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Žili s námi aneb lidé na Blatensku

AlžbĢta Barcalová

Jak jsme se mohli doēíst v kalendáƎi SOB, v loŸském roce uplynulo 115 let od narození
AlžbĢty Barcalové, rodaēky z Velké Turné. Málokdo však již dnes ví, kdo tato žena
byla a ēím je zajímavá, že si zaslouží, abychom si její výroēí pƎipomnĢli. Možná si na
ni vzpomenou nĢkteƎí pamĢtníci ze Sedlice, kde prožila vĢtšinu svého života v malém
domku s ēp. 228 v ulici vedoucí k nádraží. V jejím rodišƟ už ji nezná snad nikdo a v širším
regionu je prakƟcky neznámá. ChtĢl bych proto, s malým zpoždĢním, v nĢkolika
neumĢlých Ǝádcích dnešní generaci trochu pƎiblížit její život a zmínit se o jejím nejvĢtším
daru, tvorbĢ básnické.
AlžbĢta Barcalová se narodila 19. 11.1 899 ve Velké Turné ēp. 13 do rodiny FranƟška
Bláhy (VT ē. 2) a Rozálie roz. Benedové (VT ē.13). Její rodiēe pƎišli v Písku, kde krátkou
dobu žili, pƎi neštĢsơ o celý svƽj majetek, a stali se
z nich, aē pocházeli oba z velkých statkƽ,
rázem žebráci. Po krátké ēasové epizodĢ ve Velké Turné odešli sloužit
k statkáƎi Doubkovi do Oseka,
následnĢ do Kbelnice a malou AlžbĢtu nechali u prarodiēƽ na Benedovském
gruntu. A tady prožila
AlžbĢta svoje dĢtství
a rané mládí. Na tu
dobu, i když nebyla
vždy lehká, vzpomíná
s velkou láskou a patrnĢ to bylo nejšƛastnĢjší období jejího života,
které na ní zanechalo
nesmazatelné stopy. Sama
o té dobĢ pozdĢji píše: „ Byla
jsem na tom gruntu Benedƽ od
šesƟ let a mimo tĢžkou práci, kteAlžbĢta Barcalová
rou
jsem
tam co chudé dítĢ, odlouēené
v baráēnickém kroji
od rodiēƽ, musela vykonávat, mĢla jsem tam
krásný život, neboƛ to bylo centrum hrátek sousedƽ, tak i mladé chasy, kde se pƎedlo,
dralo peƎí, ale také se vyprávĢly pohádky, rƽzné zkazky a povĢsƟ, aƛ pravdivé ēi vybájené, zpívaly se písnĢ, kterých mám vedle Ǝady popĢvkƽ zapsaných na tƎi sta.“ Vzpomíná
také na svého dĢdeēka, který byl asi nejbližší její citlivé a vnímavé duši a který nad ní
v tĢžkých chvílích držel ochrannou ruku. PƎi vzpomínce na nĢj se zmiŸuje i o kaštanu
pƎed vraty statku, který dĢda vysadil, když se vráƟl z prusko-rakouské války v roce 1866.
„Ten kaštan tam dodnes stojí a svou krásnou, byƛ již trochu proschlou, korunou zdobí
prƽēelí statku jako memento na zašlé doby.“ V roce 1918 ji osud zavál do PlznĢ, kde se
10. 2. 1919 provdala za Václava Barcala, listonoše z Dubí Hory. \íká se, že osudu a jejím
vdavkám napomohl jeden ze synƽ blatenského zámeckého pána. Možné to je, protože
Pokraēování na str. 3
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Každý den šƛastný den. Nejsem
žádný poeta, tato vĢta je názvem divadelní
hry, kterou jsem spoleēnĢ s kamarády
nastudovala a prvnĢ blatenským divákƽm
pƎedstavila 27. 12. 2014. Použila jsem však tuto úvodní
vĢtu úmyslnĢ. Jsem pƎesvĢdēena, že pouze tehdy, pokud
se dokážeme z každého dne radovat, tak jsme schopni
prožít život smysluplnĢ. Není nutné pƎímo vyskakovat
a jásat s rukama nad hlavou, staēí moci si Ǝíci veēer pƎed
usnuơm, že prožitý den nebyl zbyteēný, že jsem udĢlal
nĢco užiteēného pro druhé, a ơm i pro sebe. TƎeba
odnesl vytƎídĢný odpad, usmál se v masnĢ pƎi ēekání
na uzené, pochválil nový kabát sousedce. Pokud Vám
to pƎijde úsmĢvné, tak to jsem ráda. Mám toƟž pocit,
že úsmĢv se z našich tváƎí témĢƎ vytraƟl. Já ho našla.
Lehce se míchal s dojeơm, ale vidĢla jsem ho 1. ledna
2015 pƎi pƎedávání šeku mamince malého Míši z Blatné.
CharitaƟvní poēin Centra kultury a vzdĢlávání v Blatné
se datuje mĢsícem listopadem, kdy mĢ oslovila sleēna
Michaela Sikorová s návrhem, že by v centru rádi vyhlásili
charitaƟvní sbírku, která bude spojena s akcí „Upleƛ
ētverec“. Krátce jsme diskutovaly nad ơm, komu vybrané
Þnanēní prostƎedky vĢnovat. Bylo fajn, že jsme obĢ chtĢly,
aby ơm obdarovaným byl obēan našeho mĢsta nebo
regionu. Nebylo tĢžké takovou osobu najít. Víte, ēasto
své svĢdomí uplácíme pƎípĢvky na rƽzné nadace a fondy,
které vĢnují nemalé prostƎedky do kampaní a reklamních
poutaēƽ. Nevidíme nebo nechceme vidĢt, že potƎební
jsou naši blízcí ēi sousedé. A pƎitom je to to nejjednodušší.
Akci administraƟvnĢ zašơƟla Oblastní charita Strakonice
a podaƎilo se vybrat obdivuhodných 5.545,- Kē. NĢkomu
to možná pƎipadá málo, ale já si myslím, že je to nádherné.
Snad v tom bude i jistá symbolika pro tento rok: Že
už koneēnĢ zaēneme více myslet na blaho a potƎeby
druhých, že si uvĢdomíme, že obdarovat nĢkoho je darem
pƎedevším pro nás samotné.
KateƎina Maleēková,
starostka MĢsta Blatná

