci nep ijdou 
o spole né akce s prv á ky. Ty za nou tradi ním pasováním prv á k  
na za átku íjna. Ani školní družina nez stala beze zm n. Pro žáky jsme 
letos otev eli nové odd lení v p ízemí školy. Jak školní družina, tak školní 

pedagoga na škole Mgr. Miroslav Šafr, Mgr. Eva 
Šilhanová, Bc. Mar  n Voneš a V ra Zemanová. 
Vyšší po et asistent  pedagoga nám umož uje 
podpo it ve výuce v tší po et žák , kte í tyto 
služby pot ebují. 

Školní poradenské pracovišt  nabízí podporu 
žák m se speciálními vzd lávacími pot ebami, ale 
i žák m mimo ádn  nadaným a všem ostatním 
žák m, kte í podporu p i vzd lávacím procesu 
pot ebují. O pomoc pracovišt  m že požádat 
sám žák nebo zákonný zástupce. Velmi vítáme 
pokud nás upozorní na ob  že ve výuce u itel, 
s nímž pak nadále úzce spolupracujeme. V asná 
intervence je základem úsp chu! Díky spolupráci 
rodiny, vyu ujících a poradenského pracovišt  
dosahují žáci lepších výsledk  a zárove  jsou 
i v lepší psychické pohod . 

Speciální pedagožka pracuje se žáky, jak 
v pr b hu vyu ování, tak v odpoledních ho-
dinách p i individuální reedukaci. Rodi m nabízí 
metodické vedení p i domácí p íprav  žák . 
Speciální pedagožka pracuje také s metodou 
Cogmed – Cogmed Working Memory Training, 
která je zam ená na rozvoj pracovní pam  . Na 
psycholožku se mohou obrá  t žáci i rodi e s výu-
kovými, výchovnými i rodinnými problémy.

Speciální pedagožka a psycholožka nov  nabízejí žák m rozvoj 
myšlení pomocí Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, 
která m že probíhat individuáln  nebo ve skupin .

Školní poradenské pracovišt  nabízí své služby bezplatn  pro rodi e 
a žáky naší školy, kte í nemusejí dojížd t do Pedagogicko-psychologické 
poradny Strakonice, se kterou spolupracujeme. Navš  vit nás m žete 
v konzulta ních hodinách (viz níže) nebo kdykoliv po p edchozí 
telefonické nebo ústní domluv .

Problémy je dobré za ít ešit hned na za átku než jejich ešení 
odsouvat na pozd ji, pak už bývá naše intervence více komplikovaná, 
pro vaše dít  více zát žová a stresující. Budeme rádi, když nás oslovíte, 
pokud budete mít pocit, že vám m žeme být nápomocní.

Konzulta ní hodiny:
Po – t 7:45 – 15:00 a Pá 7:45 – 12:00
1. patro, 2. dve e vpravo od editelny

Kontakty:
pevná linka škola: 383 422 094
mobil: 776 870 169; 722 801 717
email: poradenske-pracoviste@seznam.cz 

Projekt Školní poradenské pracovišt  na ZŠ J. A. Komenského Blatná 
(registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/02.0010) byl podpo en ze 2. 
výzvy 2. globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 Rovné p íležitos   d   a žák , 
v etn  d   a žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami v Jiho eském 
kraji Opera ního programu Vžd lávání pro konkurenceschopnost. Je 
Þ nancován z fondu EU a rozpo tu R.
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ZÁCHYTNÉ KOTCE 
M STSKÉ POLICIE 

BLATNÁ
BROK, k íženec jezev íka, pes, 5 let
Dne 3.9.2014 byl do našich kotc  
p ivezen Brok. Pani ka se o Broka 
z vážných zdravotních d vod  dál 
nem že starat, proto ho s t žkým 
srdcem nabídla k adopci. Brok se 
narodil 1.6.2009 a celý život trávil 
na zahrad  rodinného domku. Není 
tedy zvyklý žít v byt , kde bez p í-
tomnos   pani ky št ká. Je to mazel, 
který miluje lidi. Ostatní psi mu ne-
vadí, radši má však fenky. Nehodí se 
do domácnos   ke ko kám, které rád 
prohání. S jinými domácími zví aty 
zkušenost nemá, není zvyklý ani na d  . Brok bude spokojený v zateple-
né boud  na zahrad . Je o kovaný a od ervený.

Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz

ENDA, k íženec jezev íka,

pes, 2 roky

Dne 9.9.2014 byl m stskou poli-

cií p ivezen pes odchycen v Blatné 

v ulici Vrbenská. Jedná se o k ížence 

drsnosrstého jezev íka. Jsou mu asi 

2 roky. enda je milý, mazlivý, ne-

konß iktní pejsek. Miluje lidi, nevadí 

mu psi ani feny. enda je momentál-

n  v lé ení, na krku má nezhojenou 

ránu. Do adopce bude vydán po do-

lé ení.

• Adresa správy kotc : M stská policie Blatná, Zahradnická 171,
388 01 Blatná

• Adresa záchytných kotc : objekt is  rny odpadních vod
Blatná – Lapa  

• Velitel MP Petr Van k, 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 pejsk  - po dohod  s m stskou policií

Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná 

Aktuality ze SOŠ 
St ední odborná škola Blatná zahájila nový 

školní rok rozsáhlou vým nou všech oken v areálu 
a vylepšením zateplení st n. Tato akce (s Þ nan ní 
podporou ze Státního fondu životního prost edí 
z Opera ní programu životního prost edí) bude 
probíhat až do zimy a ješt  o ní budeme informovat. 
Samoz ejm  se rozb hla i výuka všech t í obor  (Elektronické po íta e, 
Informa ní technologie a Obchodní akademie) i další akce pro sou asné 
i budoucí žáky. 

Po íta ový kroužek pro žáky ZŠ 

Již tradi n  od íjna 2014 otevírá po íta ový kroužek pro žáky 
základních škol. Kroužek probíhá každý pátek od 14 do 15.30 hod. Je 
zdarma a je zam en na ak  vní práci s po íta em. Probírá se úprava 
fotograÞ í, tvorba webových stránek, 2D graÞ ka, 2D animace, 3D graÞ ka, 
programování v javascriptu i v jazyce C#. M že p ijít kdokoliv po dohod  
na kozlovsky@blek.cz nebo na ísle 383 412 233. Za íná se od úplných 
základ , p edchozí znalos   nejsou nutné.

Kroužek je v moderní po íta ové u ebn  SOŠ Blatná s datovou 
projekcí. Každý mladý lov k má sv j po íta  a p id lený ú et. Výuka 
probíhá na nejnov jších po íta ích a programovém vybavení, které se 
používá i v profesionálních Þ rmách. Kroužek je limitován po tem do 18 
žák . 

V minulých letech žáci na kroužku ak  vn  pracovali na po íta i, 
vyzkoušeli si základy nejnov jších so  warových technologií a po íta ové 
graÞ ky, které se vyu ují na SOŠ Blatná v oborech Informa  ka v ekonomice, 
Elektronické po íta e, v omezené mí e i na oboru Obchodní akademie. 
Webové technologie, programování, instalace po íta  a jejich zapojení 
do sít , graÞ ka, elektrotechnické, ekonomické a všeobecné p edm ty se 
vyu ují na SOŠ Blatná na nadstandardní úrovni (více na www.blek.cz).
Na kroužku se podle zájmu probírají témata:

Úpravy fotograÞ í v programu Zoner Photo Studio. Žáci si fotograÞ e 
retušují, odstra ují vady, tvo í fotomontáže, panoramata, snové HDR 
fotograÞ e, odstra ují kolinearitu, tvo í kalendá e, generují fotogalerii 
na webové stránky aj. úpravy.

Tvorba webových stránek ve zna kovacím jazyce XHTML pomocí 
kódu i designéru ve vývojovém prost edí Microso   Visual Studio. 
Žáci si vytvo í webové stránky s textem a obrázky, upravují je 
a umís ují na server školy nebo na free servery. 

Základy jazyka Java Script, který dodá webovým stránkám 
dynami nost. Žáci si programují m nící se obrázky po p eje   myši, 

javascriptové hlášky, tvorbu fotogalerie, generování náhodného 
obrázku apod. 

Kaskádové styly CSS. Pomocí t chto technologií v prost edí Visual 
Studia se žáci seznámí s tvorbou efek  vního kódu, s jehož pomocí se 
vytvá ejí profesionální webové stránky.

Základy vyššího objektov  orientovaného programovacího jazyka 
C#.

St íhání Þ lm  v programu Movie Maker, spojení Þ lm  pomocí 
p echod , p idání zvuku,  tulk , hudby, p evod do zvoleného 
formátu. 

Vektorová graÞ ka v programu Corel Draw. V ní se tvo í pozvánky, 
reklamní plakátky, vizitky, loga, graÞ cké prvky na webové stránky.

2D animace v programu Corel R.A.V.E. Žáci tvo í jednoduché 
dynamické bannery, pomocí nichž se tvo í internetové reklamy i 
legrácky na webové stránky.

3D graÞ ka v programu ProgeCAD. Vytvá ejí se zajímavé prostorové 
objekty, 3D logo apod. Znalost CAD prost edí je d ležitá pro uplatn ní 
ve strojnických a elektrotechnických profesích.

Na kroužku jde o to žák m základních škol ukázat, že informa  ka je též 
ak  vní tvo ivá práce, ve které lze nalézt realizaci i uplatn ní v budoucí 
profesi. 

Aleš Drobník

inspiraci do naší další práce. Velmi p íjemné bylo i setkání s dalšími 
výherci sout že Gra  as Tibi. Doufáme, že jsme se spole n  nevid li 
naposledy.“ Ludmila R ži ková, koordinátorka ŽP

„Cht la bych strašn  moc pod kovat mé, te  už bývalé, koordinátorce 
Ludmile R ži kové za to, že má tak dobré nápady, kterými nás dokázala 
«teleportovat » až do Norska.“ Kate ina Rážová
Škola pro demokracii na ZŠ TGM Blatná

Žákovský parlament na ZŠ TGM v Blatné se i v tomto roce bude 
v novat projektu Škola pro demokracii, jehož sou ástí se m že stát 
jakákoliv škola, má-li chu  pracovat na vývoji demokratického klimatu 
a na zapojení žák  i student  do chodu školy. Naše škola p sobí od 
lo ského roku jako Konzulta ní centrum pro žákovské parlamenty. 
Rozjížd jícím se žákovským parlament m nabízíme publikace, plakáty 
a samoz ejm  i rady, jak innost ŽP vylepšit, jak získat na svou stranu 
podporu u itel  a rodi . V lo ském roce jsme se pokusili podpo it 
a inspirovat ŽP na ZŠ Hvož any a ZŠ Tylova v Písku. Rádi se budeme 
v novat i vaší škole J.

Více informací o projektu škola pro demokracii m žete 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 ch  t stát jeho sou ás  , neváhejte kontaktovat 
naše konzulta ní centrum. Všechny materiály pot ebné k odstartování 
projektu jsou k dispozici zdarma. 

Ludmila R ži ková, koordinátorka ŽP ZŠ TGM Blatná
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Tricyklisté na SPOR Á KU 2014
SPOR Á EK je tradi ní sportovní fes  val, který se koná vždy první 

zá ijovou ned li v Praze. Je to den plný pohody, kterým provází Zorka 
Hejdová a Pavel Cejnar, báje ní moderáto i rádia EVROPA 2. Rozmanité 
sportovní ak  vity zde v letošním roce nabízelo více jak 200 sportovních 
klub  p evážn  z Prahy. Nechy-
b ly však také zajímavé nabídky 
nap . skok  na lyžích a akroba-
 ckého lyžování. A tak a koliv 

byl krásný letní den a teploty tr-
haly rekordy, návšt vníci si moh-
li zkusit ryze zimní sporty, a to na 
opravdovém um lém sn hu. Ke 
zkoušení byly naprosto všechny 
možné disciplíny. A tak si ze-
jména malí návšt vníci mohli 
vyzkoušet nap íklad fotbalovou 
p ípravu Sparty i Slávie, mohli 
b hat biatlon (samoz ejm  na 

ROSNI KY SKS Tricykl
zvou na

I. TURNAJ V iBOCCIE
Kdo jsou ROSNI KY? … ... ... družstvo hrá ek v iBoccie, které hrají I. Jiho eskou ligu

Co je iBoccia?

Integrovaná boccia ( ti bo a) je sport, který má upravená pravidla klasické boccii (paralympijského sportu). Je obdobou 

francouzského PETANQUE.

Hraje se obvykle v t ech až šesti lenných týmech a smyslem hry je umístit ( ervené nebo modré, kožené) mí ky svého týmu 
co nejblíže k Jacku (bílému mí ku - ozna ovanému v obdobných hrách jako prasátko i košonek).

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

k upraveným pravidl m zde hendikep nehraje žádnou roli.

Podrobná pravidla naleznete na www.skstricykl.estranky.cz i p ímo v den turnaje u po adatele

Kdo se m že ú astnit turnaje?

iBoccia se hraje bez rozdílu hendikep  (v družstvu mohou být i zcela zdraví lidé) a bez rozdílu v ku (v etn  d tí a senior )

iBoccia integrovala bocciu ur enou pouze handicapovaným sportovc m mezi sporty, kterým se mohou spole n  s handicapovanými 

v novat i zcela zdraví sportovci – od d tí až po seniory. Proto je tento sport pro mnoho lidí skv lou p íležitostí k integraci (p irozen , 

skrze spole né sportovní prožitky, kde hendikep ani v k nehraje žádnou roli).

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

P ihlášky:  posílejte do 15. listopadu 2014 (jednotlivci nebo t í lenná družstva) na

e-mail: boccia.blatna@seznam.cz  nebo na mobil: 728 881 358

Mí ky zajistí po adatel akce!

Ceny a ob erstvení zajišt no

Partne i akce: Centrum kultury a vzd lávání Blatná, M sto Blatná, Svazek obcí Blatenska

Tricyklistka Iveta Kolínská na 3. míst  
ve sv tovém bodování

Blatenš   závodníci SKS Tricykl Blatná zahájili letošní závodní sezónu 
pon kud netradi n  až v ervnu, kdy se rozto il seriál závod  evropského 
a sv tového poháru. S rados   jsme zjis  li, že se tricyklis  cká konkurence 
ut šen  rozr stá a boje o dobrá umíst ní jsou stále náro n jší.

Po úsp šných startech v Itálii, N mecku a velké tour po Špan lsku 
získala Iveta Kolínská body, se kterými obsadila k 31. srpnu celkové 3. 
místo a Václav Vok rka 15. místo, což je v první p lce závodního pole.

Letošní paracyklis  cké MS se jelo na p elomu srpna a zá í v americkém 
Greenville a start našich tricyklist  byl nad naše Þ nan ní možnos  . Je to 
škoda, protože oba naši závodníci zcela ur it  utrpí bodové ztráty. Ty 
se pak budou snažit dohnat na posledních závodech EP, které se jedou 
koncem zá í v B lehradu (Srbsko) a v záv ru letošního seriálu EP, který 
hos   Praha.

Start našich tricyklist  podporují:
Jiho eský kraj, Svazek obcí Blatenska, M sto Blatná, Blatenská ryba, Lesy 

R, Konto Bariéry, STROM PRAHA a.s. Lná e, Nadace EZ, Fundacion 
SAIATU Bilbao (Špan lsko)

Iveta Kolínská p ebírá vít zný trikot na EP v Bilbau

Iveta Kolínská na startu asovky SP v Segovii
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Po stopách Mikoláše 
Alše - celodenní 
výlet b l ické 
cykloskupiny

Po spln ní povinnos   r zného druhu 
nap . neodkladných agrotechnických lh t 

na našich polích a zahrádkách, si naše skupina, 
dopln ná sp ízn nými cykloturisty z Blatné a B eznice našla termín pro 
dlouho plánovaný celodenní nau ný výlet. Sešli jsme se dne 27. 7. 2014 
na b l ickém nám s  .

Cílem naší cesty byla nau ná turis  cká stezka mezi imelicemi a Mi-
ro  cemi, památník Mikoláše Alše a Mat je Kopeckého v Miroticích. 
K návratu jsme zvolili cestu po stopách Mikoláše Alše p es Lu kovice, 
Myš  ce, Drahenický Málkov až do Alšova mlýna v Závišín . 

Po srazu na tradi ním míst , na p edzahrádce Snackbaru v B l icích, 
jsme se vydali nejkratší cestou (cca 20 km) p es Podruhlí, Hos  šovice, 
Uzeni ky, Svu ice, Slavkovice a Rakovice do imelic. Po prvním krátkém 
ob erstvení v krásné zahradní restauraci Na Knížecí jsme nastoupili na 
Alšovu stezku.

Nau ná turis  cká trasa zachycuje nejzajímav jší místa mezi imeli-
cemi a Miro  cemi. Je vhodná pro p ší turis  ku nebo horská kola, takže 
se dalo p edpokládat, že n kte í z nás budou muset ob as opus  t sedlo 
kola a jít po vlastních nohách. Délka trasy imelice - Mirotice je asi 12 
km.

imelice jsou m ste ko s bohatou stavební historií, v sou asnosti 
nákupní centrum oblasti. imelický zámek je jedinou palácovou 
architekturou v barokním stylu na Písecku.

Ze zámeckého parku jsme projeli alejí prastarých ervených dub  do 
Rakovic, podél samoty u Novák  (historie místa byla zachycena v po-

B l ice

Velký sál, KCAŽ
Více informací na: www.tanecni-blatna.webgarden.cz nebo emailem: 
tanecni.blatna@centrum.cz 

každé pond lí |11  19H MANŽELSKÁ A P EDMANŽELSKÁ PORADNA 
STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manžel m, snoubenc m, rodinám i jednotlivc m 
odborné sociáln  právní a psychologické poradenské služby, pomoc 
p i ešení partnerských, rodinných a mezilidských vztah . V p ípad  
zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz.  

PO – T JAZYKOVÉ KONVERZACE | Klubovna, KCAŽ
Pond lí 18:00 N M INA
Úterý 18:00 ŠPAN LŠTINA S RODILÝM MLUV ÍM
St eda 18:00 ANGLI TINA

tvrtek 18:00 EŠTINA PRO CIZINCE

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 Sov tského svazu od fotografa, 
který sbírá jednu cenu za druhou na Czech press photo.

| 20. 9. – 26. 10. | ÚT – NE | 9:00 – 18:00 |
ROMAN VONDROUŠ: STEEPLECHASE
M stské muzeum Blatná
Hlavní cenu za sportovní fotograÞ e na nejpres  žn jší sv tové 
sout ži World press photo za rok 2013 získal Roman Vondrouš, fotograf 

TK, který vystaví velký soubor fotografií z Velké pardubické.

VÝZVA
Malujete rádi? V nujete se graÞ ce, fotografování i jinému výtvarnému 
um ní? Pokud ano a máte chu  svou tvorbu ukázat ostatním, pak máte 
jedine nou možnost vystavit svá díla v prostorách KCAŽ. V p ípad  
zájmu se hlaste na tel.: 734 274 292 nebo na e-mail: sikorova@ckvb.cz 

Program Centra kultury 
a vzd lávání Blatná 
(CKVB) a Komunitního 
centra ak  vního života Blatná (KCAŽ)
AKCE
18. - 19. 10. 2014 | SO + NE | MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ SOUT Ž 
Fran  ška Simandla. 
Více informací na: h  p://www.ckvb.cz

23. 10. TVRTEK | 19:00 | JAKUB SMOLÍK & BAND
Koncert, Sokolovna Blatná, vstupné: 1. - 10. ada | 280,- K  | d  , 
studen  , senio i 260,- K  |10. - 24. ada | 260,- K  | d  , studen  , 
senio i 240, - K  |

28. 10. úterý | 14:00 | DEN REPUBLIKY | KCAŽ

KCAŽ
1. 10. st eda | 17:00 | TANE NÍ AJE O PÁTÉ ZUBA E BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ | Vstup volný

Každé úterý | 19H KULTURN VZD LÁVACÍ ÚTERKY
Kavárna/velký sál, KCAŽ
Aktuální program naleznete na:
h  p://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/

Každý tvrtek | 18H ATELIÉRY
KCAŽ Aktuální program naleznete na:
h  p://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/. 
Na ateliéry je nutné nahlásit se p edem na tel: 776 712 858, po et míst 
je omezen.

sobota | 17 – 21.30H TANE NÍ PRO MLÁDEŽ: 17-19.30h | TANE NÍ PRO 
DOSP LÉ: 20-21.30h 

Knižní TOP 5
Nejžádan jší  tuly v M stské knihovn  
Blatnáz za období ervenec a srpen 2014
Knihy pro dosp lé:
1. P emysl ech, Trefen šumavským genem
2. Kamila Läckberg, And lí ká ka
3. Jonas Jonasson, Analfabetka, která um la po ítat
4. Marcela Mlyná ová, Požitká ka
5. Vlas  mil Vondruška, Smrt ve Vra  slavi

Knihy pro d  
1. Jim Benton, M j milý dení ku
2. David Williams, Babi ka drs a ka
3. Thomas Brezina, P ípad pro tebe a klub tygr . P lno ní      setkání
4. Velká kniha komiks
5. Clo  lde Bruneau, Malý princ a planeta velkého šaška

I letos se zapojí M stská knihovna do celostátní akce Týdne 
knihoven, která probíhá 6. – 12. íjna 2014. Na naše tená e eká 
registrace na rok zdarma, amnes  e upomínek pro zapomn tlivé, 
zprovozn ní p j ování elektronických te ek, pro d   malá tv r í dílna 
a pro dosp lé již tradi ní literární zájezd. P edpokládaný termín zájezdu 
je úterý 7. íjna. 

sn hu), „k mání“ byl hokejbal, ß orbal a další i velmi netradi ní disciplíny.
Známé osobnos   se st ídali nejen na pódiu, u autogramiád, ale 

leckdy i p i samotných sportovních ak  vitách. A tak jsme mohli zjis  t, 
jaké byly sportovní za átky Lukáše Bauera, plážových volejbalistek Kiki 
a Maki, akrobatky na lyžích Evy Samkové a na své úsp chy zavzpomínal 
také akroba  cký lyža  Aleš Valenta.

Celá akce slouží zejména jako p íjemný a smysluplný nábor malých 
sportovc . SKS Tricykl velmi rád využil pozvání po adatel  a v letošním 
roce se této báje né akce ú astnil již podruhé.

Více informací o akci získáte na www.spor á ek.cz
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Domácí kompostér do každé rodiny
 Koncem roku 2013 byla naší obci nabídnuta možnost zú astnit se 

projektu ,,Domácí kompostování v Jiho eském kraji“, jehož garantem 
se stal Svaz m st a obcí Jiho eského kraj (= SMOJK). Cílem je snížení 
množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve sm sném 
komunálním odpadu (trávy, lis  , padaných jablek apod.).

SMOJK domácí kompostéry po ídí a následn  je naše obec bude dis-
tribuovat svým ob an m pro   podpisu. Kompostéry jsou po izovány 
z dotace (obec zapla   pouze 10% ceny kompostéru), ob ané je dosta-
nou do užívání zdarma. Po dobu 5-   let budou kompostéry ve vlastnictví 
SMOJK (je to podmínka dotace) a po uplynu   této doby se již deÞ ni  vn  
stanou vlastnictvím ob an .

P edpokládaný termín dodání kompostér  je listopad 2014. Po et 
objednaných kompostér  se stanovil tak, aby jej dostala každá rodina, 
která vlastní rodinný domek nebo chatu. P estože nemáme p esný p e-
hled o tom, kdo vlastní pouze zahrádku, m lo by se dostat i na tyto ob-
any. Protože obecní ú ad nemá skladovací prostory na tak velký po et 

kompostér , bude nutné je distribuovat ob an m ihned po dodání. Žá-
dáme proto hlavn  ty, kte í zde nemají trvalé bydlišt , aby se domluvili 
s n kým, kdo jim kompostér p evezme. Tuto osobu prosíme pak nahlásit 
na obecní ú ad, abychom v d li, komu máme kompostér p edat. 

V íme, že kvalitní domácí kompostéry p isp jí k ochot  našich ob-
an  lépe t ídit biologicky rozložitelný odpad tak, aby nemusel kon it ve 

vídce Terezy Novákové Železný k íž), minuli jsme hrad u Bud, prav ké 
hradišt  ze starší doby železné, vybudované mezi 7. stol. a 1. pol. 5. stol. 
p . Kr.

Botanickou p írodní památku „Malý Kosa  n“ – chrán nou louku se 
zajímavou vlhkomilnou kv tenou, uvád nou v pr vodcích, jsme oprav-
du nenašli, ale nahradili ji slibovaným vedením kola v epkovém strni-
š  , což byla nejkratší cesta do obce Boudy. Zaslouženým pohodovým 
sjezdem jsme p es hospodá ský budský dv r (založený v r. 1721, rodišt  
Mariny Kailové, manželky Mikoláše Alše) a kolem miro  ckého židov-
ského h bitova, který je jeden z nejstarších a nejzachovalejších v jižních 

echách, dojeli do Miro  c, bývalého královského m ste ka. M ste ko 
je malebn  umíst né na b ezích Lomnice. Zde jsme na místním nám s   
nevynechali prohlídku restaurace U Alše, fotografování u sochy M. Alše 
od Antonína Lhotáka a samoz ejm  návšt vu památníku Mikoláše Alše 
a Mat je Kopeckého.

Na náš p edem avizovaný p íjezd byla pr vodkyn  paní Toušová 
skute n  dokonale p ipravena. Její obsáhlý výklad, zejména životopisu 
Mikoláše Alše, nás všechny zaujal. Byla dojata zjišt ním, že je v naší sku-
pin  Pepa Aleš, sou asný vlastník závišínského mlýna  a p ímý potomek 
strýce Mikoláše Alše, za nímž malí  docházel do závišínského mlýna.  