ZvíƎátka ze ZOO Borovany navšơvila MŠ Radomyšl, více se
doētete na stranĢ 30
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Zaēátek roku byl, je a asi vždy, alespoŸ si
to myslím, bude všude stejný. HekƟcké
dny, které jsou velmi krátké, uơkají,
leơ a nuơ každého spĢchat, kvapit
a horeēnĢ pƎemýšlet. Protože to nebo
ono bylo ke konci kalendáƎního roku
ukonēeno a nyní chybí „jen ty papíry“.
se
e A co když si k tomu ještĢ nĢkdo na
v S O B u p Silvestra pƎedsevzal, že napƎíklad pƎestane
kouƎit, pít kávu nebo mlsat hoƎkou ēokoládu
s oƎíšky, pƎestane šidit „pokojovky“ na zálivce
a naopak ušetƎí na zálivce své. Zkouška nervƽ, protože absƟnenēní
pƎíznaky, že tĢlo nemá nikoƟn, kofein nebo dostatek cukrƽ, v kombinaci
s ơm, že se hlavou ještĢ honí myšlenky na to nebo ono, hlavnĢ že mu
ještĢ chybí „ty papíry“, pƽsobí témĢƎ likvidaēnĢ. No Ǝeknu Vám – tedy
píši Vám, že smekám pƎed starosty obcí, že to vše zvládají.
Stále pƎicházejí nové žádosƟ, noví i stálí žadatelé a nové projekty,
nĢkdy staronové starosƟ a kolotoē starosơ starostƽ a starostek se toēí
dál a dál.
Už jste nĢkdy pƎemýšleli o tom, že si na úƎady chodí všichni jen
stĢžovat? Že dobrou práci starostƽ a zastupitelƽ i úƎedníkƽ bereme jako
samozƎejmou vĢc? Kolikrát jsme jim podĢkovali? Ocenili jsme výsledek
jejich snažení alespoŸ osobní pochvalou a „poplácáním na rameno“? Že
ano? Tak to je dobƎe. Pokud ne, zkuste to. Vás to nic nestojí a ocenĢného
to potĢší, protože on svou práci dĢlá opravdu rád. Jinak by ty výsledky
nebyly.
JeštĢ pár informací o tom, co se u SOBu upeklo a upeēe. Také
u nás konēily projekty, pƎedkládalo se jejich vyúētování a závĢreēné
hodnocení. S výjimkou projektu „VzdĢlávání na Blatensku 2015“, který
získal podporu ze strany SZIF a bude konēit v kvĢtnu 2015. V rámci
tohoto projektu jsou pƎipraveny:

Evropský zemĢdĢlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

¾
Školení pro úēetní, se z dƽvodu nemoci lektorky paní Ing. Aleny

Kuēerové pƎesouvá z posledního únorového týdne ne poslední
úterý v bƎeznu, zaēátek v 8,00 hodin v sále SOŠ Blatná.
¾
Pro zastupitele ēlenských obcí SOB bude pokraēovat „Právo
obecních samospráv“, tentokrát na téma odpady, vyhlášky obcí
– zasedací místnost MĢÚ Blatná, úterý 17. února 2015 od 14,15
hodin, lektor JUDr. Luboš Prƽša.
¾
Nezapomeneme ani na tradice o Velikonocích, které si již tradiēnĢ
pƎipomeneme vēetnĢ malé dílny v sále Hajanské hospody.
¾
Projektový management byl pƽvodnĢ plánován na únor 2015,
ale z dƽvodƽ doposud nevyjasnĢných otázek Þnancování z EU se
pƎesouvá na kvĢten 2015.
¾
V dubnu se úēastníci další vzdĢlávací akce mohou nauēit, jak
využít zajímavosƟ obcí k propagaci obce v cestovním ruchu vēetnĢ
tvorby informaēních materiálƽ.
V polovinĢ ledna se konal, jako každoroēnĢ, mezinárodní veletrh
cestovního ruchu. V rámci doprovodných programƽ probíhala soutĢž
Miss Region Regina 2015. Blatensko reprezentovala Lucie Šišková,
studentka SOŠ Blatná.
Na mĢsíc únor pƎipravuje SOB jednání valné hromady, probĢhnou
v souladu se stanovami SOB po dvouletém volebním období nové volby
vedení SOB.
Zahájili jsme pƎípravu stolního kalendáƎe SOBu na rok 2016, žádáme
obce, organizátory akcí na Blatensku, dopisovatele do SOBáēka,
obyvatele Blatenska, ētenáƎe našeho zpravodaje a pƎíznivce Blatenska,
aby „svou troškou“ pƎispĢli do mlýna pozoruhodnou fotograÞí z akce,
která se konala na Blatensku. Nebo se bude v nejbližší dobĢ konat,
protože pƎíjem pƎíspĢvkƽ do kalendáƎe pro rok 2016 konēí v dubnu
2015.
SOB spoleēnĢ s MĢstem Blatná a Základní umĢleckou školou Blatná
vyhlašuje již 12. roēník soutĢží v rámci projektu „PƎíroda Blatenska“,
letos s podƟtulem: ZvíƎátka, jak bydlíte v pƎírodĢ. Probíhá opĢt

výtvarná soutĢž (úēastnit se mohou žáci od mateƎských škol až po
stƎedoškoláky) a fotograÞcká soutĢž (žáci od 3. roēníkƽ ZŠ až „dospĢláci“).
Stejnojmenná výstava pak bude zahájena v úterý 21. dubna v prostorách
MĢstského muzea Blatná. O Þnanēní podporu projektu bude SOB žádat
u Jihoēeského kraje.
Nenašli jste v SOBáēku pƎíspĢvek o Vaší akci? Tak nám o ní napište
a pošlete i s fotograÞemi na e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.
cz nebo listy@blatensko.cz . UdĢláte radost sami sobĢ, ētenáƎƽm i SOBĢ
(tedy Svazku obcí Blatenska).
PƎíjemný konec zimy, tĢšme se na jaro a na nové vydání SOBáēka.
Radka Vokrojová

Univerzita tƎeơho
vĢku pokraēuje
Studentky univerzity tƎeơho vĢku si také
„udĢlaly svou“ vánoēní besídku. A protože
se v uplynulém semestru vĢnovaly dĢjinám odĢvní kultury, byla
veršovaná scénka, v podání Marie a Marie, vĢnovaná právĢ odívání. ObĢ
vystupující mĢly na sobĢ umĢlecký kostým, na kterém demonstrovaly
právĢ získané vĢdomosƟ.
Zimní semestr je pryē, aƛ žije letní semestr. VĢtšina studentek si uēení
velmi užívá, a tak v letním semestru budou probíhat dva kurzy souēasnĢ.
Jednak dokonēíme studium dĢjin odívání tƎeơm pokraēováním.
SouēasnĢ budeme studovat umĢní rané renesance v Itálii. Od 5. února
každý ētvrtek, vždy v dobĢ 9 – 11 hodin ve velké klubovnĢ Komunitního
centra akƟvního života v Blatné. V pƎípadĢ zájmu pƎijěte nebo volejte
728 881 358.

DĢjiny odívání v Blatné
Marie a Marie
My jsme boubelaté MaƎenky,
toēí se nám sukénky.
Nemáme kouska ORGANTÝNU,
nepoužily jsme ani KRINOLÍNU.
Aby nám neƎíkali babo,
pƎipíchly jsme si ŽABÓ.
Máme taky POMPADÚRKU - malou tašƟēku,
ta nám bezva chrání skrovnou penziēku.
Taky perfektní botky máme,
IŽMY na zimu však postrádáme.
Jak vidíte, náhodĢ jsme neponechaly volbu róby.
Na vás, milé studentky, je,
poznat z jaké historické pochází doby.
Chvilka napĢơ ....
Ano je to jasné, 17. stoleơ.
Nebudeme vyžadovat další detaily,
za znalosƟ a vzornou docházku vám udĢlujeme medaili.
A pƎipijme si na zdraví,
aƛ nám v pƎíšơm roce tĢla nechuraví
a jsme poƎád parta kamarádek - studentek - uliēnic.
Mƽže si ēlovĢk pƎát ještĢ nĢco víc?

VýpovĢdi pamĢtníkƽ
druhé svĢtové války
9. ēervna v 16:00 hodin probĢhl v kapitulní síni strakonického hradu slavnostní kƎest
publikace, která zachycuje vzpomínky pamĢtníkƽ z období druhé svĢtové války.
Publikace byla vydána za Þnanēní podpory
Jihoēeského kraje a esko-nĢmeckého fondu
budoucnosƟ. Kniha je obohacena o obrazový
materiál, osobní dokumenty a fotograÞe pamĢtníkƽ. Nechybí ani seznam všech výpovĢdí
s uvedením jejich zdroje a autorizace. Nová
publikace bude od ēervna k prodeji v Zámecké galerii a na pokladnĢ muzea za 299,- Kē.
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NejdƎíve pƎejeme všem našim partnerƽm, kolegƽm, spolupracovníkƽm,
ale i všem obēanƽm regionu MAS
yz
Blatensko
mnoho lásky, zdraví, štĢsơ
M A S S O B, a úspĢchƽ v roce 2015.
Koncem loŸského roku probĢhla nutná
zmĢna zakladatelské lisƟny a statutu MAS Svazku obcí Blatenska,
o.p.s. vycházející ze standardizace všech místních akēních skupin
v celé eské republice, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemĢdĢlství.
Zásadní zmĢnou je vložení organizaēní složky MAS do existující
obecnĢ prospĢšné spoleēnosƟ. Tato je nezbytná pro budoucí
fungování MAS v novém programovém období 2014 – 2020 a bude
fungovat na základĢ uzavƎených partnerských smluv mezi MAS
a jednotlivými partnery z rƽzných zájmových skupin, jejichž poēetní
pomĢr má svá pƎísná pravidla. Má vlastní organizaēní strukturu a je
zodpovĢdná za distribuci veƎejných prostƎedkƽ a realizaci Strategie
komunitnĢ vedeného místního rozvoje území MAS (SCLLD –
Community-led local development strategy).
ZároveŸ došlo k malé úpravĢ názvu MAS a to na Místní akēní
skupina Blatensko, o.p.s. (ve zkratce MAS Blatensko, o.p.s.)
z pƽvodního Místní akēní skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
V souēasné dobĢ probíhá zpracování podání žádosƟ
o standardizaci a zaregistrování zmĢn do veƎejného rejstƎíku.
Strategie komunitnĢ vedeného místního rozvoje je živý
dokument, který i nadále prochází úpravami a je možné ho
pƎipomínkovat formou vyplnĢní formuláƎe zveƎejnĢného na
internetových stránkách naší MAS www.blatensko.cz/mas v sekci
Programové období 2014-2020 - dokumenty. Za každou pƎipomínku
ēi námĢt z Ǝad široké veƎejnosƟ budeme vdĢēni. Zapojíte se tak do
tvorby strategie, která bude jedním ze základních dokumentƽ pro
ēerpání Þnanēních prostƎedkƽ z evropských fondƽ v následujícím
programovém období.
Naše MAS je také jedním z partnerƽ v projektu spolupráce místních
akēních skupin, který je zamĢƎen na zpracování metodických pokynƽ
pro místní akēní skupiny pro následující programové období 2014 2020, projekt je podpoƎen z prostƎedkƽ poskytnutých Ministerstvem
zemĢdĢlství v rámci opatƎení IV.2.1 Realizace projektƽ spolupráce
Programu rozvoje venkova R na období 2007 – 2013.
Úēelem realizovaných projektƽ je posílit spolupráci MAS mezi
sebou a pƎedávání správné praxe a postupƽ. S využiơm zkušenosơ
z období 2007 - 2013 všechny MAS v rámci projektu spoleēnĢ
zpracovávají doporuēující metodiku (tj. soupis prakƟckých pƎíkladƽ,
inspiraƟvních Ǝešení a doporuēení, vēetnĢ pƎípadových studií)
týkajících se jednoho z následujících témat:
x pƎidaná hodnota projektƽ spolupráce

x evaluace a monitoring strategie MAS
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Lidé na Blatensku