Po prohlídce památníku jsme pokra ovali kousek pro   toku Lomni-
ce, p es Lu kovice a bývalý mlýn Kost ata, ob erstvili jsme se v zájezdní 
hosp dce na hrázi rybníka Labu  v Myš  cích. P es Chobot a Drahenický 
Málkov jsme dojeli do Závišína, kde jsme zakon ili výlet prohlídkou Al-
šova mlýna.

Pro všechny ú astníky to byl krásný den v naší jiho eské krajin . Cel-
ková délka trasy do 50 km. V ele doporu uji.

Mirek Novotný - B l ice
Pod kování

Dobrý den, cht l bych touto cestou jménem Sdružení nezávislých 
kandidát  B l icka pod kovat všem, kte í nás podpo ili svými podpisy, 
abychom mohli kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. ada 
v cí je rozpracována a p ipravena k realizaci, v p íš  m roce by m la být 
zahájena rekonstrukce druhé ás   nám stí a Újezdecké ulice, dále je 
zvažována výstavba za ízení pro seniory a další záležitos  . Jako jedna 
z hlavních priorit je, a v ím, že i z stane, podpora školství v B l icích 
a p íprava parcel pro výstavbu RD. V neposlední ad  i podpora kulturní-
ho, sportovního a spole enského života a innos   spolk . Stále stoupa-
jící zájem o p ší a cykloturis  ku inspiruje nejen k budování cyklostezek 
a cyklotras, ale i r zných zajímavos  . Nap . u Lipovice byla z ízena nau -
ná stezka a vysazeno n kolik p vodních ovocných d evin v rámci projek-
tu „Putování krajinou básníka a spisovatele Ladislava Stehlíka“. Myslím, 
že velmi zajímavá je i možnost zp ístupn ní štoly Barbora v Újezdci. Ješ-
t  pro úplnost uvádím, že tak jako i v minulos  , i v nedávné dob  bylo 
podáno n kolik žádos   o dotace z národních, evropských i krajských 
zdroj . O tom, zda obec usp la, bude rozhodnuto za átkem íjna tohoto 
roku. Toto je malý p ehled toho, co nás eká a co je pot eba ud lat. Také 
je na míst  p ipomenout, že obec hospoda í bez dluh  a bez problém  
zvládá i výkon státní správy. 

 Záv rem mi dovolte pod kovat všem za dosavadní projevenou d v -
ru a pop át vše dobré do dalších let.

Josef Zeman, starosta obce B l ice

Malá divadelní spole nost Kostým a Knihovna B l ice Vás zvou na divadelní p edstavení

sobota 11. íjna 2014
od 15 hodin
Knihovna B l ice

Hašler! Hašler! Hašler!

Hraje a zpívá: Michal Boška

Napsala: Kv ta Drahokoupilová

Hudba: P emysl Zíka

vstupné dobrovolné

srozumitelné pro d ti od 12 let

http://www.divadlo-kostym.cz

Písni ky psané životem 

Karla Hašlera

sm sném komunálním odpadu (tento nešvar je rozší en hlavn  v p ileh-
lých osadách, kde jsou velkoobjemové kontejnery) a draze pla  t za jeho 
vyvážení. Pokud se poda í snížit objem draze vyváženého komunálního 
odpadu, tak by se nemuselo p istoupit ke zvýšení poplatk  za odvoz ko-
munálního odpadu (poplatky od ob an  jsou od r. 2009 stále na stejné 
úrovni a zdaleka nepokrývají náklady obce na likvidaci odpadu). Rovn ž 
doufáme, že již nebude d vod zakládat erné skládky (i padaná jablka 
jsou vhodným materiálem pro kompostér) a ob ané naší obce tak p i-
sp jí k lepšímu životnímu prost edí.
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Z ni eho se nedá d lat v da,
ani z v dy ne,
natož pak ze života.
J. Werich 

Info z Bezd dovic, 
Dobšic a Paš  k

Letní prázdni nové sportování
Turnaj v malé kopané

Dne 12. ervence 2014 byl v Bezd dovicích uspo ádán 4. ro ník 
turnaje v malé kopané „O pohár starostky obecního ú adu“. Do 
sportovního areálu p ijelo 8 mužstev a to: Blatná, Vráž u Písku, Št ke , 
Lions Písek, Telekom Blatná, Indické placky, Stará promi  a Va ice 
ze Strakonic. Mužstvo z Bezd dovic, které m lo obhajovat lo ské 
prvenství, turnaj nes  hlo pro ú ast na páte ní svatb  svého spoluhrá e. 
Vít zem 4. ro níku turnaje se stala Št ke , druhé místo obsadil Telekom 
Blatná, t e   skon ilo mužstvo Blatné, na tvrtém míst  Vráž u Písku, 
páté byly Indické placky, na šestém míst  Va ice ze Strakonic, sedmá 
skon ila Stará promi  a osmé skon ilo mužstvo Lions Písek, jehož páte  
tvo ili vnuci po adatele Zde ka Jíchy. Turnaj byl bohatý na st elené 
branky. Kanonýrem turnaje se stal hrá  Diviš ze Št kn , který za  žil 
konto soupe  dvanác   brankami. Na druhém míst  se šes   brankami 
byl Kuba Nový z Blatné a t e   místo obsadili hned ty i hrá i, kte í 
nast íleli každý po p   brankách - Prokeš ze Št kn , Mertl z Va ice, 
K ivanec z Blatné a Koubek z Telekomu. Letos po adatelé ocenili také 
nejstaršího hrá e turnaje, kterým byl Pavel Zeman z mužstva Vráž. Svým 
objek  vním rozhodováním p isp l k dobré úrovni turnaje rozhod í pan 
Fran  šek Bat k ze Starého Plzence. 

Bezd dovice

je charakteris  cký charisma  cký obli ej, který p itahuje pozornost 
diváka a z kterého vyza ují klid a pohoda. Obdobn  p sobí na diváky 
i abstraktní malby. V tšina obraz  je lad na do modrozelených tón , 
i když v poslední dob  se objevuje také syt  ervená a žlutá barva. P i 
jejich tvorb  používá autorka kombinovaných technik, nap . kombinaci 
akrylových a akvarelových barev s akvarelovými pastelkami. Ve svých 
ilustracích dosahuje velice jemných barevných p echod . Tato technika 
ji umož uje vytvá et snové obrázky se silným pozi  vním nábojem. 

Pro  jsou obsahovým centrem výstavy práv  and lé? Každý z nás 
v život  potkal svého and la, i když možná ne vždy ho poznal. A tak 
není divu, že se s and ly, p esn ji e eno s and lkami, na obrazech 
Evy ur ové setkáváme. Jedná se o poe  cká stvo ení, která nás nejen 
chrání, ale která nám i p inášejí klid do duše. Ale and lé nejsou jediné 
bytos  , které oživují obrazy. Setkáme se zde i se šašky, kte í v dobrém, 
ale i ve zlém ovliv ují náš život. N který šašek se pokusí život lov ka 
zkazit, zkomplikovat, jiný naopak pohladí lov ka po duši, snaží se ho 
chránit a pomoci mu. 

Jana ur ová se v Plzni poprvé výrazn  p edstavuje jako malí ka. Její 
projekt „Tovární m sta“, který zachycuje originální vid ní industriální 
krajiny s výraznou abstraktní barevnos  , p edstavuje zcela nový, 
experimentální sm r v její za ínající tvorb . Obrazy svým podáním siln  
evokují p edstavu magické ohnivé no ní zá e nebo zapadající slune ní 
kotou  nad pr myslovým m stem. Tema  ckým pro  pólem „Továrních 
m st“ se pak jeví obraz „And lka na kolob žce“, který nás zavádí do 
and lského sv ta tak vzdáleného od industriálního ruchu. Vedle t chto 
zajímavých výtvarných po in  se Jana p edstavuje i svou olejomalbou 
„Modrý slon“ a n kolika drobnými kresbami.

Pro ob  výtvarnice bylo c  , že mohly na vernisáži jejich výstavy 
p ivítat i paní PhDr. Hanu Gerzanicovou, básní ku, která dlouhá léta 
prožila v exilu v Austrálii. Za svou anglickou tvorbu byla Mezinárodní 
spole nos   básník  a Národní knihovnou USA vyznamenána ocen ním 
Básník roku 1997. V roce 2002 p evzala medaili Za mezinárodní zásluhy 
o poezii a byla za azena do Mezinárodní sín  slávy v americké FiladelÞ i.

Miroslav Hoš  ka

Závišínský ateliér vystavuje v Plzni
Po úsp šných výstavách v Blatné a ve Strakonicích se nyní 

p edstavují závišínské výtvarnice Eva a Jana ur ovy v plze ském hotelu 
„U Pramen “. Výstava s názvem „Mezi and ly“ byla zahájena slavnostní 
vernisáží v první školní den. Ob  výtvarnice, které jsou zárove  
u itelkami, tak origináln  oslavily zahájení nového školního roku.

Matka a dcera tentokrát neprezentují svoji hlavní innos   – keramiku, 
ale celá výstava je netradi n  v nována jen a pouze malb  a kresb . 
Eva ur ová se ve své tvorb  zam uje na olejomalbu a tvorbu ilustrací. 
Obrazy ukazují n kolik etap ve vývoji její malí ské cesty. Setkáváme 
se jak s obrazy poe  ckými, tak s p íjemn  barevnými velkoplošnými 
abstrakcemi. Nám ty tvo í p edevším and lé a šašci. Pro v tšinu Þ gur 

“Zázra ná“ studánka s živou vodou 
Kde studánku 

najdete? Nachází se 
u Závišínského po-
toka, v lese, asi 4 km 
severn  od Blatné 
mezi obcemi Bez-
d dovice a Závišín. 
V míst , kde stával 
Bílý most, se postav-
te elem pro   prou-
du potoka. Studánka 
je na pravém b ehu 
asi 450 m pro   prou-
du potoka vpravo 
vedle lesní cesty pod 
prudkým svahem. 

Podle pov s   je 
voda ve studánce 
lé ivá a údajn  je 
možné ji pít anebo 
si jí po  rat bolavá 
a nemocná místa. 

íká se, že má velmi 
blahodárný vliv na o i a zrak, pomáhá p i lé ení všech možných zán t  
a st evních po  ží a má také pozi  vní ú inky p i lé b  diabe  k . Lé ivé je 
prý i samotné místo kolem studánky, které v sob  soust e uje pozi  vní 
energii.

D íve byla studánka ve stavu ryze p írodním, vyv rala v lese pod sva-
hem a byla dokola obestav ná n kolika kameny. V roce 2004 dostala 
první d ev nou st echu a tu nyn jší jsem ud lal v ervenci roku 2014. 
Od roku 2004 studánka postupn  chátrala. Byla tak zanedbaná, zanese-
ná a nep ístupná, až se nám jí s manželkou zželelo a studánku jsme letos 
zp ístupnili, prosekali k ní cestu, vy is  li, ud lali odtok a samoz ejm  
již zmi ovanou novou st ížku a informa ní tabulku (viz p iložené foto). 
Více na webových stránkách www.estudanky.eu/158

Návšt va studánky je zajímavý nám t na výlet a to nejenom pro ro-
di e s d tmi, ale i pro širokou ve ejnost. 

Text a foto Zbyn k Tauš
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Novinkou turnaje bylo to, že po adatelé p ipravili pro každé mužstvo 
i diváky ob erstvení domácími cukrá skými výrobky, o což se postarala 
paní Zdena Merhautová. 

K dobré úrovni turnaje a ocen ní všech ú astník  p isp li sponzo i, 
kterým bych cht l zvláš  pod kovat: Obecní ú ad Bezd dovice, 
Blatenská ryba, Tesla Blatná, eznictví Janota, Maso uzeniny Písek, 
Suchánek Jaroslav a Houdek Lukáš. Celkov  lze íci, že se turnaj op t 
vyda il a ú astníky byl hodnocen kladn .

Text: Zden k Jícha
Foto: Oléé

Turnaj v nohejbale trojic
V sobotu 5. ervence 2014 se konal ve sportovním areálu 

v Bezd dovicích turnaj v nohejbale trojic. Turnaje se zú astnilo šest 
trojic z Þ rem p sobících na Blatensku. B hem celé akce bylo zajišt no 
ob erstvení a bohatý nápojový lístek. Na turnaj se p išlo podívat mnoho 
místní i p espolních. Všichni diváci fandili a oce ovali dobré sportovní 
výkony. První místo obsadila trojice Technické služby Blatná, druhá 
skon ila trojice TJ AK Bezd dovice a t e   se umístnila trojice EVAK 
Blatná. Pro všechny hrá e byly p ipraveny za jejich výkony hodnotné 
ceny. 

Alena Ves  álová

Sedmiboj dvojic
V sobotu 2. 8. 2014 se v Bezd dovicích konal 8. ro ník tradi ního 

„Bezd dovického sedmiboje dvojic“. Tentokrát se turnaje zú astnilo 
šest dvojic. Sedmiboj se skládal z t chto disciplín: nohejbal, kop na 
fotbalovou branku, st elba na branku hokejkou, hod na koš, šipky, stolní 
tenis a st elba ze vzduchovky. Nejlépe si se všemi disciplínami poradila 
dvojice KAP ÍCI ve složení Jaroslav Suchánek a Tomáš Kapr, kte í obhájili 
lo ské vít zství. Druhá skon ila dvojice SPARTA (Stanislav Brda a Ji í 
Vydra), t e   skon ila dvojice DC Vikings (Alena a Pavel Ves  álovi). 
Ob  tyto dvojice m ly stejný po et bod . Vít zná dvojice p evzala od 
organizátor  za první místo poháry. 

Text: Alena Ves  álová
Foto: Dominika Vohryzková

Rozlou ení 
s prázdninami
V sobotu 23. srpna se v Hajanech 
u rybníka Kahoun od 16 hodin konal 2. 
ro ník úsp šné akce pro d   a mládež 

nazvané „Rozlou ení s prázdninami“. 
Na louce byla p ipravena stanovišt  

s disciplínami, kterými nap íklad bylo lovení 
limonád, házení mí kem na cíl, ch ze na ch dách 

a ur it  nejoblíben jší byla st elba ze vzduchovky na špejle, na kterých 
byly navázané laskominky. Po pravd  - u všech stanoviš  ekala na malé 
sportovce sladká odm na. Mimo jiné se d   vydovád ly na nafukovacím 
skákacím hradu a t ešni kou na dortu byla hasi ská plošina, zap j ená 
SDH Chrást, která zájemce vyzvedla do výšky 27 metr  a  m jim poskytla 
krásný výhled na Hajany a okolí. Sou ás   této akce byly i hasi ské závody 
našich nejmenších. Jako první se nám p edstavila p ípravka z Hajan. 
Jejich závod p ipomínal malé „brou ínky“, kte í sotva unesou hadici, 
ale nakonec bravurn  poko ili oba p ipravené ter e. Po nich nastoupili 
mladší žáci, kde se utkala dv  družstva: Hajany a Tcho ovice. Zvít zili 
domácí. Nejo ekávan jší kategorií byli starší žáci, ve které závodila t i 
družstva a to Hajany, Tcho ovice a Mirovice. Op t nejlepší byli domácí. 
Vít zové byli odm n ni medailemi a všichni zú astn ní obdrželi odm nu 
za snahu. 

Celá akce byla velmi zda ilá, malí i velcí se dob e bavili a ur it  jim 
v tu chvíli nevadilo, že se lou í s prázdninami! 

Memoriál Václava Van ka
Již druhým rokem po ádalo SDH Hajany ve spolupráci s Obcí 

Hajany no ní hasi skou sout ž „Memoriál Václava Van ka“. Sout žila 
sedmi lenná družstva od nastartovaného stroje, osv tlená byla pouze 
základna a ter e. Útok byl proveden dle starých pravidel hasi ského 
sportu. 

Celé klání vypuklo ve 20,00 hod. na louce u rybníka Kahoun. Do 
kategorie žen se p ihlásila 4 družstva, Hajany A, Hajany B, Tcho ovice 

Hajany

Naši jubilan  …
Mnoho št s   nebo  je krásné,
mnoho zdraví nebo  je vzácné,
mnoho lásky nebo  je ji málo a
mnoho všeho, co by za to stálo.

V m síci zá í oslavila životní jubileum paní Anna edinová, Bezd dovice 

(70 let) 

Zastupitelstvo obce p eje všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu 
a životní elán. 

Narodili se ...
23. 2. 2014  Václav Koubek , Bezd dovice 
4. 6. 2014  Kryštof Krej í , Bezd dovice 
Vítáme Vás, Vašíku a Kryšt  u, v tom sv t  mezi námi, a  pýchou jste 
a pokladem š astného táty, mámy.  

Za obec Miluše Kubátová, starostka 

Svoz komunálního odpadu vždy ve tvrtek:

18.9. 2.10. 16.10. 30.1.0 16.11. 27.11. 11.12. 

25.12.  a 8.1.2015

A na jaké akce se m žete t šit! 
11.10.2014 Posvícenský nohejbalový turnaj trojic,    
  bezd dovický sportovní areál od 9:30 hod.
11.10.2014 Posvícenská tane ní zábava skupina „ ejka Band“  
  v Obecním hos  nci od 20:00 hod.
12.10.2014 Posvícení - posezení s hudbou v Obecním hos  nci

Na všechny akce Vás srde n  zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese
www.bezdedovice.cz
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Info z obce
Ze získané dotace Program obnovy 

venkova od Jiho eského kraje 2014 

ve výši 96  s. K  byl po ízen inventá  

obce:

Název inventá e Cena celkem s DPH

motorová pila 1 ks 19 990 K

kontejner na odpad (železo) 1 ks 20 933 K

st l masiv 5 ks (do klubu SDH) 25 520 K

židle masiv 30 ks (do klubu SDH) 57 750 K

st l masiv+lamino 1 ks (sál) 3 569 K

židle masiv 14 ks (sál) 14 515 K

lavice masiv 5 ks (venkovní posezení) 5 090 K

K ovino ez 1 ks 14 290 K

Celkem za požadovaný inventá 161 657 K

Vlastní podíl obce k dotaci POV J  iní 65 657 K .

Hornosín

 Letní hasi ské soust ed ní 2014
Již tvrtým rokem jezdíme na hasi ské soust ed ní. Letos jsme po-

druhé zavítali do rekrea ního areálu ve St elských Hoš  cích. 12. erven-

ce dopoledne jsme od hajanské hospody odcestovali „na místo inu“. 

Vedoucí pro nás po p íjezdu p ipravili menší šipkovanou, na jejímž konci 
jsme našli pirátské šátky. Druhý den jsme se vydali k ece, kde jsme si 
každý našli kámen a po ob d  si ho ozdobili ubrouskovou technikou. 
P ed ve e í jsme si ješt  zahráli n kolik zajímavých her. T e   den pro 
nás byl nejlepší, protože jsme jeli na vodu. Vyplouvali jsme ze Sušice. 
Sjížd li jsme eku Otavu a jako správní vodáci jsme sjížd li jezy, které 
nebyly p íliš prudké. Plavba po ece nám trvala p ibližn  8 hodin. tvrtý 
den se nesl ve výtvarném duchu. Vyráb li jsme na karton pirátské lod  
z ví ek, krepového papíru pomocí temper, Þ x  a pastelek. Ve er jsme 
si v aule poušt li Piráty z Karibiku a mezi  m pro nás vedoucí p ipravo-
vali no ní hru. Pátý den bylo velké horko, tak jsme se šli vykoupat do 
eky. Po koupání nás ekalo p ekvapení, p ijel pan Gregora z Hajan se 

sanitkou a p edvedl nám její vybavení. Po ve e i jsme si poušt li další 
díl Pirát  z Karibiku, který se nám líbil více než ten p edchozí. Šestý den 
ráno jsme hráli  „ak  vity“. Odpoledne jsme šli do herny, kde jsme plnili 
kvíz. V noci jsme m li bojovku, která byla opravdu strašidelná. Sedmý 
den jsme po snídani odpo ívali po náro né noci, po které byli všichni 
fyzicky i psychicky vy erpaní. Jako vyvrcholení celého pirátského týdne 
jsme absolvovali cestu za pokladem. Všechny úkoly po cest  byly psány 
morseovkou a my jsem je museli rozluš  t. Poklad jsme nakonec našli za-
kopaný u eky a byly v n m krásné pirátské amulety. Když se setm lo, šli 
jsme poušt t lampiony št s  . Poslední den jsme se sbalili a odjeli dom . 
Tento tábor byl opravdu skv lý a po ádn  jsme si ho užili. 

Anna Venclová a Julie Jest ábová

Hajanská pou  2014
Vzhledem k tomu, že v letošním roce si obec Hajany p ipomn la 

20 let svojí samostatnosti, slavila se Hajanská pou  trochu velkolep ji. 
V pr b hu pou ových oslav natá ela v naší obci eská televize po ad 
Náš venkov s režisérem Bohdanem Bláhovcem. 

Páte ní ve er pat il hlavn  „omladin “. K tanci a poslechu zahrála 
skupina An a Band. Na programu sobotního odpoledne bylo „Rybí ho-
dování“. Pánové Mašek a Milota nám ukázali, jak p ipravit sladkovodní 
ryby – kapr, makrela, pstruh. Samoz ejm  nechyb la ochutnávka p ipra-
vených rybích specialit. Pro d   byl nachystaný odpolední program plný 
her a sout ží. K tomu všemu nám zahrála kapela Z Vršku. 

Ned lní odpoledne zahájila Hudba pana Koubka, která vyhrávala 
u místní kapli ky. Ve 14,30 hodin za tón  státní hymny položila starost-
ka obce paní Dana Vohryzková spolu s panem Ing. Josefem Kalbá em 
v nec k pomníku padlých hrdin  v I. sv tové válce. Paní Jana Bláhová 
p edala slavnostn  sošku Svatého Floriána starostovi SDH. Pak už p i-
šla na adu Mše Svatá, kterou sloužil blatenský fará  pan Marcin Pia-
secki. V obecním dom  si zájemci mohli prohlédnout výstavu obraz  
hajanského malí e pana Petra Št pána. B hem odpoledne ješt  zahrála 
v místní hospod  Hudba pana Koubka. 

Na záv r bych cht la pod kovat všem, kte í se podíleli na p íprav  
pou ového programu. Myslím, že byl celkov  zajímavý a každý si v n m 
n co našel. Pod kování za ochotu, velice milý p ístup a vst ícné jedná-
ní p i domlouvání Mše Svaté pak pat í také panu Marcinu Piaseckému. 
V letošním roce to bylo poprvé po trnác   letech, co v Hajanech  Mši 
Svatou sloužil blatenský fará .

Dana Vohryzková, starostka obce Hajany

a Sedlice. Naše ženy 
Hajany B se umís  ly 
na krásném 1. míst  
a družstvo Hajany 
A na p kném 3. mís-
t . Do mužské ka-
tegorie se p ihlásilo 
osm kolek  v . I zde 
byli nejlepší hajanš   
hasi i! Všechna ví-
t zná družstva byla 
odm n na krásnými 
poháry a lahvinkou 
na zah á  . Veškeré 
d ní i výsledky jed-
notlivých družstev profesionáln  komentoval pan Karel Zbíral a hudební 
doprovod jako již tradi n  zajis  la blatenská kapela An a Band. 

Velký dík pat í všem dobrovolným hasi m i nehasi m, kte í se 
podíleli na realizaci obou úsp šných akcí. Naše malá obec si zaslouží 
velkou pochvalu!

Zde ka Jest ábová
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Chlumská kaple
Kapli ka zasv cená sv. Janu 

Nepomuckému stojí na chlumské návsi 
v její horní ás   a je nep ehlédnutelnou 
ozdobou obce a místem setkávání 
ob an  p i r zných slavnostech. 

První zmínkou o chlumské kapli ce 
je historický zápis ve staré kronice, kde 

se píše: „R. 1781 za ali stav   Kapli Jana 
Nepomuckého. Zžádali ob ané vrchnost, by jim 

dala pot ebné prejzy a háky na její p ikry   v tun jší cen . Žádos   jejich 
vrchnost vyhov la.“

P edch dcem kapli ky byl 
od nepam   zvon, umíst ný 
na d ev ném sloupu, pomocí 
kterého si lidé oznamovali denní 
as, zvonili ráno, v poledne 

a ve er tak zvané klekání. 
Zvon ním se dozvídali také 
dobré i špatné zprávy. Zprávy 
o narození dít te, úmr   rodáka, 
p icházející bou ce nebo jiné 
živelné hrozb . Zvoníky bývali 
místní ob ané. Také kapli ka 
m la své zvoníky z ad místních 
ob an . Jména t ch nejstarších 
se nedochovala. Posledním 
známým zvoníkem podle 
místních pam tník  byla Berta 
P ová, nar. 1899, zem ela 1992.

V letošním roce se zastupite-
lé obce rozhodli pro rekonstrukci 

kapli ky. Její sou as-
ný stav nebyl dob-
rý, zvlášt  st echu 
a stropní trámy bylo 
t eba vym nit. Upra-
vit bylo zapot ebí 
také vlhkost zdiva 
a vytvo it odv trání 
vnit ní ás  . Výb -
rové ízení, které 
zastupitelé obce na 
opravu kapli ky vy-
psali, vyhrála Þ rma 
PRAST ECHA pana 
Karla Pracha e za 
nejnižší nabídnutou 

cenou. Na oprav  zdiva kapli ky se podílí také místní ob an Bohuslav 
Bár  k ml., který v roce 2012 opravoval fasádu kapli ky. 

Oprava kaple dne 29.7.2014

Oprava kaple dne 12.7.2014

Chlum

V letošním roce bylo ješt  po ízeno z prost edk  obce: 
o vým na lina v klubu SDH za 14 622 K ,
o nové sk í ky do klubu SDH za 22 590 K ,
o nový kontejner na elektro odpad za 13 213 K , 
o sochy and l  na oltá  za 11  s. K . 