AlžbĢta Barcalová
Pokraēování ze str. 1

na zámku u Hildprandtƽ sloužila. \íká
se však ledacos a co je na tom pravdy,
se už nedovíme. V Plzni se jí 19. ledna
1919 narodil syn Václav a následující rok
Ž i l i s n á mi
syn Ludvík, oba však krátce po narození zemƎeli. 31. Ǝíjna 1921 se pak narodil syn Václav.
Po nĢkolika letech prožitých v Plzni se s rodinou pƎestĢhovala do Písku
a v roce 1934 do Sedlice, kde žila až do konce svého života. ZemƎela
23. ledna 1977 v rodinĢ svého syna v Blatné a její popel je rozptýlen na
místním hƎbitovĢ.
AlžbĢta Barcalová se vždycky zajímala o veƎejný život a akƟvnĢ se
jej zúēastŸovala. Byla ēinnou ēlenkou sociální demokracie a dokonce
jí bylo nabídnuto „…snad proto, že jsem umĢla drobet promluvit“, aby
pƽsobila ve stranických orgánech v Praze. Byla akƟvní v ženském hnuơ,
v eskoslovenském ēerveném kƎíži, ve Svazu zahrádkáƎƽ, u baráēníkƽ,
propagovala sedlické krajkáƎství, chodila na besedy do škol a dalo by
se dál pokraēovat v ƎadĢ jejích veƎejných akƟvit. Jejím velkým zájmem
byla historie obecnĢ, ale pƎedevším historie jejího rodného kraje,
který tolik milovala. Na toto téma psala ēlánky do novin a to nejen
ēeských. V krajanském ēasopise HospodáƎ, který vycházel v USA, jí bylo
v letech1957 - 1969 oƟsknuto více jak 15 ēlánkƽ. V roce 1968 zpracovala
na žádost Místopisné komise pƎi SAV velmi obsáhlý pƎehled pomístních
jmen, ēasto i s výkladem pƽvodu tĢchto jmen, s jejich lokalizací
v katastrální mapĢ Sedlice. Tento seznam jmen polí, luk, lesƽ vod, cest
atd. pƎedstavuje dodnes zajímavý zdroj poznatkƽ pro regionální historii
a etnograÞi. Velmi se zajímala o svƽj rodokmen a pƎi pátrání po nĢm
se seznámila s Ǝadou krajských archiváƎƽ a knihovníkƽ a navázala také
intenzivní písemný styk se soukromým genealogem R. Krylem. Z obsáhlé
korespondence s ním lze mj. vyēíst Ǝadu momentƽ z jejího života a její
názory a pohled na souēasnou dobu. Je až neuvĢƎitelné, jakou mĢla tato
v podstatĢ velmi prostá žena s pouhým šesƟletým vzdĢláním na obecné
škole ve Velké Turné, ohromnou šíƎi akƟvit a zájmƽ.
Proē si AlžbĢta Barcalová zaslouží pƎipomínku, spoēívá však
hlavnĢ v její ēinnosƟ sbĢratelské a tvorbĢ básnické a pohádkáƎské.
Sbírala hlavnĢ lidové písniēky. A jak sama uvádí v jedné rozhlasové
relaci, kterou s ní natoēil a odvysílal PlzeŸský rozhlas v roce 1969,
nashromáždila jich na tƎi sta. Písniēky nejen sbírala, ale i sama skládala.
NĢkteré písnĢ jí dokonce zhudebnili jihoēešơ a západoēešơ skladatelé.
PravdĢpodobnĢ je i autorkou dodnes hrané a pomĢrnĢ známé písniēky
Turenský zvoneēek. Její veršované dílo je až neskuteēnĢ rozsáhlé –
napsala na 570 básní a písní a více jak 320 balad a veršovaných povĢsơ
a pohádek. Ambice na jejich uveƎejnĢní nemĢla, pƎesto jí Ǝadu básní
oƟskly krajské a okresní noviny. tyƎi její básnĢ - Praho naše, Obecní
dítĢ, Lƽna a Písniēka poslední - byly také zahrnuty do výbĢru poezie
ēeských naivních básníkƽ, který vydala pod názvem Bosé nožky v roce
1969 Mladá fronta.
Z tvorby AlžbĢty Barcalové se, kromĢ zmínĢného, nedochovalo
k velké škodĢ prakƟcky nic.

x uplatŸování principu LEADER (zejména pƎístup zdola-nahoru),
organizaēní struktura MAS a proces výbĢru projektƽ (rovný
pƎístup, transparentnost a eƟcký kodex MAS apod.), využiơ
MAS jako plaƞormy pro rƽzné akƟvity v oblasƟ regionálního
rozvoje apod.
Naše MAS je zapojena do skupiny MAS, která zpracovává téma
3 – uplatŸování principu LEADER.
Snažíme se nepodceŸovat pƎípravu dokumentƽ, které nám
samotným budou oporou pƎi následném ēerpání nemalých
Þnanēních prostƎedkƽ pro náš region v nadcházejícím období.
Více informací o naší spoleēnosƟ i realizovaných projektech
mƽžete získat na našich webových stránkách www.blatensko.cz/
mas nebo v kanceláƎi MAS SOB, o.p.s., Na TržišƟ 727, Blatná,
tel.: 602 400 140; e-mail: mas@blatensko.cz
Tereza Ptáēníková, manažerka MAS Blatensko, o.p.s.

Benedƽv statek r. 2012
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Všechno se promĢnilo v prach a popel a odešlo s touto pozoruhodnou
ženou.

Písniēka poslední
Písniēko sladká, jež noƎíš svoje tóny
do hloubek moƎí v šedých mrakƽ sơn.
Písniēko sladká, rozezvuē všechny zvony,
a duše smutné potĢš rýmem svým.
Až jednou usneš písniēko v mém srdci,
bude to k ránu, než se rozední.
Ozve se v duši v nĢžném ševelení,
s posledním vzdechem i tón poslední.

se pamatuji, že každý ženich na záboƎské farnosƟ dával panu faráƎi pƎed
svatbou darem vyšívaný kapesník.“
Dlužno ještĢ dodat, že P. Jedliēka se stal pod jménem „PƎíhoda“ jednou z postav Jiráskovy povídky „Talacko“, která se odehrává na nedalekých Bratronicích.
ZemƎel 31. Ǝíjna 1869 ve vĢku 74 let na vodnatelnost. Pochován byl
na dnes již neexistujícím záboƎském hƎbitovĢ, který se rozkládal okolo
farního kostela sv. Petra a Pavla, poblíž dveƎí do sakrisƟe, vedle nichž je
ve zdi zasazena pamĢtní deska, souēasnĢ oznaēující místo pohƎbu.
Vladimír ervenka

Bilance obnovy
památek v roce
2014

m

en

Mezi významné osobnosƟ našeho
regionu patƎil vlastenecký knĢz a dlourick
a holetý záboƎský faráƎ P. AugusƟn Jedliēýc h pr
ka. Pocházel z Kasejovic, kde se narodil 23.
kvĢtna 1795 v ē. p. 134 (takzvaná Stará pošta na
rohu námĢsơ) do rodiny Ǝezníka. Po gymnaziálních a bohosloveckých
studiích v Písku, Plzni a Praze byl roku 1819 vysvĢcen na knĢze a svou
duchovní službu zapoēal jako kaplan v Louēimi na Domažlicku. Odtud
byl roku 1827 pƎeložen ve stejné funkci do rodných Kasejovic, kde se
intenzivnĢ vĢnoval ochotnickému divadlu. Sám se také pokoušel o dramaƟckou a básnickou tvorbu. JeštĢ jako bohoslovec sepsal ryơƎskou hru
„Meēislav a Blanka“. V pozdĢjších letech se ale vĢnoval takƎka výhradnĢ
dĢtským divadelním hrám. Inicioval rovnĢž vznik dĢtského divadla ve
LnáƎích. BásnĢ a písnĢ, které skládal, mĢly pƎedevším loveckou temaƟku, neboƛ byl sám nadšeným myslivcem. Používal pseudonym „Velebín
PodtƎemšínský“. K jeho zálibám patƎilo rovnĢž muzicírování (hrál na cello, ßétnu a kytaru), historie (ještĢ jako student teologie se podílel na
revizi nového vydání populární Hájkovy Kroniky ēeské), práce s mládeží,
ale i manuální ēinnosƟ jako sadaƎství ēi práce se dƎevem. V ZáboƎí, kde
pƽsobil od roku 1831 až do konce života plných 38 let, mĢl truhláƎskou
a soustružnickou dílnu, kde kupƎíkladu zdarma vyrábĢl paliēky pro sedlické krajkáƎky. PrávĢ o jeho zálibĢ v manuální práci, ale i o veselé povaze
a úctĢ, jíž se tĢšil mezi farníky, vypovídají vzpomínky Josefa Cháry z Mraēova, které zaznamenal nĢkdy v první polovinĢ minulého stoleơ kasejovický historik a muzejník
Václav Mentberger:
„Jako malý hoch nosil
jsem pampáterovi Jedliēkovi, který si rád zažertoval, raky. Když jsem s nimi
zas jednou pƎišel, pan faráƎ venku bílil a já jsem ho
v pƎevleēení hned nepoznal. Ptal jsem se po panu
faráƎi a domnĢlý zedník
povídá: ,Poēkej, hned ho
zavolám.চ Vešel dovnitƎ,
za chvilku se vráƟl, umyt
a pƎevleēen a se smíchem
mne zval dál: ,Tak pojě,
tady je pan faráƎ, co mu
neseš?চ Teprve potom jsem
poznal, že to byla táž oso- PamĢtní deska P. AugusƟna Jedliēky na zdi kostela
ba ve dvou podobách. Také
v ZáboƎí, foto autor ēlánku