Do konce roku ješt  bude zakoupena sb rná nádoba na použité zá ivky 
a žárovky.

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

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

Váno ní koledy v kapli sv. Floriána v ned li 14. 12. 2014 
odpoledne. as bude up esn n.

Kadov

Informace z Chobota
V minulém ísle jsme se zam ili na 
naše hasi e a jejich bohatou ak  vitu. 
Nyní n co co se týká chodu obce.
V rámci programu obnovy venkova 
se dokon ila akce rozší ení ve ejného 

osv tlení – osv tlení lávky a požární 
nádrže, dále nové zavedení elekt iny do 

hasi ské garáže. Hodnota tohoto díla je 71 
 síc K  celkem, p ísp vek krajského ú adu v ástce 35 

 síc K . Další akce z programu obnovy venkova byla provedena oprava 
kontejneru a nákup odpadkového koše pro ást obce Újezd u Skali an. 
Hodnota tohoto díla je 47.500 K  celkem, p ísp vek krajského ú adu 
v ástce 26  síc K . Toto je shrnu   akcí, které se ud lali v tomto roce. 

Trochu z kultury: V sobotu 30. 8. 2014 se uskute nil turnaj v nohej-
balu za ú as   8 družstev. Vít zství si odvezli hrá i z Blatné. Pro ú astníky 

turnaje a obecenstvo bylo p iprave-
no bohaté ob erstvení. Radost 

všem ú astník m ud lalo 
po así, sluní ko sví  lo po 

celý den. I d   si po-
slední volné dny užily, 
skon ily dvoum sí ní 
prázdniny a nyní jim 
nastanou povinnos   
ve škole.

Dosavadní zastupi-
telstvo p ipravuje tra-

di ní posvícení a v listo-
padu setkání d chodc .
V obci je p ipravena kan-

didátní lis  na na íjnové volby do 
zastupitelstva obce.

Chobot 31. 8. 2014
Kubátová Anna

Chobot

St ípky z Kadova, Pole, 
Lná ského Málkova, 
Vrbna a Mra ova
„Nežijte život s hn vem a nenávis   ve 

svém srdci. Škodíte  m více sami sob , 
než lidem, které nenávidíte.“

Neznámý autor

Tak a je to tady, prázdniny nám daly vale, 
p edvolební diskuse jsou v plném proudu a podzim se nám p ipomínal 
již od srpna.  Volby do zastupitelstev obcí, prob hnou soub žn  se 
senátními v pátek 10. íjna a v sobotu 11. íjna 2014 a senátní budou 

Oprava kapli ky 
za ala za átkem er-
vence odstran ním 
staré omítky. V polo-
vici srpna byla dokon-
ena horní ást nové 

fasády a k poslední-
mu srpnu je stržena 
st echa kapli ky. 

R e k o n s t r u k c e 
kaple by m la být 
ukon ena k posled-
nímu íjnu letošního 
roku.

Miluše Kordulová
Oprava kaple dne 2.9.2014
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Rybá ské závody - 4. ro ník
Dne 16.8.2014 uspo ádal SDH Lná ský Málkov již 4. ro ník rybá ských 
závod . Celkem se zú asnilo 15 sout žících. Nejen že se sout žilo 

o nejv tší sou et všech 
nachytaných ryb, ale 

i o nejmenší a nejv tší 
rybu. Prvenství si 

odnesl p.Šeß  - 820cm 
/24ks, druhé 
místo si vychytal 
p.Prokopius V. 
- 652cm/23ks 
a t e   místo 
obsadil p.Fo t 
L. - 541cm/18ks. 
Nejmenší rybu 

chy  l p.Prokopius 
V. - 14cm , nejv tší 

p.Fo t L. - 56cm .  
Nachytalo se 105ks ryb 

o celkové  délce 3.273cm 
.Celá sout ž se zakon ila ve erním 

posezením s grilováním n kolika nachytaných kousk .

Ob anské sdružení „ P átelé Lná ského Málkova „ uskute nilo dne 
6.9.2014 Zakon ení prázdnin . P i akci nám po así p álo. Sešli jsem se 
v hojném po tu.

Další p ipravované akce:
V pr b hu íjna uspo ádáme Drakiádu

25.10.2014 Podzimní tancova ku

29.11.2014 Spole né vytvá ení Adventních v nc

6.12.2014 Zdobení váno ního stromku

23.12.2014 Zpívání koled u váno ního stromku

31.12.2014 Silvestrovské posezení

Podzim na Poli
Otec íkával, že léto za íná p íletem rorýs  a s jejich odletem zase 

kon í. Alespo  že n kte í ptáci mají úplnou volnost. Kup íkladu husy 
chované lidmi jsou na tom h . eká je to  ž datum - 11. listopad, což je 
svátek sv. Mar  na. To znamená jejich konec. Stejn  tomu bude i letos. 

Pro zámek v Poli je toto období v jistém slova smyslu také záv re né, 
bude se tou dobou dokon ovat obnova fasády na jeho západní stran . 
Tím nastane propojení pohled  na stavbu v novém hávu. To bude 
ur it  p íjemným d vodem k již tradi ní návšt v  areálu zámku, jehož 
otev ení pro ve ejnost je letos plánováno na sobotu dne 8. 11. 2014. 
Znovu obnovenou tradicí bude zahájení dne otev ených dve í areálu 
renesan ního statku v Poli mší svatou v kapli ce sv. Václava panem 
otcem Marcinem Piaseckim od 11,00 hodin. Všichni místní i p espolní 
jsou srde n  zváni.

Stanislav Dvo ák

pokra ovat ješt  následující víkend. A  bude výsledek voleb jakýkoliv, 
bude to odraz v le Vás, všech voli . 
I p es p edvolební shon stále pokra uje uzavírání nájemních smluv na 
hrobová místa pro h bitov v Kadov . Informace k uzav ení smluv získáte 
na Obecním ú adu v Kadov  .p. 65, tel: 383 491019 nebo 724 181 049. 
Smlouvu lze uzavírat v pr b hu celého roku. 
Naopak sp chat byste m li s platbami za odvoz komunální odpad, ty by 
m ly být uhrazeny do konce ervna 2014.

Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov

Snažíme se, abyste všechno, co se u nás d je, mohli sledovat na našich 
www stránkách www.kadov.net  . A d kujeme všem ob an m, kte í 
nejsou lhostejní a pose ou si nejen na zahrad , ale i p ed vraty, zú astní 
se brigády, iniciují konání sportovní nebo spole enské akce, i seberou 
zahozený papír.

Koncert duchovní hudby
Skv lý, již 7. koncert duchovní hudby se konal v sobotu 26. ervence 

od 18.00 hodin v kostele sv. Václava v Kadov . Tento koncert byl poslední 
p ed zahájením základní opravy vzácných místních varhan, na které 
farnost získala Þ nan ní podporu z grantu Jiho eského kraje. 

Ú inkující jihokorejš   studen   ze sboru Soul Oratorio a studen   
pražské konzervato e podali excelentní um lecké výkony a nechyb lo 
ani vystoupení studentky v korejském národním kroji s tradi ním korej-
ským hudebním nástrojem. Touto akcí p ibylo ze vstupného ke stávají-
cím 127 897,15 K  dalších 12 500,- K , editel 
sboru Soul Oratorio pan Choi v noval 
do vstupného 15.000,- a obecní za-
stupitelstvo odsouhlasilo Þ nan -
ní p ísp vek na ú et ve ejné 
sbírky ve výši 100.000,-. K 31. 
8. 2014 byl stav kone né-
ho z statku ve ejné sbírky 
255 899,- K !!! Na dalším 
jednání zastupitelstva od-
souhlasilo OZ pokra ování 
ve ejné sbírky, protože to 
nov  již zákon umož uje. 
Cht li bychom v podpo e 
opravy varhan pokra ovat. 
P ed kostelem byla v pr -
b hu koncertu vystavena 
fotodokumentace z pr b -
hu opravy v že kostela sv. 
Václava. Tato dokumentace 
je stále p ístupná v kostele 
v Kadov  v dob  mše svaté 
každou 1. a 3. ned li v m síci 18:00 (letní as) / 16:00 (zimní as). D kuji 
všem spolupo adatel m, ú inkujícím a ženám, které p išly kostel uklidit.

Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov
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Jak ten as le  
Pomalu, ale jist  se blíží záv r roku 
2014. Ani se tomu v it nechce, že to 
již budou celé ty i roky od posledních 
voleb do zastupitelstev obcí. Práv  

s koncem volebního období je ten 
pravý as na zhodnocení našeho konání 

v Zastupitelstvu obce Kocelovice. Nebudu 
hodno  t, co se nám povedlo a co se nám 

nepovedlo, to musíte zhodno  t Vy, ob ané 
Kocelovic. Spíše p ipomenu akce, které se za uplynulé ty leté období 
realizovaly.

Nejv tší akcí celého volebního období byla jist  modernizace sálu 
v prvním pat e budovy bývalé školy. P i této akci došlo ke spojení již 
existujícího sálu a vedlejší místnos  , d íve jedné ze t íd obecní školy, ímž 
vznikl spole enský sál ve tvaru písmena „L“ s dostate nou kapacitou pro 
naši obec. Sou ás   této akce byla také modernizace sociálního za ízení. Ve 
všech prostorách byla provedena kompletní vým na elektroinstalace. Na 
nov  vzniklou ást spole enského sálu byly položeny parkety a na místo 
zrušené místn stky s vý epem byl po ízen nový barový pult. ást p vodní 
dlažby z chodby byla umíst na na ze  do vstupní chodby, jako vzpomínka 
na to, jak to ve škole v minulos   vypadalo. První svoji velkou akci zažil 
spole enský sál v lét  roku 2012 p i srazu rodáku naší obce. Tehdy se do 
sálu vešlo tém  dv  st  rodák  a p átel naší obce.

V sou asné dob  sál využívá obec ke svým akcím, dále jej využívá Sbor 
dobrovolných hasi  Kocelovice a eský svaz žen Kocelovice k po ádání 
spole enských akcí, oddíl stolního tenisu T lovýchovné jednoty Lná e 
zde hraje svá mistrovská utkání a ob ané Kocelovic zde po ádají své 
rodinné oslavy. K dokonalos   by bylo ješt  t eba sál dovybavit nábytkem, 
stoly a židlemi, ást sou asného vybavení je již zastaralá a zasloužila by 
vým nu. V úvahu p ichází nást nná výzdoba v podob  fotek z okolí naší 
obce a obrazy. Sou ás   modernizace sálu a srazu rodák  v roce byla také 
renovace a dopln ní pomník  padlých z I. sv tové války a vedle stojícího 
k ížku. Opravena byla také pam tní deska na budov  již zmi ované bývalé 
školy, která vzpomíná místního rodáka Jaroslava Pr chu.

Ješt  téhož roku bylo po ízeno venkovní osv tlení kostela svatého 
Bartolom je, který neodmysliteln  k naší obci pat í. P vodní myšlenka 
byla taková, že osv tlení bude zapínáno jen v období oslav a svátk  jako 
je pou , Velikonoce, Vánoce a podobn . Nakonec však kostel z stává 
osv tlen celoro n . V souvislos   s kostelem a obecním h bitovem je nutné 
vzpomenout opravu h bitovní zdi a chodník  vedoucích h bitovem. T mito 
úpravami získal h bitov na d stojnos  , kterou jist  všichni chováme ke 
svým zde odpo ívajícím p íbuzným, kamarád m a známým. 

Další velkou akcí v tomto období byla modernizace kancelá e 
a zasedací místnos   obecního ú adu v budov  bývalé „Kampeli ky“. 
Touto modernizací získala obec kvalitní prostory pro svoji reprezentaci 
i innost. Nyní se p ímo nabízí modernizace obecní knihovny a p ilehlých 
dvou místnos  . V celé budov  požární zbrojnice byla vym n na stará 
d ev ná okna za nová plastová, v etn  vchodových dve í. V sou asné 
dob  v obecním byt  v požární zbrojnici probíhá modernizace koupelny. 
áste nou opravou a modernizací prošla také naše hosp dka. Byla 
provedena oprava elektroinstalace, vý epního pultu a zázemí hosp dky. 
Rozší eno o dv  lampy bylo také ve ejné osv tlení v naší obci, hlavn  
instalace osv tlovacího t lesa k cest  k íslu popisnému t icet šest byla 
velice pot ebná. 

Pokra ovalo se v oprav  komunikací a cest ve vlastnictví obce. 
Konkrétn  se jednalo o spojovací cestu Kocelovice – Hornosín, která je 
celkem hojn  využívána jak cyklisty tak i motorovými vozidly. Také byla 
opravena cesta kolem osady Para ov, která je dos   zat žována vozidly 
p ijížd jícími na pilu Nový dv r. Jedním dechem je t eba dodat, že pro 
naši obec je lepší, že vozidla navážející d evo na pilu Nový dv r jezdí práv  
kolem Para ova, než kdyby jezdily p es naši obec. Vy išt na byla také ást 
Hajanského potoka a to p edevším v okolí mostu v naší obci, kde se práv  
nejvíce usazuje sediment. Práv  v této ás   potoka se také rýsuje pot eba 
opravy kamenného tarasení, které se pomalu, ale jist  rozpadá. Pro zvýšení 
bezpe nos   z hlediska silni ního provozu v naší obci probíhá v sou asné 
dob  instalace dvou radarových m i  rychlos  . Jeden bude umíst n na 
p íjezdu do obce od B l ic a druhý na p íjezdu od Lná . Instalace t chto 
dvou radarových m i  by m la p isp t ke snížení rychlos   projížd jících 
vozidel naší obcí. 

Nejenom prací a pracovními povinnostmi žije lov k, proto i naše obec 

Kocelovice

P ehled po así za ervenec a srpen 
2014 na MS Kocelovice

Letní prázdniny roku 2014 utekly jako voda a m žeme se podívat, 
jaké po así nám p inesly:

ervenec byl teplotn  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 

Ze spole enské kroniky Kocelovic
V ervenci 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 oslavenc m gratulujeme a p ejeme hodn  zdraví, elánu 
a spokojenos   do dalších let.

V srpnu zem el po t žké nemoci
pan Miroslav Diviš ve v ku nedožitých 28 let.

žije kulturou a sportem. Myslím, že nejv tší událos   tohoto volebního 
období pro naši obec bylo vydání knihy „Naše Kocelovice“, která byla 
vydána u p íležitos   srazu rodák . Nutno p idat, že nejv tší zásluhu na 
zrodu uvedené knihy má její autorka a kocelovická kroniká ka, paní Milada 
Cihlová, za což jí pat í velké díky. Další velkou událos   pro naší obec 
v oblas   kultury jist  také bylo po ízení a ud lení obecního znaku a obecní 
vlajky. Zde pat í pod kování panu Mgr. Vladimíru ervenkovi, který je 
autorem návrh . 

V oblas   kultury nelze zapomínat na spole enské akce jako je oslava 
Dne matek a setkání d chodc , oblib  se také dostává zpívání koled na 
Št drý den u venkovního váno ního stromu. Nelze zapomínat ani na 
spoluú ast obce p i po ádání oslavy Mezinárodního dne žen.

V naší obci nezapomínáme ani na sport a sportovní život. Již k tradicím 
pat í fotbalový turnaj „O pohár starosty“, b h Kocelovice – Hornosín – 
Kocelovice, kterého se rok od roku ú astní více b žc . Velkým p áním 
hlavního organizátora Ing. Mar  na Holana je, aby na letošní ro ník 
dorazilo padesát ak  vních b žc . Myslím, že za svoji snahu a ob tavost 
by si to zasloužil.

Asi nejv tším sportovním d ním v naší obci je požární sport v podání 
mladých hasi , mladých hasi ek a zapomínat nelze ani na naše veterány. 
Nutno dodat, že toto všechno díky velké podpo e obce, která zakoupila 
speciální sportovní st íka ku. Po po áte ních nezdarech a získávání 
zkušenos   nyní p ichází as, kdy p edevším mladí hasi i a mladé hasi ky 
za ínají zúro ovat svoji snahu a píli  m, že dosahuji velice dobré výsledky 
p i sout žích v okolí. Myslím, že takové ak  vity mladých lidí je t eba 
podporovat, nebo  i zde získají mnoho zkušenos  , tolik pot ebných 
pro další život.

Další ak  vitou sm ující na mladé lidi a zde p edevším na ty nejmladší, 
je ú ast obce na spoluÞ nancování d tského h išt  v naší obci. Zapomínat 
také nelze na podporu innos   neziskových organizací v naší obci a to 
Sboru dobrovolných hasi  a eského svazu žen.

P ínosem, alespo  pro n které ob any naší obce, je provoz prodejny 
potravin a místní hosp dky v naší obci. Je sice pravdou, že tyto provozovny 
nemohou v ni em konkurovat supermarket m, ale mají jednu obrovskou 
výhodu p edevším pro naše starší spoluob any, kte í nemusí za t mito 
službami nikam cestovat, což není v dnešní dob  nic jednoduchého.

Na chodu prodejny a hosp dky se podstatnou m rou obec také 
spolupodílí. Záv rem svého p ísp vku bych cht l pod kovat zastupitel m, 
se kterými jsem m l tu est spolupracovat a kte í m  v t chto innostech 
podporovali. Pod kování pat í také zastupitel m, kte í m  nepodporovali, 
spíše naopak, ale i zde jsem získal mnohé zkušenos  , které snad n kdy 
také zúro ím. 

D kuji provozovatel m prodejny potravin paní K tové a panu K tovi. 
D kuji Ev  a Janu Rážovi, kte í donedávna provozovali naší hosp dku. 
D kuji p edstavitel m a len m Sboru dobrovolných hasi  Kocelovice 
za jejich innost, reprezentaci obce a za jejich práci pro naši obec. D kuji 
paní Milad  Cihlové za výkon funkce kroniká ky a panu Janu Cihlovi za 
výkon funkce knihovníka. D kuji všem t m, s kterými jsem m l tu est 
spolupracovat ve funkci starosty a v neposlední ad  d kuji Vám všem 
ob an m, kte í jste mne v mé innos   a snaze ud lat n co prosp šného 
pro naši obec podporovali.

Karel Lukáš, starosta obce
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Mate ská škola Lná e
Vítáme d   
v novém školním 
roce

P estože jsou Lná e malou obcí, snaží 
se z izovatel obnovovat a rekonstruovat 

prostory zdejší mate ské školy. Tak tomu bylo 
i o letošních prázdninách. V dob  uzav ení došlo k n kolika úpravám. 1. 
zá í 2014 p išly d   do mate ské školy po nov  zbudovaném chodníku 
s bezbariérovým p ístupem. Místo d ev né verandy byl vystaven nový 
p íst ešek s krásnými vchodovými dve mi. A na zahrad  naší školky stojí 
p kný zahradní domek. Také v prostorách školky se v dob  uzav ení 
pracovalo. N které místnos   byly vymalovány, vy išt ny koberce a vše 
uklizeno a p ipraveno tak, aby d   zahájily nový školní rok v p íjemném 
a upraveném prost edí. 

V tomto roce je zapsáno do naší jednot ídní školi ky 28 d  . 
Slavnostní zahájení prob hlo za ú as   rodi  nových d   a starostky 
obce p. Stanislavy Maškové, která všem pop ála úsp šný školní rok. 
A hned za átkem nového roku jsme pro d   p ipravili n kolik milých 
p ekvapení. 9. zá í navš  víme výstavu p. V. Klimtové v Tvrzi ve Lná ích 
pod názvem Pohádková zem . Necháme se vtáhnout do pohádkové 
íše sk ítk , víl a elf . 15. zá í navš  ví naši školku divadélko Vysmáto 

s pohádkou Žabí království. 4. íjna vystoupí nejstarší d   z mate ské 
školy s programem p i vítání nov  narozených d  . Dále plánujeme 
vycházku do podzimního lesa, pozorování výlovu místních rybník , 
poušt ní drak  a jiné podzimní radovánky.

P ejeme tedy všem d tem spokojené a radostné dny v naší mate ské 
škole, hodn  kamarád  a spole ných zážitk .

Za MŠ Lná e: Alena Mašková

Lná e

Kocelovická pou
Jako všechny okolní vesnice, tak i my slavíme svoji pou . Kocelovická 

pou  je zasv cena svatému Bartolom ji a práv  proto se jí íká též 
Bartolom jská pou . Letos to vyšlo úpln  p esn  a pou  se u nás konala 
v ned li 24. srpna, práv  v den, kdy tento patron slaví sv j svátek. 

Pou  nemohla za ít jinak než slavnostní mší v našem kostele, kde 
milým zpest ením byl b l ický duchovní sbor zvaný BEDRS, který provázel 
svými písn mi celou mši. Nemohu mluvit za všechny, kte í kostel v tento 
den navš  vili, ale za sebe mohu íci, že z jejich krásných kostelních písní 
mi b hal mráz po zádech. Je vid t, že to, co  to lidé d lají, d lají s láskou 
a plným nasazením. Tímto jim pat í velký dík za to, že nás poc  li svojí 
návšt vou, a rádi je uvidíme i p íš   rok.

V odpoledních hodinách pak Obecní ú ad Kocelovice uspo ádal na 
zpevn né ploše u hosp dky Hudební pou ové odpoledne, kde zahrála 
kapela Náhoda. Hrály se moderní i lidové písni ky. K této p íležitos   byla 
otev ena i místní hosp dka, takže nechyb lo ani ob erstvení. Po así se 
bohužel moc nevyda ilo, a tak se po skon ení hudebního vystoupení 
v tšina návšt vník  p esunula do tepla pohos  nství. 

Ale abych nemluvil jen o ned lním programu. V sobotu 23. srpna 
uspo ádali místní hasi i Pou ovou zábavu v místním sále. K tanci 
a poslechu zahrála skupina Minimax. O ob erstvení se postaral hos  nský 
Tomáš Hanousek. Vzhledem k tomu, že se v Hajanech v ten samý ve er 
konala no ní hasi ská sout ž, byla namíst  starost, aby v bec n kdo 
p išel. Ale nakonec dorazili jak místní, tak p espolní, a ú ast tak byla 
pom rn  vysoká.

A protože máme konec zá í, kon í léto a s ním i hasi ská sezona. 
Jakožto mladí hasi i jsme se ú astnili sout ží tém  každý letní víkend. 
Byly to sout že v okolních obcích i sout že v rámci Šumavské hasi ské ligy. 
Výsledky po ád nejsou podle o ekávání, ale opro   lo skému roku jsme se 
ur it  zlepšili. A abych tady nemusel popisovat detailn  všechny závody, 

které jsme objeli, rád bych odkázal na webové stránky Sboru dobrovolných 
hasi  Kocelovice, které najdete pod adresou sdh.kocelovice.cz a které 
byly vytvo eny práv  z tohoto d vodu. V novány jsou hlavn  mladým 
hasi m, kte í provozují požární sport, a informacím o sout žích, 
výsledcích, apod. Neslouží jako všeobecné informace o místním sboru 
a nejsou v nich zahrnu   všichni lenové, kte í jsou kocelovickými hasi i! 
Na stránkách m žete nalézt harmonogram sout ží, na které se hasi i 
chystají, výsledky z jednotlivých závod , fotodokumentaci a z n kterých 
útok  i videa. 

Jakožto len místního hasi ského sboru musím pod kovat Obci 
Kocelovice za to, co pro nás jakožto mladé hasi e d lá. Jde hlavn  
o Þ nan ní podporu, protože bez pen žních prost edk  bychom si 
nemohli dovolit ú astnit se sout ží v takovém m ítku. Za ali jsme s  mto 
sportem zhruba p ed t emi roky a za tu dobu jsme zjis  li, že tento sport 
není rozhodn  levná záležitost. My se to zase snažíme splácet r znými 

brigádami pro obec a snad i dobrou reprezentací obce v r zných místech 
našeho kraje.

Mar  n Lukáš

Na sout ži v Bezd dovicích 2014

a více a letních dn  s teplotou 25,0°C a více bylo 20. Srážkov  byl er-
venec slab  nadnormální (normál je 81,3 mm, spadlo 87,6 mm srážek). 
Nejvíce napršelo 32,6 mm 8.7. Celkov  bylo 17dn  se srážkami. Bylo 13 
dn  s bou kou, kroupy ani silný vítr se nevyskytly. Slune ní svit v er-
venci byl výrazn  nadnormální (slunce sví  lo 268,4 hod, normální svit 
je 233,8 hod). Nejvíce slunce sví  lo 15,4 hod 3.7. V ervenci bylo 5 dn  
s mlhou, žádný den nebyl zcela jasný, zatažených dn  bylo 11. Celkov  
lze íci, že ervenec 2014 byl po asov  p íznivý m síc pro prázdninové 
radovánky.

Srpen již tak p íznivý nebyl. Dá se íci, že 10. srpna skon ilo letošní 
léto. Teplotn  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 p ízemní vrstv  bylo nam eno pouze 0.6°C. Nebyl ani 
jeden tropický den a pouze 5 dn  letních. Srážkov  byl srpen mírn  
nadnormální (normál je 78.5 mm, napršelo 94.2 mm). Nejvíce napršelo 
26.7mm 26.8. Bylo 20 dn  se srážkami, 8 dn  s bou kou, kroupy se ne-
vyskytly, silný vítr, pokud byl, nep sobil žádné škody. Slune ní svit v srp-
nu byl podnormální (normál je 226.5 hodin, nasví  lo jen 180.1 hodin).  
Nejvíce slunce sví  lo 12.3 hodin 10.8. a 28.8. Ani v srpnu nebyl žádný 
jasný den, bylo 10 dn  zatažených a 9 dn  s mlhou. 

 Vladimír Ková , 1. zá í 2014
Meteorologická stanice Kocelovice
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10. 12. 2014 od 19:00 hodin 

 
-  

enky v  od 3.11.2014 
ve  v –  9:00 – 16:00 hodin 

Základní škola Lná e
Hurá do školy!

V letošním školním roce p ipadl 
datum 1. zá í na pond lí a tak jsme 
po dvoum sí ní pauze zahájili zárove  
pracovní týden i nový školní rok. 
Slavnostní p ivítání žák  i rodi  za alo 
již tradi n  p ed budovou základní 
školy. Všechny p ítomné uvítala 
nejprve editelka školy Jitka Venclová. 
Krátce pohovo ila o d ní ve škole 
b hem prázdnin a o organizaci nového 
školního roku a pod kovala Obci Lná e 
za podporu, kterou nám každoro n  
poskytuje. Poté se slova ujala starostka 
obce Stanislava Mašková, která žák m 
i u itel m pop ála hodn  št s  , zdraví 
a úsp ch . Projevila také radost 
z hojného po tu prv á k , kterých 
se letos sešlo dvanáct. Poté byli naši 
nejmladší žá ci p ivítáni kornoutem 
plným sladkos   a pam tním listem 
na první školní den. Následovalo 
fotografování a potom se žáci rozešli se 
svými paní u itelkami do t íd. 

Jsme moc rádi, že jsme se první 
školní den mohli op t sejít a p ivítat 
všech 38 d  , které k nám letos 
nastoupily. Abychom usp li v dnešním 
sv t , pot ebujeme správnou 
kvaliÞ kaci, správné školy a správné 
p átele na správném míst  a takovým 
místem naše malá školi ka ur it  je.

Zde ka Jest ábová, u itelka ZŠ Lná e

Prv á ek Terezka

Prv á ek Adam

Trocha historie nikoho nezybije
dnes o mlyná ích, krajáncích a sekyrnících
(citace ze zahor ické kroniky, zápis z roku 1936)

„Mlyná  - Cht l-li kdo mí   mouku nejen že si dovezl obilí do mlýna 
ale musel si to jí   p enáše  , pokud ješt  bývali staro eský mlýny. Za 
asu roboty bývali na potoce jenom jedno mlýnský složení tj. u Baroch  

u ervenk  u Mina ík  a u Netušil . Po zrušení roboty po r 1849 kdy se 
životní úrove  venkovskýho lov ka pozvedla stav li mlyná i ješt  druhý 
mlýnský složení. Nejpozd ji jedno složení m l až asi do r 1874 Fr ervenka 
mlyná  v P edmí i  31. Nejv tší kolo m l mlyná  v Metlí po n m menší 
na diváku po n m men í v Zamlýn , po n m menší u Mina ík , po n m 
u Halk , po n m u ervenk  a nejmenší kolo m li u Baroch . Dnes má 
na Diváku turbinu, též v Zamlýn  a též i u Baroch . Lidé se chodili ptá   
kdy p jdou do mlýna a nebo aby jim mlyná  vzkázal. Šla-li voda byl stále 
n kdo ve mlýn  a k ob du neb k ve e i každýho mlyná  pozval a taky 
každý musel jí  . Taky se stalo že mlyná  ekl: Jez hlupáku vzdy  je to 
z tvýho! Tak se ve mlýn  sešli dob í sousedi, nebo soupe ové nebo se 
ve mlýn  sešla omladina jichž znamos   nebylo p áno. Šlo-li více vody 
mlel mlyná  na ob  složení na horejší a na dolejší. Musel stále mlýn 
opravova  , pus  l-li více do kamene mlýn se hl  l a jestli pus  l mí  tak 
se mlýn p íliš rozbíhal. Chod mlýna nazna ovala pružina pripevn ná 
v otvoru na ho e v kamen  a v jednom míst  byl zub a na tom míst  
pružina klepla. Dle toho mlyná  slyšel jak mlýn jde.

P išel-li mlyná  do hos  nce kolem r 1896 všichni hosté podávali 
pantátovi sklenice s pivem aby si p ipyl. Každý si mlyná e vážil aby mu 
brzo a dob e semlel. V dnešní dob  je to naopak. Mlyná  si dnes váží 
mle e, nebo  dnes na válcových mlýnech se toho semele že by se mohlo 
2/3 mlýn  zrušit a ješt  by to sta ili. Jindy se hledali emeslníci kte í by 
n jakou práci udelali a dnes naopak : kdo tu práci dá ud lat. Jindy kolem 
r 1896 se hledali lidi kte í by n co prodali : Obilí zemáky a podobn . 
Dnes se hledají lidi kte í n co koupí.

Když se postavili válcový mlýny a nejd ív ho m l Kohout ve Lná ích 
r 1896 Bouše v Zahor icích  29 r 1897, na Diváku r 1897 Francouzský 
kámen s výtahama pak Nepodal v Zamlýn  r 1904, Mina ík z P edmí e 
r 1906 a Hopp z P edmí e r 1908 tak mlyná i vym ovali za obilí hned 
mouku a sice : 12 kg m i né 2 kg na „výpary“ 34 kg výraž a 34 kg 
chlebová a 28 kg otrub. Za to že mle  nejde dnes do mlýna p enášet 
melivo tak se pla   od 1 q 3 K . Na mlyná ské vyhlášce stojí napsáno : Od 
100 kg semlít se dává (bere) 12 kg a 2 kg výpary. Takhle ve skute nos   
nám mele jen 88 kg a ostatní je mzda. Neni nám nic platno že mají mnoho 
p kných stroj  vždy  dnes v r 1936 dávají 55 kg žitné mouky a pšeni né 
64 kg z 88 kg. Jsou mlyná i jsou chlapíci když jim k ešou kameníci, jsou 
mlyná i jsou když jim mlejny jdou. Mlíval-li mlyná  kolem r 1900 ve dne 
v noci byl nevyspalý, ale byl veselý a i mlyná ka byla veselá, ale jestli 
mlyná  nemlel jenom jeden m síc a vyspal se dost chodil smutný po 
dvo e jakoby n co drahocenýho ztra  l a hledal to.

V tom našom mlejn  kola jdou stejn  jedno se neto í a druhý nejde. 
Okolo mlejna vodi ka stejná, a  žijou mlyná ský se sekyrnickejma 
( emeslník na stavbu mlýna staro eskýho.) Pode mlejnem nade 
mlejnem husy se pasou vem pepí ku vem ß in  ku zabij n kterou Já ty 
husy nezabiju já ty husy znám jsou to husy panimámy kam já chodívám 
(z r 1900)

Bývalo zvykem ješt  kolem r 1895 že mle  nosil mouku hned jak jí 
trochu napadalo v putn  na zádech dom  od Baroch . Jenom otruby 
se dávali do pytle. Mouka se nosila protože se šet ilo aby se neumou il 
pytel a p išel by na zmar n jaký ten miligram mouky a dále to byl vžitý 
zvyk. Starý mlýnice byly ze d eva st ny a pokrytý šindelem st echy. Že 
m li v as roboty jenom jedno složení byli docela malý.  

Krajánek – Mlyná š   d lníci kte í hledali práci kolem r 1890 a šli ode 
mlýna ke mlýnu se íkalo krajánek. Posm šn  se jim íkalo „plavajs“ 
husa pro   vod  neb plavajs husa po vod . Byli mezi nimy velmi po ádný, 
ale v tšina byla ko alkové. P ešlo jich n který den n kolik. P išel do 
mlýna a šel do mlýnice jestli šel mlýn a p ed mlyná em srazil paty 
k sob  ud lal úklon a sundal apku a ekl : prosím o „fedrunk“. Mlyná  
mu dal 1 až 3 krejcary. Co dostal u Barochu, u ervenk , u Mina ík  
tak zašel v P edmí i do hos  nce a za 4 kr m l „pa áka“ (1/4 litru žitné 
ko alky). Z Mina íkouc vršku si takový ko alkové posm šn  ukazovali : 
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Obyvatelé Lomu 
a Neradova 
dostanou toužebn  
o ekávaný nový 

vodovod
Problémy s kvalitou vodního zdroje trápí 

ob any z Lomu a p ilehlých osad Neradova a Mír e již adu let. Obec 
sice disponuje dostate ným po tem studní a vrt  s bohatým obsahem 
životn  d ležité teku  ny, ale kv li nadlimitnímu po tu dusíkatých látek 
a manganu ve vod  v roce 2009 vydal KHS Jiho eského kraje zákaz 
používat ji k p ímé lidské spot eb . Místní jsou tak nuceni kupovat si do 
svých domácnos   balenou vodu. Ze stávajícího vodovodu, jehož v tší 
ást byla v 80. letech zasazena do plastu a ást menší se stále nachází 

v železném potrubí, je tak možno erpat zdroj pouze pro užitkové ú ely. 
A to ješt  musí Obecní ú ad v Lomu dvakrát do roka odebírat vzorek 
vody a žádat KHS o prodloužení výjimek alespo  v tomto ohledu.

Východiskem z pom rn  zoufalé situace je napojení stávajících 
rozvod  v katastru na vodárenskou soustavu ímov, která za ala 
být budována po átkem roku 2013 ve sm ru ze Sedlice do Miro  c. 

Lom

Lná š   léka i – dokon ení 

MUDr. Karel Taraba
Hlavní postavou t e  ho dílu vypráv ní o lná ských léka ích, kterým 

tento seriál také kon í, je MUDr. Taraba. P esto, že jeho jméno je dosud 
živé v pam   obyvatel Lná  a okolí, je kolem osoby tohoto léka e 
ada otazník . Vzpomínky na n j shromáždil, sepsal a autorovi tohoto 

p ísp vku laskav  poskytl Ing. Karel Krej í, kroniká  obce Tcho ovice. 
MUDr. Taraba m l podle nich p sobit na Lná sku asi v letech 1946–

1950. Prý to byl cizinec neznámého p vodu, snad Jugoslávec nebo 

Bulhar, a p sobil jako osobní léka  u n jakého šejka nebo emíra kdesi 

v Orientu. Jist  pobýval v Indii.

Mezi lidmi byl uznáván p edevším pro svoji dobrosrde nost, ale 

i schopnos  . Rád prý se uchyloval k alterna  vním zp sob m lé ení. 

Zvlášt  preferoval esnek, cibuli, švestky, celer, puškvorec a k en. 

V dob  epidemie žloutenky (údajn  roku 1947) lé il na venkov  

tuto nemoc u d   zcela spolehliv  pomocí k enu, a to následujícím 

zp sobem. Z litrové láhve bílého vína se odlila polovina, která se doplnila 

nastrouhaným k enem. Obsah se nechal vyluhovat minimáln  24 hodin 

a pak se podával po 1 lžíci 3krát denn  jako lék. Tato lé ba prý byla 

natolik úsp šná, že nikdo z pacient , kterým ji naordinoval, nemusel do 

nemocnice, ani pozd ji netrp l následky prod lané choroby.

Práv  zkazky o netradi ních metodách lé by, které MUDr. Taraba 

používal, a skute nos  , že p sobil ve Lná ích, mne p ivedly k tomu, 

abych se o jeho osobu za al trochu více zajímat. Nahlédl jsem nejprve 

do kroniky obce Lná e. Kde jinde by p ece m la být o jeho p sobení 

zde alespo  základní informace. Byl jsem úsp šný a nalezl zde zápis: 

„V podzimu p ist hoval se do naší obce 
op t léka  a to MUDr. Karel Taraba. 
Ordinuje každý den dopoledne mimo 
soboty a ned le.“ Dozv d l jsem se 

tedy, že k estním jménem byl Karel, 

ale ouha. Do Lná  p išel až roku 1957. 

Kdy odsud odešel, to jsem již nezjis  l. 

asové za azení jeho p sobení se 

tedy posouvá nejmén  o deset let, 

než jak uvád jí pam tníci. Na druhou 

stranu zase není vylou eno, že m l se 

Lná skem co do in ní d íve, ale ne 

jako obvodní léka . Tím byl to  ž od 1. 

listopadu 1945 MUDr. Ladislav Steller, 

kterému byla p id lena ordinace 

v konÞ skované vile Klementa a Leonie 

Lilgenauových . p. 164, kterou, jak již uvedeno v prvním díle našeho 

seriálu, postavila Anna íhová, manželka MUDr. Vojt cha íhy.

Hledal jsem tedy dále, abych se o MUDr. Tarabovi dozv d l více 

a narazil jsem na lánek Ivana Procházky „ eskoslovenš   léka i ve 

službách Britské armády v letech 1940–1945“ publikovaný v odborném 

asopise Historie a vojenství (ro ník 56, íslo 2, 2007). Zde byl mimo jinými 

také medailonek MUDr. Karla Taraby. Ten se narodil 20. dubna 1908 ve 

Vídni, ale domovskou p íslušnost m l v Dalim icích na Turnovsku. P ed 

druhou sv tovou válkou p sobil jako prak  cký léka  v Opatovicích nad 

Labem. Z jiného zdroje, který se opírá o ústní podání, se dovídáme, že 

m l ordinaci p ímo v nedaleké Poh eba ce ( ást obce Opatovice n. L.), 

kde koupil takzvanou Ba inovu vilu . p. 45. Po únoru 1948 prý emigroval 

do Anglie. Ivan Procházka ale uvádí, že již v kv tnu 1939 opus  l echy 

a odešel na Slovensko, kde ilegáln  p ekro il hranice s Polskem. Zde 

se záhy stal léka em u Zahrani ní vojenské skupiny eskoslovenské. Po 

p epadení Polska n meckou armádou v zá í 1939 p sobil v Legionu 

ech  a Slovák  a po jeho porážce se dostal do zajateckého tábora 

v Rusku. Odtud však uprchl a v dubnu 1940 se vrá  l ke své jednotce. Na 

podzim pak odjel s transportem voják  p es Istanbul do Británie, kde byl 

30. íjna 1940 odveden do s. armády a za al zde p sobit jako vojenský 

léka . S povolením prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše vstoupil 

4. zá í 1941 v hodnos   poru íka do RAMC (Royal Army Medical Corps 

– Královské armádní léka ské jednotky) a p sobil na r zných místech 

v Británii až do první poloviny roku 1942. Poté byl p evelen 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 z stal až do konce války. 

Do s. armády se vrá  l 11. února 1946 a hned následujícího dne byl 

p eložen do zálohy.

T ebaže pro to za  m není dostatek d kaz , zjevné sty né body 

s vypráv ním a údaji o stejnojmenném doktoru Tarabovi ve Lná ích, 

p edevším n kolikaletý pobyt v Indii, kde mohl získat vztah k alterna  vní 

medicín , umož ují vyslovit domn nku, že mohlo jít o tutéž osobu. 

Ale je tomu opravdu tak? Nejde jen o náhodnou shodu? A kde vlastn  

p sobil MUDr. Taraba po svém návratu do eskoslovenska p ed  m, než 

jej osud zavál práv  do našeho kraje? Co se s ním stalo, když ze Lná  

odešel? To vše jsou otázky, které ekají na svou odpov . T eba ji bude 

znát n který z tená  našeho zpravodaje. T eba MUDr. Tarabu n kdo 

pozná v p ipojené fotograÞ i, a koli ta pochází z jeho mladších let, kdy 

p sobil ješt  jako vojenský léka . Za poskytnu   fotograÞ e a dopl ujících 

údaj  d kuji na tomto míst  již citovanému Ivanu Procházkovi a t m, 

kte í budou ochotni pod lit se v budoucnu o své vzpomínky a informace 

o jednom pozapomenutém lná ském léka i, vyslovuji své pod kování 

p edem.

Vladimír ervenka

Lná š   léka i_Karel Taraba
jako vojenský léka

Tam je mlyná  sedlák, tam dál je taky sedlák, dál je mlyná  krej í a dál 
švec. /V P edmí i, v Zamlýn , na Diváku, v Lomnici) Znamenalo to že 
oni odborníci mlyná š   že musejí s rancem na zádech chodit sv tem 
a lov k který se mlyná em neu il má mlýn (kolem r 1900)

Sekyrník – Byl to emeslník který um l postavi   mlýnské za ízení 
: Vodní kolo, pale ní kolo h ídel, koš s kor ákem, mou nou truhlu, 
srotovou truhlu, (dolejší), zejbrovadla na žito ta byla jednduchá 
a na pšenici dv  sí ka nad sebou. Dále truhlu kde se kropila pšenice 
ošpicovaná, neb v lét  p íliš suché žito a neb se kropil je men p ed 
mle  m neb  je men ze kterýho se d lali krupky (kroupy). Sekyrník musel 
um t sekat se širo inou tak jako tesa  a sice mlýnský h ídel na 16 hran 
do kruhu v pr m ru asi 24 coul . Tak taky otesal dubový trám který byl 
upevn n vodorovn  asi 1 m 50 pod kamenem a jeden konec železnýho 
h ídele byl v l žku v tomto trámu a na druhým konci byl nasazen kámen 
mlýnský. Trám se pomocí pá ky pohyboval na horu a dol  a  m se 
kamen p iskládal. H ídeli železnymu se íkalo „železí“. Sekyrník musel 

um t sest ihnout prkna k sob  a sklížit je k sob  tak jako truhlá . Musel 

um t d lat truhlá ský zá ezy tak zvaný cinky. Když postavil mlýn tak 

mlyná  mu dal pytel žita a sekyrek mlel a sledoval byst e chod mlýna 

a opravil co bylo t eba. Sekyrník byl hledaný a dob e placený a byl ve 

mlýn  i p es noc. (V Mlyna ovo byt ). Mlyná ka sekyrník m va ila co 

nejlepšího mohla. Když mlýn dob e šel mlyna ka ud lala dobrou sva inu 

pro sekyrníky a mlyná  šel s nimy do hos  nce a tam to zapili až nemohli 

treÞ t dom .“   

P ipravila Marie Vrátná
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Ve fotbalovém memoriálu lomská 
„domobrana“ obstála se c  , st íbrný 
vítr jim p íjemn  pocuchal vlasy

Pouze lná ská fotbalová sestava dokázala být v tradi ním „Memoriálu 
Miloslava Va á e a Ji ího Himla“ na h iš   v Neradov , jehož 33. ro ník 
p ipadl na sobotu 2. srpna, úsp šn jší než mužstvo TJ Sokol Lom. I tak 
domácí „kanoný i“, m li z turnaje na po est zesnulých fotbalových 
pr kopník  dobrý pocit a radost. Pohár za t e   místo zdvihli p i 
záv re ném slavnostním ceremoniálu fotbalisté z Kasejovic. Na chvostu 
výsledkového žeb í ku tentokrát z stala parta z eských Bud jovic, 
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 osad  Neradov, je na Blatensku vlastn  
výjime né. Za ním stojí p edevším práv  jméno Miloslava Va á e 
z Lomu: „On už v roce 1965 položil základy fotbalového života u nás. 
Jeho dílem není jen velké h išt  v Neradov . Dokázal na okrese sehnat 
Þ nan ní prost edky i na navazující projekty. Náš sportovní areál se stal 
prvním na Strakonicku, který se mohl pochlubit um lým osv tlením. 
Protože ale otec zem el tak p ed asn , v pouhých 48 letech, do kala 
se této vymoženos   jen polovina h išt . Každopádn  byl táta po všech 

Foto Václav Ka  a

Zastupitelstvo obce Lom odstartovalo p ípravné práce již roku 2011, kdy 
rozhodlo o zpracování projektu pro územní ízení na stavbu vodovodu 
Lom - Neradov. Roku 2013 bylo úsp šn  požádáno o poskytnu   dotace 
na Krajském ú ad  Jiho eského kraje. Ta inila 2.200.000 korun. 
Jiho eský vodárenský svaz p isp l ástkou 515 000 korun. Celkové 
náklady byly ovšem p edb žn  vy ísleny na 5.297.000 korun.

Za átkem ervna letošního roku se zapo alo se stavbou, která 
v sou asnos   eká na kolaudaci. Na pitnou vodu z vlastních zdroj  se 
mohou ob ané t šit z ejm  už v íjnu. Do budoucnos   se samoz ejm  
po ítá také s p ipojením osady Míre .

Text: Vladimír Šavrda
Foto: Václav Ka  a

Ú ast klient  
Domova PETRA na 
Speciální olympiád  
v Brn

Klien   Domova PETRA Ma kov se 
zú astnili 11. eské letní Speciální olympiády 

v Brn , která se konala 30. 6. - 2. 7. 2014. Naše 
družstvo nás velmi úsp šn  reprezentovalo. Celkem získalo 13 medailí, 
z toho 5 zlatých.

V plavání vybojovaly 
zlato Olga Pešková, Ma-
rie ulpová a Marta Še-
bestová, která p ivezla 
i st íbrnou medaili. Ve 
stolním tenise získala Jana 
Loužecká jednu zlatou 
a dv  bronzové medaile 
a Václav ížek ve ty h e 
s Janou vybojovali bronz. 
V atle  ce se ty boja ka 
Anna K ížová umís  la na 

t e  m míst , stejn  jako Miluše Netrvalová ve vrhu koulí a Vladimír 
Richter ve skoku do dálky. Nejúsp šn jší atletkou v naší výprav  se stala 
Dana Procházková se ziskem bronzové medaile za hod mí kem, st íbrné 
v b hu na 100 m a spole n  s ostatními i zlaté medaile ze štafety. 

Vrcholem úsp ch  je nominace plavkyn  Olgy Peškové jako náhrad-
nice na Sv tové speciální olympijské hry v Los Angeles v roce 2015.

Všem medailist m pat í velká gratulace!

Ma kov

stránkách ohromn  schopný, v d í typ a silou své osobnos   dokázal 
´zbláznit´ do fotbalu všechny lidi v okolí,“ vzpomíná syn Miloslav, který 
memoriál dlouhá léta zaš  uje.

V roce 1980 získali lomš   fotbalisté skv le vybavené kabiny, které 
od té doby prošly n kolika rekonstrukcemi. Po sociálních za ízeních 
a sprchách p išel na adu kiosek s ob erstvením a v roce 2012 st echa. 
Významným zásahem do obohacení sportovního d ní bylo vybudování 
asfaltového plácku pro nohejbal, volejbal a tenis roku 2005. Zasloužil se 
o to místní Obecní ú ad za grantové podpory z fondu Jiho eského kraje.

Vladimír Šavrda

Blahop ání oslavenc m
Krásných 84 let se 17. zá í dožila paní Miluška Št dro ská z Mír e. 

O p t dní pozd ji oslavila kulaté narozeniny - 70 let - paní R žena 
Šípová z Neradova. Ob ma jubilantkám touto cestou p eje Obecní ú ad 
v Lomu v ele se starostou Václavem Ka  ou k významným životním 
výro ím mnoho št s  , pevné zdraví, veselou mysl a ješt  mnoho dalších 
p íjemn  trávených let na pozemské pou   sv tem. 

Vladimír Šavrda
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Lenkou tuto hru také 
za pomoci marionet 
úsp šn  n kolikráte 
odehráli. A tu se již 
obecenstvo netrp li-
v  t šilo na v deckou 
a velmi erudovanou 
p ednášku na téma 

ábelská kuchyn  
aneb jak se v pekle topí 
pod kotlem. V rámci 
této p ednášky nechy-
b la ukázka zadnice 
Ji ího Ko árka probod-
nutá vidlemi (našt s   
jen ty kami na seno). 
A tu již se chystá Ji í 
Navrá  l, nám všem 
však známý jako po-
slední mechanik ško-
lený ve Vídni od Þ rmy 
Lorenz Krom íž, který 
detailn  popsal, uvedl 
v chod a názorn  p ed-
vedl Satan v samo-
hybný pekelný stroj, 
ímž odhalil mnohá 

tajemství pekla. Po 
krátké pauze se diváci 
p esunuly v plenér, aby 
zhlédli premiéru a bo-
hužel zárove  i derni-
éru hry Nebe, peklo, 
ráj v podání místního 
nebo tém  místního 
divadelního spolku 
Alzheimer. Obsah vy-
práv   nelze, kdo jste 
nevid li, o hodn  jste 
p išli. Na samý záv r 

tohoto i na po así nádherného odpoledne pak p edvedli hru na bubny 
a tance p átelé ze Senegalu. 

D kujeme všem protagonist m, organizátor m a zejména všem 
Ko árk m za p íjemn  prožité odpoledne. Již se t šíme na další. 

Malé mate ské centrum v Myš  cích
Opravdu stru n . V Myš  cích pod „ochrannými k ídly“ a za velké 

invence Jany Št dronské Halló se poda ilo zrealizovat jakési mate ské 
centrum a mini školku pro d  , které nebyly p ijaty do mate ských 
škol v okolních obcích. Díky této ak  vit  tak rodi e mohou nastoupit 
do svých p vodních zam stnání a nemusí složit  ešit hlídání svých 
ratoles  . V p ípad  zájmu o umíst ní d   v tomto centru vám Jana Halló 
ráda poskytne na tel. ísle 605 507 134 podrobné informace. 