to

y

Veselá vzpomínka na
P. AugusƟna
Jedliēku

Ve všech oblastech lidského poēínání s koncem roku vyhodnocujeme - co
éē
se povedlo a pƎehodnocujeme - co se
e o p a m á t k povést
mĢlo. VĢtšinu úspĢchƽ dokážeme
vyjádƎit v penĢzích, díky kterým je bylo možné realizovat. Nejinak je tomu i v oblasƟ památkové
péēe – a stejnĢ jako všechna bilanēní ēísla i ēísla rovnající se Þnancím vynaloženým na obnovu historických objektƽ se mohou zdát nudná a nic
neƎíkající. Pokud si však všimneme zmĢn, které se díky investovaným
penĢzƽm prezentují, a to napƎíklad v podobĢ opravených fasád,
oken a stƎech nebo napƎíklad
i restaurovaných soch, varhan ēi
interiérƽ pƎístupných památek,
je to jiné – zajímavé a poutavé.
Vždyƛ takové jsou památky samotné.
VĢtšina oprav pƎi použiơ tradiēních materiálƽ, pƽvodních
technologií a Ǝemeslných postupƽ, je ÞnanēnĢ velmi nároēná.
Vlastníci i v roce 2014 využili
pƎedevším podpory z grantƽ Ministerstva kultury R ēi z grantƽ
Jihoēeského kraje. Do regionu se
podaƎilo získat 3 642 000 Kē (viz.
pƎipojené pƎehledy Þnanēních
pƎíspĢvkƽ), veškeré realizace
obnovy památek pak byly vēet- Blatná. Rozcestník na kƎižovatce silnic PlzeŸská
a Vrbenská, foto Petr ŠtĢpán.
nĢ povinných podílƽ vlastníkƽ
v grantových projektech provedeny odhadem za více než 8 mil. Kē.
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ChtĢl bych svým ēlánkem nejen pƎipomenout AlžbĢtu Barcalovou,
ale nadnést myšlenku, zda by na jejím rodném domĢ ve Velké Turné,
obývaným rodinou její vnuēky Jany Kalinovské (roz. Barcalové), nemĢla
být umístĢna pamĢtní deska.
ZbynĢk Kühnl

Granty Ministerstva kultury R
Program záchrany architektonického dĢdictví R
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné 800 Ɵs. Kē
Program obnovy kulturních památek prostƎednictvím obcí
s rozšíƎenou pƽsobnosơ
Obnova vĢže kostela sv.Jana KƎƟtele v PašƟkách 405 Ɵs.Kē
Program regenerace MPR a MPZ
Obnova fasády ZŠ J.A.Komenského v Blatné

125 Ɵs.Kē

Havarijní program
Oprava krovu a stƎechy domu ē.p. 101 v Blatné
Restaurování fasády zámku v Poli
Obnova stƎechy ē.p. 12 TchoƎovice

300 Ɵs.Kē
200 Ɵs.Kē
150 Ɵs.Kē

Granty Jihoēeského kraje
Program PƎedprojektová pƎíprava obnovy kulturních památek
StavebnĢ historický prƽzkum
HospodáƎského kƎídla budovy ē.p.104 v Blatné 40 Ɵs. Kē
Program Movité kulturní památky
Bible benátská r. 1506
umístĢná v MĢstském muzeu Blatná

55 Ɵs. Kē
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150 Ɵs.Kē
70 Ɵs. Kē
100 Ɵs. Kē
290 Ɵs. Kē
100 Ɵs. Kē
300 Ɵs. Kē
150 Ɵs. Kē

Program Zvýšené náklady obnovy pam. chránĢných staveb
Obnova fasády ē.p. 209 v Blatné
87 Ɵs. Kē
Obnova oken a fasády ē.p. 53 v Blatné
45 Ɵs. Kē
Obnova oken a dveƎí Hotel Beránek v Blatné
Obnova oken Hotel U Bílého Lva Blatná

36 Ɵs. Kē
110 Ɵs. Kē

Program Obnova drobné sakrální architektury
Rozcestník Vrbenská ul. Blatná, kƎížek
v Blatence a Drahenickém MálkovĢ
Pomník padlým PƎedmíƎ
Kapliēka a kƎížek PƎedmíƎ
\eholní hƎbitov LnáƎe

30 Ɵs. Kē
15 Ɵs. Kē
30 Ɵs. Kē
39 Ɵs. Kē

Text a foto: Jitka \íhová, referent státní památkové péēe
MĢstský úƎad Blatná

Kulturní památky Blatensku

Vážení ētenáƎi SOBáēku. V minulém
ēísle ēasopisu jsem v této rubrice
zaēínal slovy: Dnešní okénko do naší
de
pƎírody v rubrice „Pod mikroskopem“ je
v á s z a j í m tak trochu zvláštní. Musím konstatovat,
že dnes je to úplnĢ stejné. Proē? Je zaēátek
ledna, pƎed pár dny byly Vánoce. A konec starého
a zaēátek nového roku. Mnozí jsme si dávali rƽzná pƎedsevzeơ právĢ
pod vlivem slavnostního pƎechodu z roku 2014 do roku 2015 na
základĢ urēitého osobního bilancování. Teě už bĢží první dny nového
roku a nezbývá než novoroēní pƎedsevzeơ plnit nebo se alespoŸ o to co
nejupƎímnĢji snažit. Já bych se ale ještĢ vráƟl k Vánocƽm. VšeobecnĢ
se Ǝíká, že Vánoce jsou pƎedevším pro dĢƟ (což je samozƎejmĢ pravda,
ale vzpomeŸme na pƎedvánoēní „materiální šílení“, které nás, rodiēe
i prarodiēe, každoroēnĢ zachvacuje). Pro nás „starší“, kteƎí už takových
Vánoc zažili pĢkných pár, mají Vánoce i tak trochu jiné kouzlo. Je to,
kromĢ radosƟ z vánoēní radosƟ naší mládeže, také ēas vzpomínek.
I já tomuto kouzlu podléhám. Každým rokem. A tady nelze než se na
chvíli ponoƎit do ēasƽ našeho mládí, což nám vždy umožŸuje v ēase
vánoēním kromĢ jiného i nĢkolik televizních programƽ. Ano, mám
na mysli pohádky. A že jich v dobĢ tĢchto posledních Vánoc bylo,
že? Jednou z mých nejmilejších je klasická pohádka „Sƽl nad zlato“.

Bu

Program Nemovité kulturní památky
VýmĢna stƎešní kryƟny ē.p. 104 v Blatné
Obnova fasády kostela BĢlēice
Restaurování varhan kostela v KadovĢ
VýmĢna oken kláštera AugusƟniánƽ ve LnáƎích
Renovace dƎevĢných podlah MĢstská knihovna
1. NP budovy ē.p. 212 v Blatné
Obnova fasády ZŠ J. A. Komenského Blatná
Obnova objektu ē.p. 101 v Blatné

Vánoēní pohádkové
rozjímání

15 Ɵs. Kē

at

Vysoké jízdní kolo
umístĢno v MĢstském muzeu Blatná
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V roce 2014 se podaƎilo zajisƟt v rámci pƎípravy podkladƽ pro
integrovaný plán rozvoje území Blatenska sumarizaci aktualizovaného
pƎehledu nemovitých kulturních památek na území ēlenských obcí SOBu.
Seznam zahrnuje podrobné popisy objektƽ ēi areálƽ, lokace i roztƎídĢní
dle typu památky (archeologické nalezištĢ, drobná sakrální architektura,
církevní stavby, mĢšƛanské stavby, vesnická architektura a zámky, hrady,
tvrze) a stavu: zakonzervováno - archeonálezy, uspokojivý, neuspokojivý.
V prƽbĢhu kvĢtna až srpna 2014 byla rovnĢž poƎízena fotodokumentace
všech objektƽ, která je prezentována na webových stránkách SOB na
hƩp://www.blatensko.cz/pamatky.php - Ǝazeno abecednĢ, nejprve
území 26 obcí z ORP Blatná, pak 6 obcí z ORP Strakonice, které jsou
ēleny SOBu. Na základĢ tohoto uceleného pƎehledu a SWOT analýzy pro
danou problemaƟku jsou stanoveny priority ochrany tĢchto nemovitých
kulturních památek. Z celkového poētu 145 nemovitých kulturních
památek ve sledovaném území bylo vyƟpováno 25 staveb a areálƽ
v neuspokojivém stavebnĢ-technickém stavu, 7 z nich je navíc evidováno
MK R nejohroženĢjšími památkami R (viz evidence monument.cz).
Jitka \íhová, Radka Vokrojová

Blatenský kraj
Karel Šelepa (1885–1969)
Staleté lípy u cest odkvétají a voní tĢžce jako dívēí vlas.
Nad Brdy v dálce prsty slunce tkají záƎivý závĢs. DoupŸákƽ zní hlas.
Napravo Ǝesanický kostelíēek, nalevo bílá kaple KƎesovce na kopci kleēí.
PƎivƎi Ǝasy víēek a okem zmĢƎ ten prostor bez konce.
Z tmy lesƽ tƎpyơ se to vodní hládí a voda zpívá, loukou spĢchajíc.
To rybník Labuƛ, Hajanský a Hadí posílá ostatním své vlnky vstƎíc.
V rákosí kachna divoká má hnízdo a lyska – rákosníkƽ drobný rod.
Ó, svatební ty rozjásaná jízdo na kƎídlech, nad zrcadly vod.
V tom rosném kraji obilí se vlní a vedle kvetou rƽže na poli.
V tom mírném kraji, i když TĢ trní jejich poraní – ta rána nebolí.
Zde smutná je jen stará borovice, rozryta blesky, vzpíná ramena.
Ji proƟ hromu nechránila svíce ni oborová hradba kamenná;
že vzdorná je a na skále se rodí a proniká ji svými rameny,
mne k poslednímu soudu doprovodí jak pochodeŸ kmen její zvichƎelý.
(Text básnĢ poskytla Marie Boušová z Kasejovic)

Kolikrát už jsem ji vidĢl. A pƎesto mne vždy znovu dojme. Už jen tou
hlubokou pravdou, že i taková obyēejná sƽl mƽže mít cenu zlata,
ba i vyšší. PƎitom je ta sƽl „obyēejná“ i pod mikroskopem - ostatnĢ
na obrázku jsou krystaly soli sloupané z rohlíku pod rastrovacím
elektronovým mikroskopem. Krystaly jsou jednoduché ve srovnání
s celou Ǝadou látek, které krystalují ve složitých soustavách (a které
vypadají ve svĢtelném natož v elektronovém mikroskopu mnohem
krásnĢji). Tedy, ono je to s tou solí také složitĢjší než se dá vyjádƎit
slavným výrokem „sƽl nad zlato“. Sƽl mƽže být za urēitých podmínek
i zdraví škodlivá, užívá-li se napƎíklad nadmĢrnĢ. Ale tuto zdravotní
problemaƟku tu teě Ǝešit nechci. Chci upozornit na to, co se Ǝeší ve
jmenované krásné pohádce. Král dal všechnu sƽl zlikvidovat a soli
byl najednou totální nedostatek. S dƽsledky pro obyvatele onoho
státu/ království. Hloupé rozhodnuơ jednotlivce (nejvyšší autoritu ve
feudálním státĢ) s dƽsledky pro všechny lidi. V tomto nese pohádka
dƽležité poselství. Ale je tu i tušené varování. lovĢk mƽže svou
ēinnosơ zpƽsobit nedostatek nĢēeho dƽležitého. A to je velmi závažná
zpráva, která plyne z této pohádky. Na ƎadĢ sice v tuto chvíli zrovna není
sƽl, ale voda. Zaēíná jí být na nĢkterých místech planety nedostatek,
jinde naopak pƎebytek. Není to jen dƽsledek ēinnosƟ ēlovĢka, jistou
úlohu tu hraje i pƎíroda na Zemi (tƎeba vývoj klimatu v ēase). Ale
my lidé už do toho vstupujeme také a viditelnou mĢrou. NapƎíklad
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svým mnohdy necitlivým a sobeckým pƎístupem k našemu okolí. Na
Zemi se už odehrávají varovné procesy, které nás upozorŸují, že to
s vodou nebude v budoucnosƟ tak jednoduché. NĢkde jí prostĢ bude
nedostatek. A to mƽže být zdrojem Ǝady problémƽ s velkými dƽsledky.
VĢtšími, než si dnes mƽžeme pƎedstavit. Je teě Ǝada na nás, lidech. Na
státech, jejich poliƟcích. Na odbornících, kteƎí už varují delší dobu,
a snad už zaēínají být trochu vyslyšeni, i když je to zaơm samozƎejmĢ
málo. Na každém z nás. Poslouchejme „moudré Marušky“ mezi námi,
i když vĢtšinou vypadají jinak než krásná hereēka Milena Dvorská,
která Marušku hrála (jako jinoch jsem do ní byl zamilován; jistĢ jsem
nebyl zdaleka sám). Pak nám tato pƽvabná pohádka pomƽže nejen na
televizní obrazovce, ale pƎímo v každodenním životĢ.
Doc. RNDr. FranƟšek Weyda, CSc.
weydaŅ@seznam.cz
leden 2015