Návšt va Švýcarska - vým nný pobyt 
myš  ckých školák  v partnerské 
obci Riggisberg 

Ve dnech 18. - 22. srpna 2014 se uskute nilo první kolo 
vým nného pobytu žáky  ZŠ z Myš  cka u stejn  starých vrstevník  
z partnerské obce Riggisberg. Pobytu se zú astnilo 5 d v at ve v ku od 
10. do 13. let (Adéla Bej ková, Leontýna a Kristýna Kosíková, Barbora 
Koželuhová a Alžb ta Vav incová). Doprovod a dopravu zajištovali Ing. 
Michal Trune ek a Mgr. Petr Šípek, PhD.. Z partnerské strany byla akce 
zajištována p edevším Marisou a Christopherem Jaggi-Ma   oli. D v ata 
byla ubytována každá zvláš  u partnerské rodiny (4 rodiny z obce 
Riggisberg, 1 rodina z obce Mühlethurnen). Každá rodina k tomuto 

Pod kování Kamile 
Novotné a Petru 
Šípkovi
Kamila Novotná z Výšic využila dota -

ních možnos   v programu Mládež v akci 
a realizovala projekt, Mysleme na prame-

ny (Think of spring), zam ený na revitalizace 
studánek v okolí Myš  c. Díky tomuto projektu byly 

nejen revitalizovány studánky na obecních pozemcích, ale byla vytvo e-
na i místa k posezení u t chto studánek a celá ada informa ních panel , 
které jsou osazeny v krajin . Tyto panely se netýkají pouze informací 
o obcích a jejich historii, ale také p írodních zajímavos   myš  ckého re-
gionu. V této fázi se projekt Kamily Novotné protnul s projektem Petra 
Šípka z Myš  c, který vytvo il osm informa ních panel  týkajících se te-
ma  cky fauny a ß ory našeho mikroregionu. Tyto informa ní panely jsou 
umíst ny v krajin  podél cest a v obcích tak, aby nejen turisté, ale i míst-
ní, m ly možnost získat znalos   o zdejší p írod . Technickou instalaci 
panel  pak zajis  la obec. O studánkách byla v regionální jiho eské tele-
vizi dokonce odvysílána i reportáž (h  ps://www.facebook.com/pages/
Think-of-spring/712289145468378 ). 
Kamilo, Pet e díky. 

Dvore  cké libování po sedmé
– fenomén konce léta

Konec prázd-
nin je již tradi n  
v našem regionu spjat 
s Dvore  ckým libová-
ním. V letošním roce 
se tento divadelní 
fes  val pán  Ko árka 
odehrával ve zname-
ní Pekla ve všech jeho 
podobách. Po zaháje-
ní m ly možnost více 
jak t i stovky divák  
t ikráte shlédnout 
p edstavení Vladimí-
ra Gutha ertova díra 
u T ebon  a loutkové 
Peep Show Pikle v pek-
le aneb Kašpárek zhou-
bou markýze de Sade, 
což bylo autorské dílko 
mistra Jana Kostrouna, 
který se svou ženou Nástup Alzeihmr

Myštice

Út k z pekla

Polévka z vidlí

Boží soud

Pozvánky na akce 
v Me ichov

2. listopadu 2014  
Posvícení

28. listopad 2014
Rozsvícení váno ního stromu na návsi 

6. prosince 2014
Mikulášská nadílka

Me ichov
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Úprava návsi 
v P edmí i
Na p elomu m síce ervence a srpna 
byla zrealizována poslední ást úpra-
vy návsi v P edmí i. Po obnov  fasády 

kapli ky, opravy op rné zdi a vy išt ní 
a obnov  písma na pomníku padlým došlo 

k pokácení tújí, které za aly svými ko eny 
poškozovat celou ze . Túje nahradila sm s rostlin, 

které budou vyžadovat minimální údržbu a nebudou dosahovat tako-
vého vzr stu. 

Pou ové posezení v P edmí i
Stejn  jako v p edchozích letech, tak i letos, se konalo v P edmí i 

pou ové posezení. Letos poprvé jsme byli nuceni, vzhledem k nep ízni-
vému po así, p esunout celou akci na sál. To m lo za následek mnohem 

P edmí

Nov  upravená náves v P edmí i, archiv obce

ú elu dostala p ísp vek 100 CHF z prost edk  obce Riggisberg. Naše 
d v ata absolvovala náro ný program, který obsahoval 3 p ldny plné 
školní výuky (t locvik, n m ina, italš  na, va ení, dílny atp.) a dva výlety 
(Bern a jezero Thun) a jedno odpoledne v místním klubu pro mládež. 
Ve ery byly áste n  v dikci hos  telské rodiny (pond lí, úterý) nebo 
se konalo spole né grilování (st eda) i zav re ný ve er s p ípravou 
domácí pizzy. P ije   d v at t ídním kolek  vem i jejich zapojení do výuky 
i ak  vit v klubu pro mládež bylo rovn ž vynikající. Až na výlety, nem la 

d v ata možnost využívat p ekladatelských „služeb“ svého doprovodu, 
ímž vznikla pot eba komunikovat za každou cenu. S touto p ekážkou se 

však naše d v ata state n  popasovala a jejich mo  vace komunikovat 
se svými vrstevníky i jejich rodi i byla obdivuhodná. Bohužel je znát, že 
naše školství klade daleko v tší d raz na znalostní (grama  ka) než na 
komunika ní složku jazykové p ípravy. Celkov  nezbývá než hodno  t akci 
jako jednozna n  prosp šnou jak pro naše d  , tak i pro jejich hos  telské 
rodiny. Slzy p i lou ení byly jednozna ným a nezfalšovatelným d kazem. 
Velice nás pot šil zájem Švýcarské strany o pokra ování projektu. 
Bohužel nemáme kapacity na „rodinné“ ubytování všech švýcarských 
d   z partnerské skupiny, které by cht li p ijet, ve h e je tak krom  
návšt vy d   z hos  telských rodin i školní výlet celé t ídy z Riggisbergu 
do R spojený s návšt vou Myš  c a okolí. 

Za všechny zú astn né Michal Trune ek a Petr Šípek    

   „„MMllýýnnyy  

aa  mmllyynnáá ii  nnaa  LLoommnniiccii““  

 

 13:00 

–   

menší ú ast, než v minulých letech. P esto p ítomní nelitovali, „Toulavá 
kapela“ hrála jako o život a všem se postarala o dobrou náladu.

Svoz velkoobjemového odpadu 
a elektroodpadu
Na konci m síce íjna se v našich obcích uskute ní svoz velkoobjemové-
ho odpadu. Svoz prob hne b hem posledních dvou víkend , kdy budou 
rozmíst ny kontejnery následovn :

18. – 19. íjna bude kontejner p istaven v obcích P edmí  
a Zámlyní
25. – 26. íjna bude kontejner p istaven v obcích Metly a išt

Další víkend, tedy 1. 11. – 2. 11., bude v P edmí i umíst n kontejner 
na elektroodpad. Tímto bych cht l požádat všechny ob any, aby využili 
této možnos   a nevyhazovali odpad v okolí obce a v místních lesích. 
V pr b hu m síce srpna byly na území obce to  ž nalezeny dv  erné 
skládky. O jejich likvidaci se tentokrát postarali lenové mysliveckého 
sdružení, resp. dobrovolníci. Následná likvidace odpadu  si vždy vyžádá 
nemalé Þ nan ní náklady, které by se mohly využít daleko smyslupln ji. 

Pod kování
Vzhledem k tomu, že kon í volební období sou asného zastupitel-

stva, cht l bych  mto pod kovat všem len m zastupitelstva za jejich 
práci a dále všem ob an m, kte í nám po celé ty i roky pomáhali jak p i 
po ádání kulturních a spole enských akcí, tak s údržbou obce.

V t chto dnech oslavili, nebo oslaví výro í 
 to naši spoluob ané

Klingorová Magdaléna (72), Trnková Marie (74), Nepodal Jaroslav 
(80), Hlínová Helena (80), Straková Ji ina (60), Urešová Marie (75)

Všem uvedeným ob an m jménem obecního zastupitelstva bla-
hop eji a do dalších let p eji pevné zdraví a mnoho životních úsp ch .

Pavel Karlík, starosta obce
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Aktuáln  z radnice
V srpnu byla úsp šn  dokon ena vým -
na kanaliza ního potrubí k is  rn  od-
padních vod.  Jednalo se o vým nu 518 
m betonového kanaliza ního potrubí 

z 80. let minulého stole  . Potrubí bylo 
v n kolika úsecích propadlé a v celém 

úseku net sné v d sledku ehož hrozila 
„ekologická havárie“ a byla omezena innost 

nové OV. Nové kanaliza ní potrubí PVC 300 v etn  
nových šachet bylo v ás  , kde je zamok ené nestabilní podloží 
uloženo na betonovou desku. V ostat-
ních úsecích bylo uloženo na p vodní te-
rén s pískovým obsypem. Náklady inily 
2.781.224,-K . Dotace od Jiho eského 
kraje 1.821.677,-K .                                        
V srpnu bylo uvedeno do provozu nové parkovišt  u Základní 

školy, které je po vybudování chodníku dalším prvkem, který p i-
sp je k bezpe nosti d tí zejména p i p íchodu do školy. Parko-
višt  není ur eno k dlouhodobému parkování aut, ale zejména 
k vystoupení a nastoupení školák  do aut, nebo k parkování pro 
strávníky školní jídelny apod. Na celkové náklady 400.181,-K  v . 
DPH p isp l jiho eský kraj z POV 170.000,-K .

1. zá í byla otev ena v budov  Základní školy již druhá nová t ída 
MŠ pro p edškoláky. Díky tomu se poda ilo zajis  t ve školce místa 
pro všechny d   z Radomyšle a okolí. V sou asné dob  je v MŠ 95 
d  . Velkou zásluhu na tom, že t ída byla zkolaudována a otev e-
na v as má paní editelka Škodová. Inves  ní náklady na tuto akci 
inily 527.255,-K . Dotace od Jiho eského kraje 334.640,-K . Po-

d kování za podporu projektu pat í také zastupitelce Jiho eského 
kraje paní Baborové z Radomyšle.

v zá í prob hlo záv re -
né vyhodnocení projektu 
„Moderní ú ad v Rado-
myšli“ v rámci kterého 

byly nov  vybaveny kance-
lá e ú tárny a matriky na Ú adu m styse. Celkové náklady inily 
235.780,-K  v etn  DPH. Dotace ze SZIF ve výši 175.374,-K  bude 
proplacena do konce roku.   
byla dokon ena oprava zvonice a krovu kapli ky v Rojicích. Zvo-
nice, ale i ást krovu byly 
v havarijním stavu a tak se 
celkové náklady nakonec 
vyšplhaly na 269.431,-K . 
Opravu provád la Þ rma 
VERTIGO Písek, která mi-
nulý rok opravovala v ž 
kostela sv. Mar  na v Ra-
domyšli. P i demontáži 
bylo nalezeno pouzdro se 

dv ma vzkazy z roku 1891, 

kdy byla kapli ka postave-

na a z roku 1937, kdy pro-

b hla oprava zvonice (podrobnos   naleznete na www.radomy-

sl.net). Opis t chto vzkaz  byl op t do zvonice uložen spole n  
se zprávou o sou asnos   Rojic, kterou napsal p edseda osadního 
výboru p. H ebejk ve spolupráci s ob any Rojic.
11. srpna byla zahájena nejv tší akce tohoto roku rekonstrukce 

„Letního areálu“ (koupališt ) v Radomyšli. Celkové výdaje o eká-
váme ve výši 12.250.076,-K  v . DPH. P edpokládaná dotace z Re-

gionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad 8.628.675,-

K . 

v programu ROP NUTS II Jihozápad máme podanou žádost 
o dotaci na výstavbu komunikace v etn  parkoviš  „u bytovek“ 

v Radomyšli. P edpokládané výdaje iní 8.862.116,-K  v . DPH. 

Požadovaná dotace 5.745.728,-K . V srpnu jsme obdrželi „Ozná-
mení“, že akce je za azena mezi náhradní projekty a tak stále žije 
šance, že bude nejpozd ji v roce 2015 realizována.  
v zá í zahájila Þ rma VERTIGO další etapu rekonstrukce kostela sv. 
Mar  na v rámci které prob hne kompletní oprava fasády v že 
v etn  oken. Na celkové náklady 660.000,-K  p isp je Minister-
stvo kultury ástkou 600.000,- a o zbývající ást se pod lí m stys 
Radomyšl s ímskokatolickou církví.
v sou asné dob  se zpracovává projekt na rekonstrukci silnice 
II/139 v Radomyšli ul. Písecká. V rámci této akce dojde také 
k p eložení plynovodu, el. vedení, vým n  stávajících vodovod-
ních p ípojek a rozší ení VO. Pracovní verze projektu bude pro-
jednána s obyvateli ulice Písecká v etn  možnos   p ipojení na 
vodovod a plyn, tam kde není.   
vše d ležité o d ní v Radomyšli najdete na www.radomysl.net 

Luboš Peterka, starosta 

Jen n kolik poznámek…
Za al nám nový školní rok, oÞ ciáln  udávaný jako 2014/ 2015. Jako 

asi v tšina svých koleg  editel  bývám n kdy tak trochu nervózní, ale 
zase ne tak moc, z toho faktu, kolik se nám 1. zá í dostaví i nedostaví 
student . 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, nebo  v Radomyšli se dost zm nilo, postavilo 
mnoho dom  i byt , z toho je z ejmé, že je zde více ob an , a tak n jak 
výše uvedené z tohoto faktu logicky vyplývá. Na základ  dalších infor-
mací, a  jsou již od pana starosty i paní editelky naší sousední školky, 
vím, že do budoucna se m žeme t šit na další bohaté p ír stky. V sou-
vislos   se zmi ovanou situací již mate ská školka využívá ást prostor 
naší školy, p esn  to je od školního roku 2011/ 2012 jedna t ída, od le-
tošního školního jsou zde umíst ny t ídy dv , v celkovém po tu 35 d  . 
Jak jsem se tak n jak informoval, p edškolák  by m lo být a k zápisu do 
školy jich v lednu p ijít 28. Mám ješt  n co dodávat? Snad jen to, abych 
všem pracovník m ve školství pop ál, když ne vyložen  krásný a klid-
ný, tak v žádném p ípad  špatný i kri  cký následující školní rok, hodn  
zdraví, pokud možno i rados   nad dosaženými výsledky, pohodu a klid 
na pracoviš   a koneckonc  i vše dobré v život  soukromém. Poslední 
tvrzení i výroky mého povídání bych si dovolil rozší it do obecné roviny 
pro všechny lidi…

Ji í Pešl, editel ZŠ Radomyšl 

První školní den
„Tak jak?“ vyzvídaly kolegyn  p i mém vstupu do sborovny. „Uf, hol-

ky, mám to za sebou,“ zn la má odpov . Tak, jako se p ipravují na sv j 
první den ve škole prv á kové, stejn  tak jsem se plná obav vypravo-
vala 1. zá í ráno do školy i já. Ono totiž vstoupit do plné t ídy, kde na 
vás hledí spolu s d tskými kukadly i jejich rodi e mnohdy s namí enými 
fotoaparáty i dokonce kamerami, malí sourozenci školá k  a asto 
i prarodi e, není opravdu žádný med. Nicmén  naše první spole né 
chvíle prob hly úsp šn . D ti jsem spolu s panem editelem p ivítala, 
rodi m sd lila nezbytné informace, pop ála jim hodn  zdaru, pevné 

Radomyšl

P edškoláci v nové t íd  MŠ
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nervy a zadala jim první školní úkoly – podepisování, vypl ování, zkrátka 
a dob e nastaly jim rodi ovské starosti malých školá k . B hem doby, 
kdy jsem hovo ila k rodi m, již novope ení prv á ci piln  vybarvovali 
p ipravené omalovánky – jejich první dílo na výtvarnou nást nku. 
Zhruba po 45 minutách jsme se všichni rozlou ili a já doufám, že se 
již bez zbyte ných obav, plni optimismu a elánu m žeme vrhnout do 
spole né práce.

Eva Lukešová, t ídní u . 1. t . ZŠ Radomyšl

Hasi i v Leskovicích oslavili
50. výro í

Leskovi   hasi i slavili od svého založení sboru dobrovolných hasi  
již 50 let. Oslavy byly zahájeny páte ní sch zí, kde jsme mohli vyslech-
nout spoustu zajímavých proslov  na nejr zn jší témata, která se týka-
la práv  Leskovic. Zabroušeno bylo jak do historie, tak do sou asnos  . 
Zú astnili se zástupci hasi  z okolních obcí, jako nap íklad sousedé 
z Chráš ovic a Radomyšle. Na sch zi se p edávaly diplomy a ocení t m, 
kte í si jej za dlouhodobou spolupráci a pomoc místnímu sboru náležit  
zasloužili. Sobota pat ila již hlavním oslavám. Pr vod hasi ských sbo-
r  zahájil slavnost, která probíhala po celé odpoledne. Hasi i p edvedli 
ukázku dálkové dopravy, dále kdo cht l, se mohl ú astnit sout že pád-
lování lunem p es místní rybník Návesák. Myšleno bylo samoz ejm  
i na malé návšt vníky, kte í s námi p išli oslavovat. Pro d   zde byly 
nejr zn jší stanovišt , kde musely ukázat své schopnos  . Jednalo se 
o vázání uzl , st elbu ze vzduchovky na ter e, lezení po lanech, první 
pomoc, požární ochranu a tak dále. Za nasbíraná razítka dostaly slad-
kou odm nu. Jelikož sluní ko h álo opravdu intenzivn , žíze  jsme hasili 
v místní klubovn  a ve venkovním ob erstvení. Jako t ešni ka na dortu 
byl slavnostní oh ostroj, který vypukl t sn  p ed 22. hodinou ve erní. 
D kujeme  mto všem, kte í se na organizaci akce podíleli a i t m, kte í 
za námi do Leskovic osobn  dorazili.

Tereza Kadlecová

Radomyšlské no ní klání pot e  
Ani nep íznivé po así neodradilo radomyšlské hasi e v po ádání 3. 

ro níku netradi ní hasi ské sout že v požárním útoku a dalších netradi -
ních disciplínách O pohár starosty m styse Radomyšl. Byla to poslední 
akce v letním areálu p ed jeho rekonstrukcí. P íš   sout ž bude již v no-
vých podmínkách. 

Na siln  podmá ené tra   se p edstavilo 7 družstev. 6 mužských a 1 
ženské. Své sbory zastupovali hasi i z Radomyšle, Leskovic, Chráš ovic, 
Doubravice (ženy) a Dubí hory. Domácí hasi i vytvo ili dokonce 3 druž-
stva (Radomyšl „old“, Radomyšl „A“ a Radomyšl „fresh“).

Všechny poháry z staly v Radomyšli

Družstva sout žila v požárním útoku upraveném o netradi ní start 
od stolu spojený s konzumací p nivého moku, který dodal strakonický 
pivovar. P i útoku ovšem nešlo pouze o dosažený as, ale i provedení 
z hlediska um leckého. Po skon ení útoku p ísná a neúplatná porota 
hodno  la um lecký dojem z p edvedeného výkonu a tak o r zné ta-
ne ní kreace, holubi ky a kotouly nebyla nouze. Bylo se opravdu na co 
dívat. A než hasi i smotaly hadice, dva vybraní lenové družstva sout žili 
v dalších disciplínách, které prov ily jejich fyzickou zdatnost. V hodu sa-
vicí do dálky a v p evalování pneuma  ky ze stavebního naklada e, která 
byla vyrobena z „echt“ materiálu a tak i   nejsiln jší m li co d lat a pro-
to v této disciplín  spolu sout žili dva hasi i z jednoho družstva. Zdravá 
sout živost, p átelství a uvoln ná atmosféra se nesly celým ve erem, 
všichni se výborn  bavili a už dnes je jasné, že p íš   rok sout ž bude!!  
Jak to nakonec dopadlo? Dob e! Jako v pohádce! První t i místa obsadili 
radomyšlš   hasi i v po adí Radomyšl „A“, Radomyšl „fresh“ a Radomyšl 
„old“. V um leckém dojmu zvít zily dámy z Doubravice. V hodu savi-
cí „Mech“ z Leskovic a v p evalování pneuma  ky též borci z Leskovic. 
P edání cen, které v novala Þ rma PROTOM, Strakonický pivovar, Jatky 
Hradský a ESCO Produc  on s.r.o, bylo záv rem krásné sout že a díky 
„Toníkovi“ i velice humorné. Vít zové mají výsadu no ní koupele v ba-
zénu a za ovací a potlesku p ihlížejících. A tak i letos sko il celý tým do 
studené vody. 

PS: Toníku p íšt  se musí koupat krom  mojí manželky i paní Colom-
bová!  Je to jasný?!

Pavel K íž, starosta SDH

Jedno malé podzimní zastavení 
nejen pro Bará níky

Pomalu a jist  za íná svojí vládu p ebírat podzim. Období málo vlíd-
né a pro v tšinu lidí ne moc oblíbené, nebo  p ináší p edstavu dlouhého 
asu zimního, který je p ed námi a ješt  pár erstvých vzpomínek na 

odcházející léto. Nevím, jaký bude letošní podzim, za  m p ív  vou tvá  
nenastavuje, ale ráda vzpomínám na jeden podzimní den v minulých le-
tech, snad proto, že se po delších letech skv le vyda il. Krajina se oblék-
la do neskute né krásy a barevnos  . Nešlo prost  jinak než vzít fotoapa-
rát a vše d kladn  zdokumentovat. Záb ry, které p íroda nabízela, byly 
neuv itelné. Za ala jsem okolím Kale  c na Skalce. Zdejší alej ovocných 
strom  se ve zlatovém slunci, které vše d kladn  umocnilo, prom nila 
ve skvost a žluto ervené koruny strom  s lemy hn dé barvy se nádher-
n  vyjímali pro   jasné modré obloze. Obrovskou podívanou byly také 
ke e, které si ve v tru pohrávaly svými malými v tvi kami a drobnými 
lístky v žluté, hn dé, ervené ba i zelené kombinaci barev a nabízely 
svoji prostou krásu. Nedaleko Radomyšle v zahrádká ské kolonii, bylo 
vid t ješt  kvetoucí r že, které svojí jedine nos   p vabu dominovaly 
podzimnímu asu. Jakoby spojovaly práv  uplynulé léto a nadcházející 
zimu. Houpaly svými hlavi kami a íkaly my jsme ozdobou vždy, a mají 
skute n  pravdu. Všechno toto ve mn  zanechávalo p íjemný pocit a to 
jsem ješt  netušila, jaký se m  naskytne pohled o kousí ek dál na Ci-
heln  mezi rybníky. Když jsem zv dav  pohlédla na to, co ud lal pod-
zim s b ízami, z stala jsem dlouho stát bez hnu   a jakéhokoliv pohybu, 
nebo  to co jsem uvid la, byl obraz hoden všech um lc  sv ta. Dlouhé 
liány v tví b íz zalité sluncem a proto vypadající jako by byly ze zlata  se 
odrážely v temn  modré vod  rybník  a p inášely pohádkovou scenérii, 
nad kterou se tajil dech.

Bará nické mládí na Zem  živitelce
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V tu chvíli m  napadlo, uv domujeme si vlastn , kde žijeme, co nám 
p íroda v naší vlas   nabízí, co dokáže vytvo it a co vlastn  máme za 
humny. Umíme vlastn  p írodu pochopit, co nám chce íct a u it se od 
ní, o lásce, pochopení a vzájemné pomoci. Myslím, že málokdo vnímá, 
že nám p íroda nabízí myšlenku pravého smyslu života. Prost  tahle 
nádhera m  v tu chvíli velmi oboha  la,  m že m  stávající problémy 
a staros   p ipadaly bezvýznamné. Naplnila m  pocitem klidu a usmí-
ení. Tohle vše nám p íroda p ináší po ád, ale bohužel v tšina z nás to 

nevnímá, obírá se sama sebou a materiálním sv tem, který okolo nás 
plyne. Ješt  že jsou chvilky této nádhery, která nás p inu   se na chvíli 
zastavit a prohlédnout. P eji Vám hodn  t chto zachovaných okamžik , 
které jsou duševním majetkem každého z nás.

J zková Zde ka, panímaminka
Obec bará nická Radomyšl

Bará níci se p edstavili na výstav
„ Zem  živitelka“

Obci bará nické v Radomyšli se letos dostalo té c  , díky panu sta-
rostovi Ing. L. Peterkovi zú astnit se výstavy „Zem  živitelka“ v eských 
Bud jovicích. Bará níci tuto výzvu berou jako možnost p edstavit 
innost spolku ve ejnosti, protože dnes již málo lidí ví, kdo jsou to 

vlastn  bará níci. Vystoupili jsme 30. srpna s programem, který je nám 
blízký, a to p evážn  v režii naší mladé chasy. Samoz ejm  tancem es-
ká beseda, nebo  ta slaví letos v naší obci 60. výro í, kdy byla poprvé 
uvedena na „dožínkách“ v zá í r. 1954 p i nacvi ení te  kou ížkovou. 
Dále eskoslovenská beseda, kterou tan íme pom rn  krátký as, je 
neokoukaná a proto byla sledována s velkým zájmem. Prob hlo i pásmo 
krátkých lidových tanc  a pom rn  rozsáhlá p ehlídka našich národních 
kroj . Návšt vníky upoutala i bará nická hymna „Bará ník být ...“, kte-
rá nakonec zazn la. Vše prob hlo ke vší spokojenos  . O všechny leny 
naší obce bylo skv le postaráno jak technickým zázemím, tak v zajišt ní 
ob erstvení. Víme dob e, že je to díky našemu panu starostovi Ing. L. 
Peterkovi, který vše osobn  zajis  l. Ješt  jednou díky naší mladé chase, 
která nás v tanci velmi dob e zastoupila, a my jim rádi p edali pomyslná 
žezla. 

P eji krásné dny nejenom bará ník m.
J zková Zde ka, panímaminka

Obec bará nická Radomyšl

Chvalov 2014
Jak už je v Radomyšli zvykem, prob hl i letos, letní tábor u rybníka 

Chvalov. Uskute nily se op t dva turnusy. V letošním roce p álo po así 
více prvnímu b hu, ale nás ani kapky dešt  nezasko í, i když jich bylo 
místy zbyte n  moc. Tak jako každým rokem, tak i letos nás navš  vi-
li vojáci ze strakonické posádky, strakonická policie, hasi i z Radomyš-
le a mnoho jiných. Všem jim pat í veliké díky za zpest ení programu. 
V programu tábora pochopiteln  nechyb ly sout že, hry, stezka odvahy, 

Vedoucí 2. turnusu letošního tábora.