Kola ve stojanech u kostela Nanebevzeơ Panny Marie v Blatné, plnĢ zaplnĢné
stojany pƎi nedĢlních a sváteēních bohoslužbách urēitĢ dĢlají radost panu faráƎi,
který také jízdu na kole v rámci svých možnosơ provozuje. FotograÞe je dalším
názorným dokumentem, že využiơ jízdního kola, jako ekologického a zdravého
dopravního prostƎedku, nezná mezí

at
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Když novináƎi, redaktoƎi a dopisovatelé
píší pro „své“ ētenáƎe nebo „jen“
shromažěují ēlánky, chtĢjí pƎedat
informace. Popsat událosƟ, dĢje,
pƎíhody tak, jak je pisatelé vidí.
ChtĢjí zachyƟt pocity a náladu
okamžiku, kdy se právĢ dĢje „to“,
de
„to“ velké a silné. „To“, ano právĢ „to“
v á s z a j í m nezapomenutelné. Myslím, že nebudu
pƎehánĢt, když Ǝeknu, tedy napíšu, že
následná reakce na „to“ potĢší vždy.
Tady pár Ǝádek od pana Karla Veselého:

PodĢkování cyklisty
ChtĢl bych podĢkovat za krásný ēlánek a K. BaƩagliovi
a komunitnímu centru za milou besedu o nĢm. Bylo tam Ǝeēeno, že
se o nĢm psalo jen vážnĢ. PƎidám tedy nĢco úsmĢvného.
Jeli jsme s Kristou z PlznĢ na kolech, bylo to nĢkdy v roce 1980. To
byly ještĢ nĢkde na polích paŸáci. Na jednom poli paní sbírala klásky
a Krista povídá: „Hloupá ženská, že si nevezme celý snopek.“
Chci také podĢkovat Fandovi Šestákƽ za pĢkný ēlánek o mnĢ. Jen
bych doplnil, že tohle kolo mĢ vyvezlo roku 2008 na Javorník, v roce
1995 se mnou absolvovalo trasu Blatná – Nepomuk – PƎešƟce – Stod
– PlzeŸ (celkem 145 km). S Fandou opravdu kamarádíme od školních
let a navzájem se ovlivŸujeme. Smekám pƎed jeho výkony.
K Vladimírovi Šavrdovi bych dodal, že jezdil i dálkové jízdy. V roce
2000 jsme spolu jeli tu naši PlzeŸ „zkratkou“ pƎes Libín u PrachaƟc
(celkem 290 km).
Karel Veselý

Karel Veselý stojí tƎeơ zleva

žƎ ē i
s yz

Proē se to tak Ǝíká
– 4. ēást

Zaēínat od Adama znamená
vyprávĢt od prvopoēátku. Genesis,
První kniha Mojžíšova líēí, jak Bƽh
O
ē e š t i n Ģ pĢt dní tvoƎil svĢt, a když už mĢl skoro
hotovo, šestého dne stvoƎil prvního ēlovĢka,
Adama. To ho zmohlo natolik, že sedmého dne odpoēíval, a tak i my
máme nedĢli.
Když se Adam v ráji nudil a cíƟl se osamĢlý, stvoƎil mu Bƽh partnerku Evu. A tak mĢl Adam po osamĢní, po nudĢ, ale zanedlouho
i po pohodlném životĢ v ráji.
ZvĢdavá a neposlušná Eva naletĢla na ponoukání ěábla v hadí
podobĢ a tak dlouho do Adama huēela, až spoleēnĢ s ní ochutnal
ovoce ze zakázaného stromu. A museli z ráje pryē, na Zem, rodit dĢƟ
v bolestech a dobývat svƽj chléb v potu tváƎe.
Baron Prášil. Pán z Münchhausenu, zvaný Prášil, byl nĢmecký
baron, voják a cestovatel. Svƽj život vyplnil dalekým cestováním,
skvĢlými ēiny a opovážlivým lhaním.
Münchhausenƽv syndrom je porucha, pƎi které posƟžený
pƎedsơrá tĢlesnou nebo duševní chorobu, na kterou chce být léēen.
Syndrom je pojmenován po baronu Karlu Friedrichovi Hieronymovi,
svobodnému pánu von Münchhausen.
Narodil se 11. kvĢtna 1720. Když se po dlouhé cestĢ po Rusku
a Turecku vráƟl zpátky domƽ, zaēal bavit pƎátele vymyšlenými
historkami o svých neuvĢƎitelných dobrodružstvích: o skvĢlém letu
na dĢlové kouli, cestĢ na MĢsíc anebo o tom, kterak unikl z bažin
ơm, že sám sebe vytáhl za vlasy.
Anebo jak potkal vzteklého buldoka a hodil na nĢj svƽj svrchník.
Ten se od psa nakazil vzteklinou a pak mu v šatníku roztrhal všechno
obleēení.
(JistĢ znáte dnes již klasický Þlm Baron Prášil z roku 1961; režie
Karel Zeman. Barona Prášila si zahrál Miloš Kopecký – pozn. redakce.)
Více najdete na www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi
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RozšíƎení Pƽjēovny
kompenzaēních
pomƽcek

V rámci Programu
podpory potƎebným,
án
který pravidelnĢ vyhlao vá n í s o c
šuje GE Money Bank, jsme
se zapojili do grantového Ǝízení
a v ēervenci jsme obdrželi grant ve výši 40 000 Kē na
zakoupení nových kompenzaēních pomƽcek. Touto
cestou tedy chceme informovat o rozšíƎené nabídce
pomƽcek o polohovací pomƽcky, mechanický zvedák, ližinovou rampu
k pƎekonávání bariér pƎi pohybu na invalidním vozíku a dále o pomƽcky
pomáhající pƎi pƎesunu.
Kompenzaēní pomƽcky jsou pronajímány osobám, které z dƽvodu
nepƎíznivého zdravotního stavu potƎebují ke zlepšení pohybu nĢkterou
z kompenzaēních pomƽcek. Pronájem sjednáváme na dobu urēitou.
Pomƽcku lze pronajmout i na jediný den napƎ. za úēelem pƎevozu
k lékaƎi. Souēásơ je i poskytování základního sociálního poradenství
nejen v oblasƟ výbĢru pomƽcky. Tržby z pronájmu pomƽcek slouží na
udržování pomƽcek, renovaci a opravy.