S t mi hodn jšími strašidly se mohly d   vyfo  t

výlet, koupání, prost  vše co ke správnému táboru pat í. D   si odvezly 
mnoho zážitk  a hlavn  medailí. A už se všichni t šíme na p íš   prázdni-
ny  a na krásné noci strávené spaním pod širým nebem. Zvláštní pod -
kování pat í všem t m, kte í se postarali o zdárný pr b h obou turnus  
a všem t m, kte í nám jak materiáln , tak Þ nan n  pomohli vše zdárn  
uskute nit.

Jana Šípová

Stezka odvahy, aneb za humny jsou 
strašidla

Tak jako v lo ském roce, tak i letos se d   z Radomyšle a okolí roz-
lou ily s prázdninami spole n  se spoustou strašidel. Již podruhé uspo-
ádala TJ Radomyšl pro malé i velké Stezku odvahy. Sraz všech strašpytl  

byl na stadionu TJ, kde jsme si ekání na tmu ukrá  li hraním r zných her. 
A hlavn  nás p ijeli pobavit hasi i z Radomyšle. Z po átku nás trochu 
potrápilo po así, ale nakonec se vše v dobré obrá  lo. Cesta ke kostelu 
sv. Jana K  tele byla nasvícena sví kami a už nezbývá jenom, aby se se-
tm lo. Na trase d   plnily r zné úkoly, které si na n  strašidla vymyslela 
a že jich tam bylo, bezmála t icet. D   se na trasu vydalo  150. Na po-
siln nou dostal každý ú astník stehýnko z ku átka a kofolu. Veliké díky 
pat í všem, kte í pomohli tuto akci uspo ádat a všem, kte í nám p isp li 
Þ nan n  a materiáln . 

Jana Šípová

Po prázdninách kluci, holky, 
sp chejte do naší školky.
Školi ka jak kyti ka,
je v ní slyšet písni ka.

Za al nový školní rok 2014/ 15 a v zá í jsme v Mate ské škole 

v Radomyšli p ivítali celkem 95 d  . MŠ Radomyšl provozuje t i 

Zahájení školního roku v 1. t íd
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Springer mejdan dojel k plnoletos  
Od pátku 8. do ned le 10. srpna prob hl v p írodním areálu kou-

pališt  v Radomyšli již osmnáctý ro ník srazu motorek bez rozdílu 
zna ky i kubatury.

V sou asné dob  se jedná již o nejstarší kon  nuáln  probíhající 
motosraz v Jiho eském kraji. Za oba dny se zde sešlo cca 250 mo-
tocykl  a 450 p íznivc  jedné stopy. Po así celému víkendu vcel-
ku p álo, v pátek ve er zahrály kapely Starý psi a Speedozer (Bel-
gie), v sobotu od 13 hodin byla vyjíž ka do motomuzea v Oselcích 
u Nepomuka, poté prob hly tradi ní sout že ve t ech disciplínách. 
Pak nastoupili na pódium postupn  Moonshine Howlers, strakoni   
Bags, Hejtman a nakonec výborní punkoví Ramones revival. Takže za 
rok znovu, již se zrekonstruovanými bazény a dalším zázemím!

Št pán Ku era

Rally AGROPA se jela také p es Láz 
a Leskovice

S velkou rados   a uspokojením, bezprost edn  po skon eném ju-
bilejním ro níku, se mi píší tyto ádky. Výsledek snad už ani nem že 
být lepší. Letošní rally se nám vyda ila po všech stránkách. Po spor-
tovní, bezpe nostní, organiza ní. I to po así nám p álo a taky jsme 
m li ur it  notnou dávku št s  , bez kterého se dá t žko n co d lat. 
Faktem je, že jsme mu šli napro   a snažili jsme se nic nenechat ná-
hod . Št stí p eje p ipravenému. Chci pod kovat orgán m a ú ad m 
v povolovacím procesu za vst ícnost, všem starost m, starostkám 
a zastupitelstv m dot ených obcí za pochopení, podporu a spolu-
práci, stovkám po adatel  na tra   za výborný výkon a službu. To jsou 
slova editele rally ing. Pavla Š  pka. 

P ipojuji se k pod kování ob an m Leskovic a zejména Lázu za to, 
že umožnili vjezd závodu do svých obcí. Podrobnos   o závodu v etn  
reportáže T, kde jsou záb ry z pr jezdu ob ma obcemi, najdete na 
www.radomysl.net.

Luboš Peterka

t ídy v budov  MŠ a další 2 t ídy v budov  ZŠ Radomyšl. První t ídu 
v budov  ZŠ Radomyšl jsme otvírali v zá í 2011. V pr b hu letošních 
letních prázdnin vznikla v budov  ZŠ již druhá t ída MŠ. Kapacita 
mate ské školy je zcela napln na a díky navýšení kapacity v roce 
2011 o dvacet míst a nyní o dalších 15 míst jsme schopni uspokojit 
požadavky všech rodi . D   jsou rozd lené podle v ku do p   t íd  
- Myšky, Žabky, V elky, Berušky a Motýlci. Posíláme Vám pozdrav 
z naší zahrady. 

Na p ivítanou si d   zaskákaly na skákacím hrad , který vykouzlil 
úsm vy i na tvá i nových d  , pro které je nástup do mate ské školy 
velkou zm nou. Doufáme, že se jim v naší školce bude líbit a že spo-
le n  prožijeme spoustu p kných zážitk .

Renata Škodová, editelka MŠ

Bábinky prázdniny nedrží
I o prázdninách probíhala pravidelná posezení v hosp dce Na 

K enovce, která jsou každé první pond lí v m síci od 17 hodin. P i-
dejte se i vy. Prost  p ij te si popovídat a uvidíte, jestli p ijdete p íš-
t  zas. K ni emu se nezavazujete, nikde se nehlásíte. V ervenci jsme 
se vydali na výlet do P íbrami. 

Kapli ka Jana Nepomuckého díky rodin  Žákových dostala nový, 
p kný vzhled a je to tam moc p kné.  V srpnu jsme se vydali na 
Sedlickou krajku vlakem, který nejel. Situaci zachránila „starosto-
vic“ rodina a odvezla nás tam auty. Program byl p kný, krajká ky ši-
kovné, po así p ijatelné a tak se výlet vyda il.  Zá í zahájily bábinky 
setkáním v Leskovické hosp dce a povídáním se socha kou Jitkou 
K ivancovou. Její sochy m žete vid t kousek za Lázem. Bylo to velmi 
p íjemné posezení.

za bábinky Slavka Klasová

Setkání s Jitkou K ivancovou

1. t ída MŠ
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Krajká ské slavnos  
- 1. ást 
9. srpna se konal v Sedlici již III. ro ník 
Krajká ských slavností, které po ádalo 
m sto Sedlice spolu se Sedlickou kraj-

kou. Akci jsme odstartovali v 10.00 ho-
din a myslím, že jsme m li návšt vník m 

opravdu co nabídnout. emeslný jarmark, 
kde jste mohli vid t a samoz ejm  i zakoupit 

nep eberné množství rukod lných výrobk  a kde jste m li možnost sle-
dovat ukázky výroby t chto ru ních prací a emesel jako nap . ková e, 
p adleny, šperka ky, perníká ky, vázání b ezových koš at a mnoho dal-
ších. 

Mezi stánky m ly i své místo naše krajká ky, bez kterých by naše 
slavnos   nem ly tu správnou atmosféru. Po celý den neúnavn  
p edvád ly toto krásné um ní a trp liv  odpovídaly na zv davé otázky 
návšt vník , jakže se to ty p ekrásné kraje ky vlastn  vyráb jí. V rámci 
slavností také probíhala na m stském ú ad  výstava již II. ro níku 
sout žní p ehlídky v oboru pali kovaná krajka „Bienále sedlické krajky“ 
a sešli se nám krajky ze všech kout  republiky a i Slovensko tu m lo 
své zastoupení. Výstava vždy p iláká spoustu p íznivc  a obdivovatel  
pali kované krajky a myslím, že se opravdu bylo na co dívat. A tohle 
nebyla jediná výstava krajek, kterou jste v Sedlici mohli shlédnout. 
Zcela výjime nou a ojedin lou výstavu krajek s církevní téma  kou 
jsme vystavovali na míst  pro toto téma zcela p íhodné a to v kostele 
sv. Jakuba. Krajky zap j il náš bavorský partner obec Tiefenbach, kde 
výroba krajek má také svou tradici a ur it  naše slavnos    m byly 
obohaceny o další netradi ní prvek a to stále ješt  nebylo vše. Jako 
perli ku jsme tu m li vyhlášení pokusu o zápis do eské knihy rekord  - 
“O nejdelší upali kovaný e  zek nejv tším po tem lidí ”. Jako metu jsme 
si dali 10 metr , což se nám poda ilo hrav  p ekonat. Naším cílem bylo 
nejenom dosažení rekordu, ale i zapojení široké ve ejnos   a bylo jedno, 
zda jste krajká ka nebo naprostý laik, který se s touto technikou nikdy 
nesetkal. Šlo hlavn  o to ukázat, že výroba krajek není až tak složitá, 
že to chce pouze trochu odhodlání, asu a trp livos  . Každý kdo m l 
chu  se do našeho pokusu zapojit se pouze musel zaregistrovat v našem 
informa ním stánku Sedlické krajky, o.p.s. a pak už sta ilo jenom se 
do toho pus  t za dohledu a pomoci našich zkušených lektorek, které 
dohlížely na to, aby se mohl zú astnit opravdu každý. A kolik že jsme 
toho e  zku vlastn  vyrobili? Dese  metrová hranice opravdu padla 
a náš anebo vlastn  VÁŠ e  zek m l krásných 26 metr  a 62 centimetr  
a byli jsme tak zapsáni do eské knihy rekord . Tohle vše na Vás ekalo 
na našich slavnostech. 

Téma letošních slavnos   byl st edov k a v tomto duchu byl sestaven 
i náš program. Mohli jste vid t strakonickou skupinu historického 
šermu Vende  u v napínavém souboji, svým muzikantským um ním 
Vás bavila st edov ká kapela Holba, dále jsme Vám nabídli dobové 
tance v podání tane ní skupiny Rozálie v p ekrásných kostýmech, 
zahrála Ose anka, byla tu i malá ochutnávka tradi ních irských tanc  
brn nského tane ního souboru  La Quadrilla a v neposlední ad  veselé 
a hravé vystoupení d tského tane ního souboru ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 
Sedlice pod vedením paní u itelky Šárky Zbíralové, která nás také celým 
dnem provázela, coby moderátorka. A mysleli jsme i na naše nejmenší 
návšt vníky, pro d   tu byl k dispozici skákací hrad, loutkové divadlo 
s poutavým p edstavením, d tská dílna, kde si d   mohly vyzkoušet 
výrobu perní k , tvo it z papíru a kreslit. M li jsme tu pro n  oblíbené 
malování na obli ej (facepain  ng) a strakoni   šermí i si vzali na starost 
dobové hry, jako chytání kroužk  na zbran , st ílení z kuše a luku, házení 
nož  a šipek na ter  apod.

Byla to p íjemná proslun ná sobota. A jestli Vás zajímá, co vše se 
ješt  d lo na našich slavnostech - jací hosté vystupovali v odpoledním 
programu a jak dopadlo “Bienále sedlické krajky” - í krajky vybrala 
porota jako nejhez í a koho jste vybrali vy, návšt vníci slavnos   a ud lili 
cenu „O nejmilejší kraje ku“. To vše a ješt  n co navíc se dozvíte 
v p íštím vydání SOBá ku.

P íjemné babí léto Vám všem.
Text: Mar  na Srbová, editelka Sedlické krajky, o.p.s.

Foto: Jan Srb

Sedlice

Divadelní spolek Radomyšl

Vás srde n  zve

Na divadelní p edstavení

B. Smetana – K Sabina:

Prodaná nev sta
„po jiho esku“

Jedná se o t e   verzi Prodané nev sty z roku 1869 ješt  p ed zásadní 
zm nou, kdy došlo k nahrazení mluvené prózy zpívanými recita  vy.

Režie: Richard Semiginovský

Sokolovna Radomyšl

Premiéra:  17. íjna 2014 od 19:00 hodin
Další termíny:  19. a 26. íjna 2014 od 16:00 hodin
  24. íjna 2014 od 19:00 hodin 

P edprodej vstupenek v prodejn  COOP Jednota Radomyšl

                    

 

                 

                         

 

                sobotu  15.11.2014  od 20.00 hod.  

 

           Posvícenskou zábavu 
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Blanka Matoušková p i výrob  b ezových koš at Stánek Sedlické krajky Dagmar Hálová p i výrob  sklen ných Þ gurek

Ose ankaNaši malý tane níci-d   z MŠ a ZŠ v Sedlici

Sout žní práce nejmladších krajká ekVýherkyn  v d tské kategorii D tská dílna

Sout žní práce dosp lýchKrajká ské slavnos   2014Krajká ky p edvád ly své um ní návšt vník m slavnos  

Na pokusu o nejdelší e  zek se cht l podílet každý... Celkov  m il e  zek rekordních 26,62 metruPokus o nejdelší e  zek, bude to rekord?
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P átelé ze Slovenské Sedlice slavili 
90. výro í založení DHZ Sedlice 

V dubnu letošního roku jsme obdrželi pozvání z partnerské obce 
Sedlice na Slovensku na oslavy 90. výro í založení místního dobrovolného 
hasi ského sboru od p edstavitel  obce a výboru tamních hasi . 
Ihned byly zahájeny p ípravy na tuto družební cestu a nacvi ování 
kulturních vystoupení. Této cesty se zú astnili lenové a lenky SDH 
Sedlice, tane ní soubor a n kte í zastupitelé m sta. Celá výprava se 
shromáždila 18. ervence v brzkých ranních hodinách na nám s   T. 
G. Masaryka v Sedlici p ed radnicí. P ed 5 hodinou bylo vše naloženo 
(hasi ské žeb íky, kroje, zavazadla atd.) a autobus se mohl vydat na asi 
12-   hodinovou cestu do „Sedlice“. Po p íjezdu nás ekalo tradi n  v elé 
p ivítání starostou obce Sedlice panem Imrichem Kraj ákem, zastupiteli 
obce a len  výboru hasi . 

Ješt  ke Krajká ské slavnos  
Dá se íci, že se stalo již tradicí, že v každém sudém roce se v Sedlici 

konají „Krajká ské slavnos  “, které jsou p ehlídkou prací krajká ek. 
Tyto slavnos   se po ádají za ú elem podpo ení oživení a udržení lidové 
tradice s více jak 450 letou historií.

O vlastním pr b hu bude dozajista podrobn  informovat Sedlická 
krajka. V tomto lánku se chci vrá  t k n kterým z etele hodným 
moment m t chto slavnos  . Stalo se již dobrou tradicí, že nad jejich 
po ádáním p ebírá záš  tu hejtman Jiho eského kraje pan Ji í Zimola, 
který byl i letos jedním z významných host . Tradi ním hostem a velkým 
podporovatelem sedlické krajky je senátor pan Miroslav Krej a, který byl 
spole ným po adatelem n kolika výstav krajek – 2x Senát R, hotel Bílá 
R že Písek atd. Hostem letošních slavnos   byl také senátor pan Tomáš 
Jirsa. Ve vý tu významných host  nesmíme zapomenout na „domácího 
ú astníka“ pana Ji ího Va ká e – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj 

R. Stalo se tém  pravidlem, že slavnos   mají i mezinárodní zastoupení 
a ani jinak tomu nebylo v letošním roce. 

Velmi významnými a milými hosty byli „p átelé“, dnes se dá již íci 
z bavorské partnerské obce Tiefenbach v okrese Cham v N mecké 
republice v ele s panem starostou Ludwigem Pröglem, p edchozím 
starostou panem Johanem Müllerem a editelkou „Krajká ského spolku 
v Tiefenbachu“ paní Siglinde Prögler. Dalšími významnými hosty byli 
p átelé z hornorakouského Hirschbachu pan Joseph Plöchl s manželkou 
( editel místního muzea „Malovaného selského nábytku“ a pan Johan 
Pammer s manželkou. Pan Prögler zakon il své vystoupení slovy: „Naše 
obce Sedlice a Tiefenbach: Jste skv lé!“ 

D kujeme všem, kte í se podíleli na p ípravách technického 

zabezpe ení slavnos  , trp livým krajká kám, které celý den p edvád ly 

ukázky výroby krajek a pomáhaly p i pokusu vytvo ení rekordu v délce 

upali kovaného e  zku, t m kte í p ipravili ob  výstavy a zabezpe ovali 

jejich chod, všem vystupujícím za p ípravu nádherného kulturního 

programu, panu fará i Piaseckému a len m farnos   Sedlice za 

umožn ní výstavy „Bavorská krajka“ a pomoc p i její p íprav  v kostele 

sv. Jakuba a poskytnu   prostor fary pro napln ní programu našich p átel 

z Tiefenbachu. No prost  po adatelé m sto Sedlice a Krajka Sedlice 

o.p.s. d kují všem, kte í p iložili ruku k dílu a pomohli na sv t dobré v ci. 

Ji í Rod, starosta m sta

Pali kování spojuje (p eloženo z Bavorských novin)

Delegace z Tiefenbachu navš  vila 
Krajká ské slavnos   v jiho eské Sedlici

„Uvidíme se nejpozd ji p íš   rok“, s  mto slibem se v sobotu rozlou ili 

starosta Sedlice Ji í Rod a jeho kolega Ludwig Prögler z Tiefenbachu. 

Druhý jmenovaný spole n  s 30-   lennou skupinou podnikl cestu do 

jiho eského m ste ka, aby se zde zú astnili tradi ních Krajká ských 

slavnos  . Byla to velmi p átelská návšt va, jejímž hlavním tématem byla 

krajka a pali kování.  

Není divu, Sedlice má stejn  jako Tiefenbach velmi dlouhou tradici 

pali kování. Opakovan  byla b hem druhého bienále pali kované 

krajky p ipomínána. Krajká ský spolek Tiefenbach p isp l velmi p kným 

po inem, když poskytl pali kované k íže na výjime nou výstavu 

v místním kostele. 

Cesty se zú astnili jak lenové krajká ského spolku, ale i zájemci 

z okolí, stejn  jako bývalý starosta Johann Müller. P esn  130 km urazil 

autobus lehce za rovné dv  hodiny. Bavory o ekávali již na nám s   

starosta Ji í Rod a Miroslava Vacková, která fungovala jako perfektní 

tlumo nice. Po krátkém p ivítání se šlo do nedalekého kostela, kde byly 

ve vitrínách vystaveny církevní mo  vy z Tiefenbachu. Výstavu spole n  

zahájili oba nejvyšší p edstavitelé obcí a pop áli jí mnoho návšt vník . 

P išlo jich docela dost a bavorská krajka vyvolala velký zájem.  

Další zastávka byla na radnici, kde byly v rámci sout že vystaveny 

práce d   a mládeže a dosp lých. 

Po ob d  následovalo na nám s   oÞ ciální p ivítání. Rod vyjád il 

radost z návšt vy host  z Tiefenbachu, za  mco hejtman Jiho eského 

kraje Ji í Zimola vyzdvihl snahu obce uspo ádat již t e   Krajká ské 

slavnos  . Ludwig Prögler ve svém projevu zd raznil, že je to velká est, 

p i p íležitos   bienále p edstavit krajky z Tiefenbachu. 

Nešlo ale jen o pouhé obohacení výstavy, ale také o chu  navš  vit 

obec na okrese Cham. Zmínil také malé, ale milé muzeum pali kované 

krajky. Zmínil také, že po pádu železné opony mohly být op t navázány 

dobré sousedské vztahy mezi Bavorskem a echami; ke kterým by 

cht l p isp t i Tiefenbach. Starostovi Ji ímu Rodovi, Miroslav  Vackové 

a Mar  n  Srbové, p edsedkyni o. p. s. Sedlická krajka, p edal dárky na 

památku. 

Hodiny do odjezdu dom  utekly jako voda. Na nám s   se konal 

emeslný trh, který nabízel nejr zn jší zboží. K tomu probíhal velmi 

pestrý kulturní program s tane ními, hudebníci a šermí skými výstupy.

Exkurze do Sedlice se uskute nila v rámci EU projektu Cíl 3 „made in 

Cham“, muzejního odboru okresu Cham, který mapuje bavorsko- eskou 

historii výrobk  uplynulých 200 let a p estavuje kousek hospodá ských 

d jin regionu. P edstavují se  m emeslné tradice a d ív jší pr myslové 

provozy a jejich historický vývoj.

Waldmünchen, 11. srpna 2014
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Obora byly založená v 18. stole  . Zaujímá rozlohu 255 ha a je 
v nadmo ské výšce 466 - 483 m. Na ploše obory, se zajímav  lenitým 
terénem, nalezneme cenné, p vodní smíšené lesní porosty, které byly 
vyhlášené v roce 1985 za p írodní rezervaci (na ploše o vým e 25,84 
ha). P írodní rezervaci tvo í smíšený listnatý porost s bohatým bylinným 
patrem v podrostu. Velmi cenný je lipový porost, který dosahuje stá í 
okolo 200 let a rozsáhlé porosty buku. Sou ás   obory je také n kolik 
rybník . Uvnit  obory je lovecká chata a ada dalších mysliveckých 
za ízení. Celé území je protkáno hustou sí   lesních cest. Obora tvo í 
protáhlý šes  úhelník.

V obo e se dnes chová erná a dan í zv  s jelenem Sika-Dybowského. 
Jelen Sika-Dybowského se liší od da ka lesního hlavn  tvarem paroží, 
více p ipomínající paroží jelena „osmeráka“. Zv  se udržuje na stavech, 
které obora uživí. Nyní je to 78 kus  dan í a 38 kus  Sika-Dybowského. 

Sedlická obora pat í mezi historické oborní chovy (první písemná 
zmínka je z r. 1732) a m že se pyšnit dlouhodobými vynikajícími 
výsledky v chovu erné zv e. Dne 5. ledna 2005 v ní byl uloven k our, 
jehož zbran  (zuby, pozn. autora) byly národním rekordem R – 133,25 
b. CIC. Dne 15. 2. 2013 byl v Sedlické obo e uloven loveckým hostem 
panem Georgem Stamplem ze SRN k our, který byl dne 19. 6. 2013 
mezinárodní komisí obodován na hodnotu 134,35 bod  CIC. Sedlická 
obora, tak op t navýšila bodovou hodnotu národního rekordu.

9. listopad 2007 byl pro jiho eskou oboru Sedlice (Lesy eské 
republiky, s. p., Lesní správa Vod any) d ležitým dnem. Za p ítomnos   
významných host  v ní byla slavnostn  otev ena Myslivecká sí , 
trvalá expozice v novaná minulos   i sou asnos   jednoho z našich 
nejvýznamn jších oborních chov . 

Dozv d t se n co o historii oborního chovu, seznámit s výsledky práce 
mysliveckého a lesního personálu a prohlédnout si významné trofeje, se 
zrodil p ed n kolika lety v hlav  ing. Viktora Blaš áka, bývalého lesního 
správce LS Vod any. V r. 2004 p ednesl ing. Blaš ák tuto myšlenku 
vedení L R a získal pro ni podporu. K vybudování Myslivecké sín  byla 
vybrána historická budova stojící jen n kolik desítek metr  od hlavní 
oborní brány. Chátrající stavení bylo p vodn  hájenkou, poté sloužilo 
jako ubytovna lesních d lník . Od demolice domek na poslední chvíli 
zachránil projekt Myslivecké sín . 

Ta je po dohod  p ístupná ve ejnos  , kde se návšt vníci dozv dí 
zajímavos   o myslivos  , chovu oborní zv e, p stování d evin 
a mnoho dalšího o lesním 
hospoda ení. Její návšt vu 
je nutné si p edem 
domluvit, protože obora 
je les se zvláštním ur ením 
podle zákona o lesích 
a chov zv e v obo e má 
prioritu.

„Tvrdá zima 2012/ 
2013 zp sobila nevídaný 
úhyn selat. O rok pozd ji, 
ale bylo vše naopak – kv li 
velmi mírné zim  jsme 
m li a stále máme plné 
ruce práce s udržením 
po etních stav  mladé 
erné zv e na únosné 

úrovni. Teprve v obo e, 

Historická mapa, zdroj MAPY.CZ

Na první celý den našeho pobytu nám p átelé p ipravili návšt vu 
muzeí – Letectví v Košicích a Hasi stva v Prešov . V 19 hodin byla 
zahájena slavnostní výro ní sch ze DHZ Sedlice k oslav  90. výro í 
založení sboru. V rámci diskuze jsme p edali p ipravené dárky – hasi i 
mimo jiné p edali pam tní hasi skou sekerku s v nováním (cca 85 cm 
dlouhá) a kuriózní hasi ský p ístroj „na hašení žízn “, který se t šil veliké 
oblib . M sto Sedlice hasi m v novalo pam tní stuhu k 90. výro í 
založení sboru na slavnostní prapor.

V ned li ráno v 9:45 hodin byly zahájeny oslavy požehnáním sochy 
sv. Floriána nainstalovaného na budov  hasi ské zbrojnice. Po té násle-
doval slavnostní pr vod, jehož cílem byl místní kostel, kde se následn  
uskute nila slavnostní mše svatá. Po ob d  byl zahájen odpolední gala-
program: vystoupení našich žen hasi ek, které p edvedly tradi ní hasi -
ské cvi ení na žeb ících, které m lo obrovský obdiv. Dále se uskute ni-
la sout ž v požárním sportu muž  a žen, ukázky požární techniky atd.. 
Hasi ské sportování bylo dopln no bohatým kulturním programem, ke 
kterému jsme svojí troškou p isp li vystoupením Tane ního souboru 
m sta Sedlice, který p edvedl další z ady besed „ eskoslovenskou be-
sedu“. 

Jedinou s  nnou stránkou naší t ídenní návšt vy byl as, který vel-
mi rychle u  kal, a než se kdo nadál, bylo pond lní ráno – doba lou ení 
a našeho odjezdu. ada lidí by si nejrad ji naši návšt vu prodloužila 
na celý týden, ale nám nezbývalo než pod kovat našim hostitel m za 
srde né, kamarádské a p átelské prost edí, kde jsme se všichni cítili 
jako doma.

Sedlická obora – 1. ást
(též zvaná Holušická)

Zmínky o staré sedlické obo e nacházíme ve starých zápisech a ma-
trikách. Sedlickou oboru najdeme východn  od obce Sedlice v prosto-
ru p iléhající k silnici 20, vedoucí ze Sedlice do Písku. V minulos   též 
zvanou „Rybá ská“. Cesta kolem dlouhé zdi jist  probouzí zájem, co se 
za touto zdí chová. A tak nahlédn me prost ednictvím lesního správce 
Ing. N ska a oborníka Ing. Brožovského za její ze , která obepíná oboru 
v délce více než 6 km.

Ing. Jind ich Brožovský, sou asný oborník,
foto Petr Vích
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Sedlické poohlédnu   2011 – 2014
Rok 2014 m žeme nazvat rokem „volebním“, kdy se na podzim 

uskute ní volby do senátu a komunální – volby do zastupitelstva. Dá 
se íci, že je tradicí, pokud kon í ur ité období, je as na ohlédnutí se 
a rekapitulaci. Z tohoto podn tu byl i napsán tento lánek, 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 N m icích, 
Holušicích a Sedlici nákladem 7,967 mil. K . Na tuto akci byla získána 
dotace ve výši 5,967 mil. K .

Rekonstrukce sí   
V roce 2013 se poda ilo ve spolupráci s firmou E-ON ve v tšin  
ulic provést rekonstrukci rozvod  elektrické energie, kdy bylo 
vzdušné vedení nahrazeno kabelovými rozvody (v ulicích Husova, 
Jeronýmova, Palackého, Havlí kova a v ásti Komenského). Dá se íci, 
že v tšina rozvod  je díky této akci realizována novým kabelovým 
vedením. Odstran ní sloup  a nást ešních držák  elektrického 
vedení si vynutilo i rekonstrukci ve ejného osv tlení – 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 N m icích (kde rozhlas v bec nebyl), 
v Mužeticích a v Holušicích (kde se nedalo hlásit p ímo ze Sedlice, 
ale pouze zprost edkovan  z lokálních úst eden). Touto opravou 
se zlepšila informovanost ob an  ve všech obcích. Realizace 
rekonstrukce VO a rozhlasu byla uskute n na nákladem 523 tis. K , 
z dotace bylo hrazeno 180 tis. K . 
V roce 2014 p i oprav  Nádražní ulice jsme se d ív jší smlouvou 
se SUS J K zavázali, že provedeme rekonstrukci všech inženýrských 
sítí ve vlastnictví m sta. Byla proto provedena oprava kanalizace 
a vodovodu, který díky nedodržení technologie ukládání p i výstavb  
vykazoval v této ulici ro n  adu poruch, které komplikovali dodávku 
pitné vody pro celé m sto. Oprava kanalizace a vodovodu byla 
realizována nákladem 4.914 mil. K , z toho bylo hrazeno z dotace J K 
1,5 mil. K  kanalizace a 0,8 mil. K  vodovod. 
 Dále musela být provedena oprava ve ejného osv tlení, aby po 
zhotovení povrchu chodník  nehrozilo nebezpe í poruchy a nutného 
jejich narušení. Oprava bude provedena p edpokládaným nákladem 
325 tis. K . 
Oprava Nádražní ulice p inesla jejím obyvatel m a obyvatel m 
Sídlišt  2 jistá omezení, ale p i takovéto stavb  se nedá jinak 
postupovat. Út chou jim m že být to, že kone n  po cca 30 letech 
se tato problematická ulice za ala ešit. Veškeré pozemky této ulice 
jsou ve vlastnictví kraje, a proto celý postup musel být koordinován 
se Správou a údržbou silnic J K (tém  3 roky složitých jednání). 
Harmonogram opravy byl naplánován na kv ten- erven 2014 oprava 
infrastruktury a na ervenec-srpen 2014 oprava povrch  a chodník . 
Zpožd ní celé akce bylo zp sobeno liknavostí n kterých ú ad , kdy 
jsme na vyjád ení museli ekat tém  4 m síce (b žná doba do 30 
dn  – ve z etele hodných p ípadech 60 dn ). Bez t chto vyjád ení 
jsme nemohli žádat o úpravu dopravních pom r  a zahájit stavbu. 
Snad dostate ným zadostiu in ním obyvatel m této ásti bude nová 
ulice, která bude po mnoha letech pat it k nejlepším v Sedlici. 
V letošním roce bude provedena oprava ásti chodník  na h bitov  
s nákladem 340 tis. K , z dotace z POV bude uhrazeno 174 tis. K .
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Zá í v ZŠ Sedlice
Po letních prázdninách se naplno rozb hl nový školní rok. P es léto 

se ve škole usilovn  pracovalo na zlepšení prost edí. N které t ídy se 
rozzá ily novými barvami, nový kabát dostaly šatny u t locvi ny.

V pond lí 1. zá í prob hlo tradi ní slavnostní zahájení školního roku. 
Po úvodním slovu editele školy Marka Charváta vystoupil starosta 
m sta Sedlice, Ing. Ji í Rod, který pop ál žák m mnoho úsp ch  
v letošním školním roce a p ipomn l úsp chy našich žák  ve školních 
i mimoškolních sout žích. Poté se žáci odebrali do svých t íd, kde si 
vyslechli další pokyny od svých t ídních.

V letošním školním roce bude naši školu navšt vovat 141 žák , 
z toho 19 prv á k . Opro   lo skému stavu nám p ibyli ty i žáci 
a potvrdil se vzestupný trend z posledních šes   let. D   budou moci 
op t navšt vovat adu kroužk . ZUŠ Blatná u nás povede výtvarný 
kroužek, výuka hry na ß étnu po mnoha letech, bohužel, skon ila 
rozhodnu  m editele ZUŠ. Tradi ní je i kroužek keramický, který bude 
op t otev en pro za áte níky a pro pokro ilé. Pátým rokem bude 
pokra ovat kroužek pali kování. Pokra ovat bude i výuka hry na kytaru 
a modelá ský kroužek. T e  m rokem bude fungovat kroužek ß orbalu. 
Pro druháky zajiš ujeme nepovinnou výuku angli  ny. Pro chlapce 
i d v ata je možnost navšt vovat výuku karate, kterou vede náš bývalý 
žák a úsp šný reprezentant R Marek Pohanka. Pokra ovat by m l pod 
hlavi kou DDM Blatná tane ní kroužek.

A co nás v nejbližší dob  eká? V zá í hlavn  rozjezd u ení, kroužk , 
p ipravujeme t e   ro ník B hu nad je v Sedlici a podruhé i sout ž 
Mladý záchraná . Prv áci a druháci navš  ví divadelní p edstavení v MŠ. 
D   napíší dopis a nakreslí obrázky našemu adop  vnímu spolužákovi 
Luisovi z Guineje. Ale o tom zase v dalším ísle.

Marek Charvát,
editel školy

kde lze takové výkyvy sledovat snáze než ve volné p írod , si lov k 
uv domí, jak je d ležité obecn  nepodce ovat odst el erné zv e. Její 
populace se b hem jediného roku dokáže p i vhodných podmínkách 
rychle zregenerovat. A ješt  jeden poznatek k divo ák m: za orkánu 
Kyrill nám p es plot odd lující ást obory pro ernou od ás   pro da í 
zv  spadl strom a n kolik prasat vniklo k da k m. Nev il byste, jak 
je t žké dostat divo áky z místa, kde je nechcete mít, pokud tam mají 
dobrý kryt,“ vypráví Jind ich Brožovský.

´Rýsuje´ se nový rekordní k our? 
„V letech 2004 a 2005 jsme dovezli dva k oury ze Slovenska,“ pokra uje 
ing. Brožovský. „Od nichž si slibujeme p ínos do chovu zejména v souvis-

los   se zvýšením t lesné hmotnos   zv e. Co to ud lá s parametry zbra-

ní, uvidíme. Jinak je naším cílem udržení vysokého standardu našeho 

chovu. Dlouhodob  dosahujeme u p ibližn  45 % lovných k our  zlaté 

medaile, což chceme udržet. Na polovin  vým ry obory se chová da í 

zv . U da k  se nám v r. 2006 poda ilo dvakrát p ekro it bodovou hra-

nici 200 b. CIC, a to trofejemi v bodových hodnotách 205,86 a 200,58 b. 

CIC. V p ípad  prvního jmenovaného da ka z r. 2006, jehož dermoplas-

 cký preparát je vystaven v Myslivecké síni, jde navíc o druhou nejsiln j-

ší trofej obory. Za cenné považujeme, že o naši živou zv  – jak ernou, 

tak da í – je zájem v jiných oborách.“
Petr Vích

Podzim v obo e. Foto Radka Vokrojová
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„Já su tak š astný!“ 
parodoval za cílovou 
páskou legendárního 
Venclovského vít z 
škvo e  ckého „Žuláka“
Obvykle se triatlonové p ebory ozna ují 

jako souboje o  tul Železného muže. Ve Škvo-
e  cích šli ješt  dál a vyhlašují jednou ro n  závod v „plavokolob hu“ /= 

triatlon ve zdejším ná e í/ o škvo e  ckého „Žuláka“. Sd lují tak jasn  ce-
lému sv tu a p ilehlému okolí, že tady u nich jsou zainteresovaní jedinci 
„kapánek“ drsn jší a odoln jší než jinde. Už ne železo, ale p ímo žula!

Škvo etice

Lou ení s prázdninami v Sedlici
V sobotu 6. zá í se uskute nil již 4. ro ník této velmi populární d tské 

akce. Svaz žen Sedlice se na tuto akci p ipravoval n kolik m síc  a tvrdá 
práce a ztráta osobního asu se opravdu vypla  la. Velké díky pat í všem 
sponzor m a také paní Alence Hrdli kové z Domova d   a mládeže ve 
Strakonicích, která nám laskav  zap j ila krásné kulisy na tuto akci. 

Tento rok se registrovalo 122 d  , což je nový rekord. Na d   ekalo 
op t 12 stanoviš  se širokou škálou úkol , odm ny v podob  hra ek, 
sladkos  ch a poukázek na zmrzlinu. Nechyb la tombola s úžasnými cenami, 
paní Lávi ková z Holušic malovala d tem celé odpoledne obli eje, d   se 
vy ádily na skákacích hradech a celou akci uvedl školník Cibulka, kterému 
se na hriš   ztra  li medv di a d   m ly za úkol je najít. Pan Vojta Šavrda ml. 
zajis  l zábavu v podob  sportovní disciplíny Slackline, kterou si d   m ly 
možnost vyzkoušet (Slackline je chození na napnutém tex  lním popruhu, 
který se natahuje mezi dva pevné body). Podporu naší akci p isel vyjád it 
i pan starosta Ji í Rod. Po así nám opravu p álo, bylo slune no, d   si celou 
akci užívaly a na chvíli snad i zapomn ly, že školník rok je op t v plném 
proudu. 

Už te  všechny srde ne zveme na V. ro ník Lou ení s prázdninami v roce 
2015.

Kate ina Prexlová
Svaz žen Sedlice

Opravy budov
V roce 2013 byla provedena oprava budovy Mate ské školy v Sedlici 
nákladem 1,395 mil. K  - dotace 875.tis K . Bylo provedeno zateplení 
plášt  budovy školy, nov  byla zhotovena sedlová st echa, okapy 
a celková rekonstrukce hromosvod .
P vodní rovná st echa zp sobovala adu problém  (tém  každý rok 
oprava, zatékání do místností 1.patra atd.).

Úprava vodních zdroj  
V roce 2013 díky extrémním srážkám došlo k zatopení vrt  v Sedlici 
a poškození technologie pro dodávky pitné vody. Byla provedena 
celková oprava nákladem 102 tis. K  – z dotace hrazeno 100 tis. K .
Na letošní rok byla naplánovaná oprava vodního zdroje v Mužeticích, 
který byl již v havarijním stavu. P i jeho rekonstrukci byla dodána 
nová technologie denitrifika ní jednotky (snížení obsahu dusi nan  
ve vod ). Akce byla realizována nákladem ve výši 440 tis. K . 

Autobusové zastávky 
V pr b hu let 2012 – 2013 bylo jednou z priorit m sta kultura 
cestování našich ob an . V této souvislosti byly provedeny 
rekonstrukce autobusových zastávek v Sedlici a v Holušicích – rozcestí 
nákladem 182 tis K . Z dotace J K hrazeno 105 tis. K . V letošním roce 
bude ješt  provedena rekonstrukce autobusové zastávky v Nádražní 
ulici v Sedlici. 

H išt  

V období 2011 – 2014 se poda ilo v Sedlici zrealizovat n kolik 
h iš  pro d ti i dosp lé. V parku na nám stí T.G. Masaryka bylo 
vybudované h išt  pro „Seniory“ (ale ne pouze pro n ). Je osazeno 
prvky pro procvi ování a zlepšení pohyblivosti celého pohybového 
aparátu. 
Pro naše nejmenší bylo vybudováno v Komenského ulici ( ást bývalé 
zahrady u MŠ) d tské h išt  s pískovišt m, houpa kami a dalšími 
prvky. 
V lokalit  bývalého h išt  u strojíren bylo vybudováno víceú elové 
h išt , které nabídne každému možnost pro svoje sportovní vyžití. 
Na h išti je asfaltový ovál pro bruslení nebo nácvik jízdy na kole pro 
nejmenší. Víceú elové h išt  s um lou trávou umož uje hrát tenis, 
volejbal, nohejbal, malou kopanou, házenou atd. Je možné si také 
zahrát kuli ky, pétanque a zaskákat si tradi ního pa áka. Všechna 
tato h išt  byla realizována nákladem 2,791 mil. K , z toho 1,068 mil. 
K  bylo uhrazeno z dotací MMR a POV. 

Odpadové hospodá ství 

V programu „Zlepšení prašnosti v obcích a m stech“ byl zakoupen 
zametací stroj – vysava  s nákladem 2,285 mil. K , z dotace MŽP R 
bylo uhrazeno 1,911 mil. K .
Pro zlepšení nakládání s odpady (tráva, v tve atd..) m sto žádalo 
o dotaci na nákup traktorového nosi e kontejner  a 8 kontejner . 
Realizace projektu je nákladem 900 tis. K . M stu byla schválena 
dotace ve výši 812 tis. K . 

Hasi ský záchranný sbor 

Na podporu akceschopnosti hasi ského záchranného sboru byly 
realizovány r zné projekty – oprava techniky (AVIA, Tatra – celková 
rekonstrukce nádrže a celého vozidla), modernizace techniky 
(plovoucí erpadla, centrála, kalová erpadla atd.) zásahové od vy, 
dýchací technika atd. Vzhledem k tomu, že prostory hasi ské 
zbrojnice hodn  pamatují, bylo investováno do nutných oprav. Byla 
provedena oprava sociálního za ízení. Celkové náklady za období 
2011- 2014 byly tis. K  z dotací J K bylo hrazeno 733 tis. K . 

Kultura, vzd lávání a ostatní 

V této oblasti jsme získali z prost edk  POV a grant  J K:
o na provoz informa ního centra dotace ve výši 253 tis. K  

(podpora krajká ství na Sedlicku, výstavy, seminá e, vzd lávání, 
provoz atd.)

o na vzd lávání d tí, vedení krajká ského kroužku, materiální 
zabezpe ení 45 tis. K  – pali kování kurz  se ú astní cca 60 d tí

o zlepšení podmínek pro trávení volného asu. Byl nakoupen 
velkoprostorový stan a podium v nákladu 517 tis K , 
p evážná ást hrazena z PRV R prost ednictvím MAS SOB 
ve výši 426 tis. K  

o podpora svazu žen na innost z programu PRV R 
prost ednictvím MAS SOB ve výši 15 tis. K

Sport 

M sto Sedlice podpo ilo v uvedeném období innost sportovních 
aktivit v TJ Sokol Sedlice (kopaná p ípravka mladší, p ípravka starší, 
žáci, dorost) ve výši 380 tis. K  - na innost
investice do oprav fotbalového h išt , úhrada energií - ve výši 354 
tis. K

Možná, že n který z tená  tohoto lánku si položí otázku, pro  
se práv  n které prost edky v novaly, jak bylo uvedeno a pro  se 
nepoužily podle n j na n co jiného. Vysv tlení je zcela jednoduché. 
Všechny uvedené dota ní peníze jsou „p ísn  ú elové“ a tzn., že jsou 
ur eny pouze na to, na co byly poskytnuty (a proto i tak použity). 
Pokud bychom je ne erpali my, n kdo jiný by je velice rád získal 
a použil.

Ji í Rod, starosta m sta
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To ostatn  dokázali všich-
ni, kte í se v sobotu 16. srpna 
zú astnili tvrtého ro níku 
„Žuláka“. Klima  cké pod-
mínky nebyly zrovna nejp í-
zniv jší a to se odrazilo ne-
ga  vn  na po tu závodník . 
Tentokrát se jich na hráz ryb-
níka Dražského v plavkách 
postavilo 23 a to 20 muž  
a 3 ženy. Loni, když sluní ko 
pálilo jako zb silé, jich bylo 
o dvacet víc, v etn  jednoho 
zástupce d tské kategorie. 
Letos už d tskou složku ne-
reprezentoval nikdo. Vým ry 
jednotlivých disciplín byly 
po ád stejné: 200 metr  pla-
vání, 20 kilometr  cyklis  ka 
a 1500 metr  b h. 

„Já su tak š astný!“ Tak 
s touto legendární hláškou 
stejn  legendárního rekord-
mana Fran  ška Venclov-
ského protrhl hrudí cílovou 
pásku absolutní vít z Jakub 
Šime ek /35 let/ z klubu SCV 
Blatná. 

Ješt  p ed  m, než se zno-
vu na Škvo e  ce snesl hustý 
déš , bylo provedeno slav-
nostní vyhlášení výsledk . 
Jak jinak než s nezbytnými 
žulovými kostkami pro nej-
lepší sportovce ve všech ka-
tegoriích.

Kategorie Elite: 1. Jakub 
Šime ek /47, 54/ z SCV 
Blatná, 2. Anton Murárik 

/48, 12/ ze Škvo e  c, 3. Josef Tvardík /52, 01/ z Domažlicka. Kategorie 
P íprava na veterány: 1. Milan Vejvoda /56, 38/ z B eznice, 2. Radek 
Muller /57, 50/ z Blatné, 3. Josef edina /58, 27/ ze Škvo e  c. Kategorie 
Veteráni: 1. Milan Janda /61, 12/ ze Strakonic, 2. Miroslav Lo   er /64, 24/ 
z Tábora, 3. Karel Dvo ák /77, 08/ ze Strakonic. Kategorie Ženy: 1. Ivana 
Váchová /58, 43/ ze Št kn , 2. Radka Moulíková /65, 03/ z Petrovic, 3. 
Eva Moulíková /66, 56/ z Petrovic.

Vladimír Šavrda 

První sv tová válka
– 3. ást
Pomník velkostatku
K první sv tové válce jist  pat í i památ-

ník padlých zam stnanc  z velkostatku 
ve Lná ích. Ten byl vybudován v katastru 

obce Tcho ovice v tzv. „Vále ném háji“, „Háji 
hrdin “, pozd ji „ v Ruském háji“, na bývalém past-

visku mezi rybníky Radov a Kaprov, nedaleko zrušeného rybní ka Louže 
a pozd ji i zrušené vrbovny.

Stavba pomníku, v etn  slavnostního odhalení, se uskute nila 
v kv tnu roku 1920 na pozemku velkostatku. K velké ú as   p ítomných 
zam stnanc  velkostatku, obyvatel Tcho ovic i dalších obcí promluvil 
páter Alois Majer z kostela Nejsv t jší Trojice ve Lná ích, který jej 
sou asn  vysv  l.

A tak dnes, uprost ed b ezového háje na kamenné vyvýšenin , se 
nalézá rozm rný kamenný k íž / tzv. d lový k íž/ ze žuly s vytesaným 
letopo tem 1914 - 18. Na zadní stran  k íže jsou vytesané iniciály 
MP. Celková výška k íže je 250 cm. Pomník byl vybudován a Þ nan n  
dotován správou z velkostatku ve Lná ích, p ímým na ízením barona 
Karla Lilgenou.

V nedaleké vzdálenos   p ed k ížem, sm rem k severu jsou dv  
kamenné žulové desky o velikos   109 x 190 cm. Jedna, na levé stran , 
se jmény padlých zam stnanc  a druhá, na pravé stran , s vytesaným 
citátem spisovatele Julia Zeyera:

„Pro  nenávid t se a bojovat - vždy  mír nám hlásá celý Boží sv t - což 
není možno ží   v pokoji“. „ Padlým hrdin m ve sv tové válce ze statk  
Lná ských“.  

Na kamenné desce jsou uvedena následující jména t chto padlých 
hrdin :

Blažek Jan - revírník 1915, Benda Karel - hajný 1915, Bubení ek Václav 
- hajný 1915, Loula Karel - hajný 1916, Machovec Alois - hajný 1914, 
Vlasák Albín – hajný - 1914, Žák Josef - hajný 1918, Junger Fran  šek - 
lesa  1916, Jirka Václav - poklasný 1919, Ka ena Václav - eledín 1916, 

foto Lukáš Vokroj

Tcho ovice

 „Cyklohrátek“ si v Pacelicích d   
užily i navzdory deš  

Po adatelé oblíbených „Cyklohrátek“, které se konaly na h iš   
v Pacelicích v ned li 29. ervna již pot e  . Mladí cyklisté je p íjemn  
p ekvapili. Navzdory nep íznivým klima  ckým podmínkám se na start 
dostavilo sedmnáct mladších i starších d   nejen ze samotných Pacelic, 
ale i z Blatné, Pro  vína, Buzic a Chlumu.

Jako v p edchozích dvou ro nících byla i tentokrát sportovní akce 
rozd lena na jízdu zru nos   a nenáro né závody na terénních kolech. 
V rámci jízdy zru nos   museli ú astníci sout že absolvovat dva 
slalomy, p enést kelímek vody ze stolu na st l, trefovali se tenisákem 
do košíku a v záv re ném Þ niši na n  ekal p ejezd lávky na kula  n , 
tzv. „houpa ka“. P i závodech, kde se startovalo od kamenného k ížku 
nad rybníkem, se d   zm nily v hotové divochy. Do pedál  šlapaly 
tak prudce, že by jim mohl i legendární Lance Amstrong závid t. Bylo 
pot šením, ba hotovou slas   pro o i dosp lého sledovat jejich nadšení, 
elán a úpornou snahu být první.

Na p edávání cen se po así umoud ilo, tak se stupn  vít z  mohly 
p est hovat pod širé nebe. Výsledková tabulka vypadala následovn : 
Jízda zru nos   kategorie C /6- 8 let/: 1. Denisa Sliacká z Pacelic, 2. Mat j 

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. Ji í Vrbský z Chlumu, 3. 
Lukáš Ludvík z Pacelic. Závody terénních kol: Kat. C /6- 8 let/: 1. Denisa 
Sliacká z Pacelic, 2. Mat j 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. Ji í Vrbský z Chlumu, 3. Jan Vrbský z Chlumu.

Po ínaje p íš  m rokem budou sout žní kategorie na pacelických 
„Cyklohrátkách“ rozší eny o kategorii „Baby“ (do 5 let), aby se mohly 
zú astnit i   úpln  nejmenší. Po ádateli budou op t dobrovolníci 
z Pacelic a Obec Škvo e  ce. Ta je zárove  i jedním z hlavních sponzor  
akce.

Vladimír Šavrda

Vít z žuláka Jakub Šime ek, foto Vladimír Šavrda

Vít zové v kategorii veteráni, foto Vladimír Šavrda
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Sportovní vyži   ATC 
Milavy 2014
P íznivci sportu ATC Milavy ve spolu-
práci s obcí Velká Turná, uspo ádali na 
pískových kurtech v areálu ATC Milavy 

dva pres  žní sportovní turnaje. V sobotu 
19. 7. 2014 se odehrál 32. ro ník nohejba-

lu trojic Milavská šlápota. Tohoto turnaje se 
zú astnilo 16 mužstev. Jednotlivé zápasy byly vy-

rovnané a hrá i si pochvalovali vysokou sportovní úrove  turnaje.

O týden pozd ji nohejbalisty vyst ídali na pískových kurtech šes  ce 
volejbalist . Turnaj ve smíšených šestkách byl dvoudenní a to od soboty 
26. 7. do ned le 27. 7. 2014. I tento turnaj má na Milavech dlouholetou 
tradici. 

Velká Turná

Rok 2014 v Uzenicích
Rok 2014 je z pohledu obecního ú a-
du p edevším rokem volebním. Sotva 
za ala pracovat vláda vzešlá z mimo-
ádných voleb na podzim lo ského 

roku, za aly se p ipravovat pro ob ana 
„nejvzdálen jší“ volby do Evropského 

parlamentu. Nyní vrcholí p ípravy na „nej-
bližší“ volby do zastupitelstev obcí, které jsou 

v našem obvod  tentokrát spojené s volbami do Senátu Parlamentu R. 
Nevím, zda to byla tak  ka nebo nechu  pracovat pro obec, ale kandi-
dátky do voleb zastupitelstva obce Uzenice byly podány v poslední den 

lh ty 5. srpna. P ejme si, aby volby ád-
n  prob hly a noví zastupitelé se 

mohli s elánem ujmout svého 
mandátu. 

Letošní rok je také 
ve znamení ú innosti 
nového ob anského 
zákoníku. Legisla  v-
ní zm ny v poslední 
dob  innost ú adu 
asto a zna n  kom-

plikují. Stávající za-
stupitelstvo v letošním 

roce musí nap íklad 
nov  ešit pachty zem -

d lských pozemk . 
Dalším dosud nespln -

ným úkolem obce je realizace 
akce s dotací z Programu obnovy 

venkova Jiho eského kraje Oprava obecních komunikací v k. ú. Uzeni-
ce. Úplná uzavírka komunikací Uzenice – Chobot a Uzenice – Ostrov je 
naplánována na 24. a 25. zá í. 

Z poslední kontroly na ú ad , kterou provedl 19. srpna Státní okresní 
archiv Strakonice, vznikl úkol do konce roku ádn  provést skartaci do-
kument  místního národního výboru a obecního ú adu.

V letošním roce se poda ilo provést áste nou obnovu nábytku na 
obecním ú ad  s podporou evropských prost edk  ze Státního zem -
d lského interven ního fondu díky Místní ak ní skupin  Svazku obcí 
Blatenska. 

Bohužel se nepoda ilo využít p id lené prost edky z Fondu solidarity 
na odstran ní povod ových škod.

V ervenci se zm nil nájemce prodejny, který rozší il prodejní dobu 
a sor  ment nabízeného zboží. Prodejna je otev ena v úterý a v sobotu 
vždy od 12.30 do 13.30 h.

9. srpna dobrovolní hasi i dokázali skv le uspo ádat již 4. ro ník sou-
t že O pohár obce Uzenice. Vít zi se stali a na poháru budou pro rok 
2014 uvedeni muži SDH Kocelovice, ženy SDH Chobot, veteráni SDH Ha-
jany a veteránky SDH Chobot.

Obec Uzenice po ádá jako v lo ském roce u p íležitos   mezinárodní-
ho dne senior  posezení s hudbou a ob erstvením. Všichni ob ané nad 
60 let jsou srde n  zváni do klubu ve tvrtek 2. íjna od 15 hodin .

Dagmar Male ková
starostka obce

Uzenice

Nejstarší a nejmladší muž obce Uzenice, 
Bohumír Ku era (85) a Vojt ch Ku era (0)

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

Hájek Jan - eledín 1916, Maršík Karel - eledín 1915, Šroub Jan - eledín 
1916, Míka Št pán - eledín 1916, Šampalík Fran  šek - eledín 1918.

Z tohoto vý tu padlých je zajímavou osobou Václav Jirka poklasný, 
který je uveden sou asn  na obou pomnících padlých voják  /
Tcho ovice/.

Vále ný háj byl p ipravován od roku 1917 do roku 1919. Byla zde 
vysazena celá ada zajímavých, na tehdejší dobu netradi ních d evin – 
dub ervený, borovice vejmutovka, douglaska  solistá/ forma zelená, 
šedá/. Druhotný název „Ruský háj“ napovídá, že výsadba d evin 
i samotná úprava pietního prostranství byla budována z velké ás   
ruskými zajatci, kterých pracovalo na velkostatku ve Lná ích n kolik 
desítek.

Po roce 1948 bylo okolí zna n  zanedbané a neudržované. Ob  
desky zanikaly ve sple   okrasných ke  a plevelných d evin, p ístup 
k nim byl tém  nemožný. Desky byly porostlé mechem a lišejníkem 
a byly tém  ne itelné. Teprve kolem roku 1980 dochází k áste né 
náprav , ale rozhodujícím je rok 1994, kdy je provedena rozsáhlá 
úprava a prostranství kolem pomníku padlých je vy išt no a d stojn  
upraveno. Stalo se tak d stojným pietním místem a vzpomínkou na 
padlé zam stnance velkostatku.

Všem ob tem I. sv t války v noval Ladislav Stehlík tuto báse :

Zborovským

Daleko spíte od rodných brázd Lán stokrát zdeptaný jsou echy mé
a p ece jste tu s námi.  - bojišt  v n  živé.
Prstencem v rnos   Vás osud spjal O zemi kalicha, žízn  a slz
s hroby i s kolébkami.  neodzbrojuj d v ivé !

Nad setbou krvavou dozrává klas Daleko spíte od rodných brázd
pln  se slibnou sklizní-  odkaz Váš  budem volit.
Zas hrozí z mra en? Zase se tmí? Z ko en  sosen tu zákon váš:
Zas po krvi zem žízní?  Vzdorovat. Nepovolit.

Použitá literatura:
Ladislav Stehlík: Zem  zamyšlená
Kronika obce Tcho ovice

Karel Krej í



Svazek obcí Blatenska - zá í 201452

Zábo í

A zase jsme v lavicích
I pro u itele je to vždy zvláštní den, 
který se pravideln  každý rok opakuje. 
Prázdniny a i léto asi skon ily. Za 
doprovodu deš ových kapek op t 
všichni školou povinní vyrazili v pond lí 

prvního zá í do škol. I základní škola 
v Zábo í ožila a p ivítala osm prv á k . Je 

to sice mén , než v lo ském roce, ale op t se 
naplnila celá t ída. P išli rodi e a také spolužáci ze 

tvrtého ro níku, se kterými jsou prv á ci spole n  v jedné t íd . 
 I všichni ostatní, žáci a u itelé, zahájili … a už se spole n  t ší na 

další prázdniny. 

Rozlou ení d   s prázdninami 
a nohejbalový turnaj v obci 
Velká Turná

V sobotu 23.8.2014 uspo ádal SDH Velká Turná na d tském h iš   
v obci od 16:00 hod. pod záš  tou lenky Rady Jiho eského kraje Ing. 
Hany Rodinové Ph.D. akci „Rozlou ení s prázdninami“. Jiho eský kraj 
p isp l Þ nan ní ástkou na úhradu náklad  spojených s touto akcí. 
Pro d   bylo p ipraveno odpoledne plné sout ží a her, zakon ené 
táborovým ohn m s opékáním bu t . Nejv tší zájem byl o jízdu na koni. 
Z usm vavých tvá í d   byla vid t jejich spokojenost. 

SDH Velká Turná uspo ádal 
ve spolupráci s obcí Velká 
Turná nohejbalový turnaj 
trojic na pískovém h iš   v obci 
jako sou ást akce „Rozlou ení 
s prázdninami“. V letošním roce 
byl turnaj naplánován na sobotu 
23. srpna 2014. Do jednotlivých 
zápas  se p ihlásilo 6 mužstev 
z obce a okolí. Vít zem turnaje se 
stalo mužstvo T žká trojka. Pro 
všechny hrá e bylo p ipraveno 
ob erstvení. 

innost SDH Velká Turná
innost len  SDH Velká Turná byla v zá í zapo ata n kolika akcemi. 

Jednou z prvních byla prezentace sboru a vozidla HENSCHEL na 
Leteckém dni On air 2014 na le  š   ve Strakonicích dne 6. zá í 2014. 
Tentýž den provedla posádka hasi ského vozu HENSCHEL vyrobeného 
v roce 1939 požární zásah na 140. výro í SDH Strakonice. Jednalo se 
o dobové uniformy a helmy, které pat ily do doby, kdy bylo požární 
vozidlo HENSCHEL vyrobeno (tj. r. 1939) a používáno n meckou 
armádou (r. 1944) p i frontovém tažení na Moskvu. Po skon ení ukázky 
se SDH p esunul na slavnostní otev ení požární zbrojnice Osek. 

Grant – Podpora JSDH obcí 
Jiho eského kraje
Obec Velká Turná, jako z izovatel JSDHo, požádala 

dne 20. b ezna 2014 o dotaci na podporu 
jednotek sbor  dobrovolných hasi-

 obcí Jiho eského kraje pro rok 
2014, na Þ nancování projektu 

„Vybavení JSDH obce Velká 
Turná zásahovými ochran-
nými pracovními prost edky 
a požárním p íslušenstvím“. 
Jednalo se o vybavení, p ilba 
GALLET 1x, baterie MSA 1x, 

p ilba PAB-FIRE 03 5x, hadice 
C 4x, zásahové kalhoty zahas 

IV 1x, zásahové rukavice KARLA 
1 pár. Celkové náklady projektu byly 

K  48.141,80-. Dotace Jiho eského kraje 
K  25.000,-. Podíl z rozpo tu obce Velká Turná K  

23.141,80.

Dotace POV – Oprava budovy 
školy p. 55
II. etapa

Obec Velká Turná požádala v lis-
topadu 2013 o dotaci z progra-
mu obnovy venkova Jiho es-
kého kraje pro rok 2014. 
Jedná se o projekt „Opra-
va budovy školy Velká 
Turná p. 55 – II. etapa 
- sanace hydroizolace 
a soklové ás   obvo-
dového zdiva“. Protože 
požadovaná dotace byla 
schválena nižší, byly sníže-
ny i celkové náklady na akci. 
Dne 28. 8. 2014 byla vybrána 
dodavatelská Þ rma – BOHEMIA 
KONSTRUKT, s.r.o., skute né nižší ná-
klady projektu K  234.992,-. Dotace Jiho eského kraje K -110.000,-. Po-
díl z rozpo tu obce K  124.992,-. 

Co nás eká:
10. a 11. íjna 2014 – volby do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do 
Senátu Parlamentu R a p ípadné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu 

R konané ve dnech 17. a 18. íjna 2014. 
Sobota 18. íjna – Posvícenská zábava v sále Hospody Na Rozhrání ve 
Velké Turné.
Ned le 19. íjna – Posvícení ve Velké Turné. 

Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek
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Kulturní a spole enské akce
4. íjna – sobota, „Den místní potraviny – Den 

lušt nin“, od 10.oo do 17.oo hodin, tradi ní 
potraviná ský den ve skanzenu (Vlas  v dné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
4. íjna – sobota, „Návraty“, od 13.oo hodin vernisáž 
spojená s módní p ehlídkou, výstava výtvarných prací 
student  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. 
ro ník fotograÞ cké sout že z území mezi m sty Blatná, Horaž ovice 
a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice) 
20. listopadu – tvrtek, „Podzimní rukod lné seminá e s Mgr. Ivanou 
Sieberovou“, zámek (Vlas  v dné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

Informace: Obecní ú ad 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 p ijedu!

„M j táta m  vždycky u il, že e i jsou na nic. Proto 
jedinou poli  kou, kterou uznávám, jsou konkrétní 
výsledky konkrétní odvedené práce,“ Ji í Mánek, 
bývalý editel Správy NP a CHKO Šumava a kandidát 
do Senátu.

Váš hlas hlas 10. a 11. íjna pro Ji ího 
Mánka znamená nad ji pro slušné 

a pracovité lidi, nad ji pro jižní echy

www.manekjiri.cz
h  ps://www.facebook.com/jirimanekdosenatu

Ji í Mánek navš  vil Blatensko b hem své senátní kampan  hned n kolikrát. Nap íklad 30. srpna s celým pelotonem 
v rámci tvrté etapy své 300 kilometr  dlouhé senátorské tour na kole. Skupina cyklist  absolvovala trasu skrze celé 
Blatensko Radomyšl – Osek – Sedlice – ekanice – Lažany – Doubravice – Nahošín – Bratronice – Záho í – Lažánky 
– Blatenka – Blatná – Skali any – Vahlovice – Myš  ce – Lu kovice – Miro  ce. Sou ás   pelotonu byla i Jana Musil 
Prokopcová Žena regionu 2013 ze Sedlice nebo handicapovaný sportovec Roman Šejna z es  c na Strakonicku 
(všichni na snímku)

Ochrana p írody a zelená Šumava
P i tvorb  zákon  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 zárove  držet patronát nad lidmi a p írodou 
Šumavy.
Zem d lství a lesnictví
Chci se zasadit o to, aby zem d lci, rybníká i a lesníci z našeho 
senátního obvodu z Programu rozvoje venkova v letech 2014-2020 
získali v konkurenci ostatních kraj  co nejvíce. To umím!
Sport
Celý život sportuji. S mojí ženou La kou vedeme ke sportu nejen naše 
t i d  , ale i d   ve sportovním oddíle, který vedeme. Jako senátor 
bych založil nadaci pro podporu d tských sportovních sout ží. 

Oblas  , ve kterých chci a umím pomáhat: Zdravotn  pos  žení a senio i
Mám zkušenos   s pomocí osobám se zdravotním pos  žením. Chci 
pomáhat i nadále. Naopak se zasadím o to, aby náš stát tak št d e 
nepodporoval ty, kte í necht jí pracovat.
Evropské dotace
Se získáváním dotací mám bohaté zkušenos  . Dota ní programy by 
m ly být nastaveny tak, aby vyhovovaly reálnému životu v obcích 
a m stech našeho regionu. O to bych se jako senátor postaral. 
Regionální podnikání
Podporuji co nejv tší prostor pro podnikatele a co nejmenší prostor 
pro stát, který navíc s vašimi pen zi neumí hospoda it.
Pozi  vní propagace kraje
Roli senátora vnímám jako propagátora senátního obvodu. Dlouholeté 
zkušenos  , které mám s médii, chci využít k tomu, aby byl náš region 
vid t a slyšet.

Kouzla nebo fyzika?
Víte, co se stane s balónkem, napln ným solí, když ho navléknete 

na petlahev napln nou  bublinkovou limonádou? A co že je to za plyn, 

kterým se balónek naplní? 

Nebo si m žete vyrobit „koktejl“. Do sklenice nalijete kapaliny: ke up, 

vodu, olej a líh. Podle chu    koktejl „dozdobíte“ r znými pochoutkami 

z kuchyn : kousky jablka, brambory, t stovinami, pak m žete sledovat, 

kde se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou plavat.  

Archimedes by m l z tohoto experimentu ur it  radost. My, ve školce 

v Zábo í, jsme radost rozhodn  m li, když jsme mohli tyto pokusy 

a spoustu dalších vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF.

Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu EXPEDICE „Sv tozor“, 

který nabízí originální program vzd lávacích ak  vit p edevším malým 

venkovským školkám. Divadlo tvo í skupina vystudovaných fyzik , 

kte í si usmysleli, že ukážou krásy v dy a techniky všem lidem. Jejich 

fyzikální vystoupení svým rozsahem pokrývají celý obor fyziky – bohužel 

Einsteinovu rela  vitu prý ješt  neobsáhli. Se svým mo  em: „Sv t je 
krásn jší, když víte, jak funguje,“ vystupuje divadlo již šestým rokem na 
základních školách. O to více jsme byli my i oni napnu  , jak prob hnou 
jejich experimenty v naší mate ské škole, kde jsou d   v jedné t íd  od 
t í do šes   let. To, že jsme hodinu d lali pokusy, aniž by n kdo z d   rušil 
nebo se n co poškodilo, bylo úžasné.

A že d   íkaly fyzikálním experiment m kouzla? Na to byli naši 
vystudovaní fyzici trochu háklivý, ale nakonec se tomu i zasmáli. Kdo 
ví? T eba za n kolik let, až budou naše d   ve škole, vzpomenou si na 
školková kouzla a nebudou se fyziky bát.  

Za MŠ Zábo í, Mar  na andová, 3.9.2014

Chanovice
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ZIMA
JE TADY

!

Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

www.biomac.cz
více na

Nejširší sortiment

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

BLATNÁ

Hledáte p ivýd lek, zm nu, 
kariéru?

www.internetjob.cz/kokos

Pozvánka
Obec 

na  16. hudebního festivalu  

heligónka  
aneb 

sobota 25. 2014 16.00 hodin.

na
rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.

www.hvozdany.cz          tel. 776 560 526         www.umuzikantu.cz

Zemí zamyšlenou 2014
Po n kolika úsp šných ro ních, po mnoha 

létech  cha a nakonec po t ech nultých ro nících 
se turis  cký pochod Zemí zamyšlenou do kal zase 
celostátní premiéry a to 13. 7. 2014. A tak kolem 
osmé hodiny ranní za ali na start p icházet první 
ú astníci. Úvodní p ivítání, registrace, obdržení 
mapky s popisem trasy, lehké ob erstvení a hurá 
na trasu. Z Blatné po zelené turis  cké zna ce do 
Blatenky a pak po vlastním zna ení p es Mra ov 
až k rozcestníku nad Vrbnem, zp t až do Blatné po 
zelené zna ce. 

Ve Vrbn  prý byla dobrá obsluha a stejn  tak 
dobré ob erstvení. To jsme se jako po adatelé 
dozv d li od kontroly a v cíli od samotných 
ú astník . Již te  se p ipravujeme na další ro ník 
2015, který bude mít dv  trasy a ješt  k tomu 
cyklotrasu. Trasa byla podle zú astn ných velmi 
dobrá a všichni se t ší již te  na další ro ník 2015. 

Vladimír Vildt, TK BLAMIŠ

Marie Krupková a Petr Vích
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transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu

písek a drt  
do betonu

certiÞkované betonárny  Ma kov  a  Blatná
kapacita vlastních domícháva : 40 m3

provozní doba:  pond lí–sobota 7–16 hod.

dispe ink:  provozovna MA KOV
 Ma kov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANI NÍHO KAPITÁLU

  dispe er:           603 116 284

  S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !
pondělí - pátek 7 - 16 hodin,

sobota 7 - 12 hodin

O udiveném divokém králí kovi
Byl jednou jeden šedý chlupatý divoký králí ek, který se jmenoval 

Sko k. Bydleli s maminkou v pelíšku v k ovinách pod mezí velikého 
mrkvového pole a u louky plné pampelišek, takže se m li dob e. Jednou, 
když maminka nebyla doma, šly kolem d ti. Možná na mrkvi ku, možná 
do lesa. Sko k nev d l, že má utéct, a tak se díval, co že je to za zví átka.

„Jéjda, ti mají krásné kalhotky, no tototototo, takové bych také 
cht l,“ pomyslel si Sko k. D ti ho našt stí nevid ly, kdoví, jestli by mu 
neublížily.

Když p išla maminka dom , tak Sko k hned na ni, že by cht l také 
takové kalhotky, jako m li takoví ti, co šli kolem po dvou nohách. 
Maminka hned poznala, že to byly d ti, velice se polekala, že se Sko k 
p ed nimi neschoval, a p ikázala mu, aby byl rad ji zticha. Ale Sko k 
nedal pokoj a nedal, až si maminka povzdychla, že tedy spolu zajdou na 
polní jarmark a zkusí n jaké kalhotky koupit.

V den jarmarku sbalila maminka do uzlí ku deset mrkvi ek a šli. 
Na jarmarku vid li plno stánk , kde zví átka obchodovala. Ale nebylo 
to takové oby ejné obchodování. Neplatilo se pen zi, jen se jedny v ci 
vym ovaly za jiné. Každý nabízel to, co m l, a bral si to, co pot eboval, 
a to tak, že ani nevyd lal, ani neprod lal.

Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pult  byly 
vystaveny p kné kalhotky r zných barev a bílá koza za pultem ekala 
na zákazníky. Na jedn ch ervených kalhotkách mohl Sko k o i nechat.

„Co stojí tyhlety ervené kalhotky?“ zeptala se Sko kova maminka.
„Dv  hlávky zelí,“ odpov d la bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Sko k.
„Nemám zelí,“ ekla Sko kova maminka, „mám jen deset mrkvi ek.“
„Tak si to n kde rozm te,“ zame ela bílá koza a obrátila se k dalšímu 

zákazníkovi.
„Co nad láme, podíváme se, kdo má zelí.“
Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pult  byly 

vystaveny p kné hlávky zelí a tmavá ka enka za pultem ekala na 
zákazníky. 

„Co stojí tahle hlávka zelí?“ zeptala se Sko kova maminka. 
„T i mrkvi ky a ty i hrachové lusky,“ odpov d la tmavá ka enka.

    

 

  

 

MINI  ŠKOLKA  PRO NEJMENŠÍ:  od 3 let  (na ponících)

USTÁJENÍ KONÍ 

Máš rád/ - nám ... rádi

Kontaktní osoba

Mobil: 606 66 33 77 

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. N mcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

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

Vybráno z nabídky: Zd ný byt 3+1– Blatná za 1.170.000.-K ,  
RD – Škvo etice, Závišín, Míre , Volyn , Praha – Újezd nad Lesy,
 Dolní Nerestce, chalupy – Jind ichovice, Drah. Málkov, Pozdyn ,

chaty – Blatná, Myštice, Orlík, Zahor ice, B l ice, komer ní obj. – Blatná, 
Tcho ovice, Mirovice, pozemky – Blatná, Chobot, Lná e, Buzice, Bezd dovice. 

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídn te - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamn jších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o p evodu nemovitostí - darovací, kupní, 

oce ování nemovitostí, ... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

p sobící realitní kancelá e v regionu. 
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Vážené tená i, 
Tajenky sudoku v ervencovém vydání byly op t r zné: lehká verze – p ed námi, st edn  t žká verze – p íjemná, 

t žká verze – dovolená. Výherci: Marie Vonášková, Újezdec; Monika Zobalová, Radomyšl; Václav Bláha, Blatná. 
Uvedení luš  telé si ceny mohou vyzvednout v kancelá i SOB nejpozd ji do st edy 5. listopadu 2014, pop . po tele-

fonické dohod  728 881 358. Gratulujeme.

Po vy ešení SUDOKU v zá ijovém vydání zašlete tajenku a první ádek z vylušt ného SUDOKU s ozna ením ob  ž-
nos   na E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržiš   727, 

388 01 Blatná a to nejpozd ji do st edy 5. listopadu 2014. 
SUDOKU pro tená e SOBá ka op t p ipravil Stanislav Trávní ek z Olomouce.

Radka Vokrojová

Lehká verze: St edn  t žká: T žká verze:

1 = K, 2 = K, 3 = J, 4 = R, 5 = Á, 
6 = , 7 = Y, 8 = K, 9 = A

1 = O, 2 = N, 3 = L, 4 = O, 5 = R, 
6 = O, 7 = T, 8 = I, 9 = G

1 = R, 2 = O, 3 = E, 4 = C, 5 = E, 
6 = T, 7 = I, 8 = V, 9 = D

7 8 6 5 2

5 6 4 1 9

2 4 8 1

3 4 5 7

9 6 2 5

6 5 9 1

7 2 1

2 1 3 4

2 5 6

2

9 5 7

3 9 2 8

6 9 3 1

8 3 5 9

2 7 6 1

6 7 8 3

2 7

3 7 6

1 8 2

4 5

2 5

7 5 8 4

5 6 2

3 9 8

Odpov  na otázku z minulého ísla:
V minulé pohádce jsme vid li, že Ivanka jezdila na tábo e na prami ce 
a ptali jsme se, co to ta prami ka je. Ti, kte í mají internet, si mohli najít 
toto vysv tlení:  
Pramice, zdrobn le též prami ka, je malé plavidlo s plochým dnem 
(anglicky ß atboat = „plochá lo “). Je hojn  využívána zejména na klidných 
tocích a stojatých vodních plochách, v p ívozech a k ryba ení. Pra- mice  
mívá obvykle hranatý tvar, tém  obdélníkový p dorys. P vodn  
d ev ný materiál vyst ídal pov tšinou laminát, užívá se též ocel, hliník, 
i plast. K pohonu používá dvojici vesel (zejména rekrea ní a rybá ské 

pramice), p ípadn  též pádla (závodní pramice), bidlo (tradi ní p ívozní 
pramice) nebo malý motor.

Stanislav Trávní ek  

„No tototototo,“ podivil se Sko k.
Maminka se nerozhodn  zastavila a pak se obrátila na Sko ka. „Víš 

co? Ty ervené kalhotky bys ani nem l mít, bylo by t  zdaleka vid t a to 
pro divoké králí ky není zdravé. Poj , podíváme se na jiné.“

Šli, proplétali se mezi stánky, až našli ten pravý. Na pult  byly stále 
ješt  vystaveny p kné kalhotky r zných barev a bílá koza za pultem 
ekala na zákazníky. Na jedn ch zelených kalhotkách mohl Sko k o i 

nechat.
„Co stojí tyhlety zelené kalhotky?“ zeptala se Sko kova maminka.
„Když mi dáte hlávku zelí, dv  mrkvi ky a ty i hrachové lusky, jsou 

vaše,“ odpov d la bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Sko k.
Maminka se obrátila na Sko ka: „Víš co? Ty zelené kalhotky by ti 

neslušely. Podíváme se na jiné.“
„Ješt  tu mám žluté, ty jsou o t i hrachové lusky dražší dražší, 

a modré, ty jsou o  mrkvi ku levn jší“ dodala bílá koza.
„No tototototo,“ podivil se Sko k.
V polici ležely ješt  šedé chlupaté kalhotky. Také na nich mohl Sko k 

o i nechat.
„A co támhlety šedé chlupaté kalhotky?“ zeptala se Sko kova 

maminka.
„Ty jsou za osm mrkvi ek.“
„No tototototo,“ podivil se Sko k.
„To je ono!“ zajásala Sko kova maminka a ty šedé chlupaté kalhotky 

koupila.
Sko k si ty své nové šedé chlupaté kalhotky hned oblékl a byl s nimi 

náramn  spokojený. Ostatn  divocí králí ci jiné kalhotky ani nenosí. 
V ervených by je bylo zdaleka vid t a to pro divoké králí ky není 
zdravé, zelené by jim neslušely a ty žluté a modré vlastn  také ne. 

A co ud lali Sko k a jeho maminka s t mi dv ma mrkvi kami, co jim 
z nákupu zbyly? To není t žké uhodnout, když byli z toho nakupování 
takoví utrmácení a hladoví.

***
Sko kova maminka nem la hrachové lusky, protože vynechala stánek, 
kde kudrnatá ove ka dávala za mrkvi ku dva hrachové lusky. Mohla tak 

koupit za svých p vodních 10 mrkvi ek i kalhotky jiné barvy? A jak by 
bylo t eba postupovat?

Stanislav Trávní ek
Ilustrace: Jaroslava Palzerová
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