pl

í

Bu

V SOBáēku, ēísle 40, které vyšlo
v záƎí 2014, jsme na stranĢ 11
uvedli chybný popisek k pohlednici
historického
námĢsơ Míru. SouēasnĢ
de
v á s z a j í m se „povedlo“ vložit opakovanĢ pohlednici
z Drahenického Málkova. tenáƎƽm
se omlouváme a dĢkujeme za upozornĢní.
VĢƎte, že to nebyl úmysl.
Dnes pƎinášíme historické pohlednice ze sbírek pana ZdeŸka Sedláka. Máte-li historickou pohlednici nebo fotku z našeho regionu a chtĢli
byste se o ni „podĢlit“ se ētenáƎi SOBáēka, pƎijěte se domluvit nebo
zavolejte na 728 881 358.
Radka Vokrojová

Ko m u n i t n

Staré pohlednice
z Blatenska

Sazebník pƽjēovny kompenzaēních pomƽcek
pomƽcka k nájmu
elektrické polohovací lƽžko vēetnĢ matrace, hrazdy
s rukojetí a jídelní desky na lƽžko (ev. žebƎíēku)
Pohled ē.1 - Blatná. Na rubu uveden letopoēet 1923

Pohled ē. 1

Pohled ē. 2

Pohled ē. 2 - ekanice. Podle poštovního razítka
z rubu pravdĢpodobnĢ 20. léta minulého stoleơ

Pohled ē. 3

pasivní antidekubitní matrace
aktivní vzduchová antidekubitní matrace
podložka pod nafukovací matraci
invalidní vozík mechanický
chodítko kolové
chodítko pevné, bodové/kombinované
chodítko vysoké podpažní
chodítko Easy Walker

20

600

3
3
3
7
4
3
5
5

100
100
100
200
120
90
150
150

toaletní židle
3
bioptronová lampa
10
rotoped
7
francouzské hole
hrazda k lƽžku
2
podložní mísa s víkem
nádoba na moē mužská
nástavec na wc
3
sedaēka do vany otoēná
3
mechanický zvedák do vany (nutná instalace
dle dohody
k podlaze)
koupací lƽžko s výpustí
5
mechanický zvedák
3
ližinová rampa 2 ks (pro transport do nĢkolika
3
schodƽ)
manipulaēní/pƎemísƛující pomƽcky (pásy Easy Belt,
prodloužená ruka, otoēný podsedák nejen do auta,
1
otoēná podložka pod nohy)
polohovací pomƽcky (sedací antidekubitní kruhy,
válce, klíny, polohovací hadi, chrániēe pat)

Pohled ē. 3 - ernívsko. Na rubu pohlednice poznámka s letopoētem 1927

úhrada Kē/ úhrada Kē/
den
mĢsíc

pƎeprava pomƽcky do domácnosti (mimo el.
pohovací a koupací lƽžko)

1

100
300
200
10
60
10
5
90
90

150
90
90

30

30
9 Kē/ km
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Pokud budete mít zájem o nĢkterou z našich kompenzaēních
pomƽcek, staēí nás kontaktovat osobnĢ ve všední dny v dobĢ 7 – 14,30
hodin v Peēovatelské službĢ v DomĢ s peēovatelskou službou, Tyršova
436, Blatná nebo telefonicky na ēíslech 775 196 343, 773 497 591 nebo
383 422 653.
Sociální pracovnice Vám pƎedvede kompenzaēní pomƽcku, o kterou
žádáte a pokud Vám bude vyhovovat, spoleēnĢ uzavƎete smlouvu
o nájmu kompenzaēní pomƽcky. V pƎípadĢ potƎeby lze sjednat také
dopravu pomƽcky pƎímo do domácnosƟ, výjimkou je pouze el.
polohovací postel, u té si nájemce dopravu zajišƛuje sám.
V pƎípadĢ, že budete potƎebovat nejen kompenzaēní pomƽcku,
ale také fyzickou dopomoc z dƽvodu zhoršení zdravotního stavu,
mƽžete se rovnĢž obráƟt na Peēovatelskou službu. Ta nabízí pomoc pƎi
zvládání bĢžných úkonƽ péēe o vlastní osobu, pomoc pƎi hygienĢ nebo
poskytnuơ podmínek pro osobní hygienu, poskytnuơ stravy, pomoc pƎi
zajištĢní chodu domácnosƟ, zprostƎedkování kontaktu se spoleēenským
prostƎedím, dopravu k lékaƎi, na úƎady a ostatní služby dle sazebníku
základních a fakultaƟvních služeb. PodrobnĢjší informace najdete na
stránkách www.domovblatna.cz v sekci Peēovatelská služba.
Michaela Valášková
Peēovatelská služba DS Blatná

TƎíkrálová sbírka na
Blatensku
PoƎadatelem tƎíkrálové sbírky je Charita R. Je to
nezisková humanitární organizace, která je nejvĢtším
nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních
služeb s více než stoletou historií. Její hlavní ēinnost je pomoc potƎebným
na území R i v zahraniēí.
ProstƎedky k této ēinnosƟ získává Charita R mimo jiné i z tƎíkrálové
sbírky. Smyslem této sbírky je kromĢ prosby o Þnanēní dar, oživení staré
tradice (6. 1. jako slavnost zjevení PánĢ – dƎíve Svatých tƎí králƽ, mudrcƽ
z východu).
Sbírka probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2015. TƎi králové zazpívají píseŸ
tƎí králƽ, každému dají kalendáƎík a cukƎíky s logem Charity a na dveƎe
napíší svĢcenou kƎídou nápis:

K+M+B+2015
(Christus mansionem beneƟcat
Což v pƎekladu z laƟny znamená: Kristus žehnej tomu domu.)
VýtĢžek bude rozdĢlen takto:
65% organizátor skupinek – u nás Oblastní Charita Strakonice
15% diecézní charita – u nás diecézní Charita eské BudĢjovice
10% humanitární pomoc
10% režie sbírky (cukƎíky, kalendáƎíky,…)
Hlavní zámĢr Oblastní Charity Strakonice je nákup kompenzaēních
pomƽcek pro Dƽm klidného stáƎí sv. Anny v Sousedovicích a pro terénní
sociální služby.
VĢƎím, že Vás návštĢva tƎí králƽ potĢšila. DĢkujeme za vlídné pƎijeơ.
RT

Zprávy z našich obcí
Ze „šmejdƽ“ se stali
podomní prodejci
Parní vysavaē za 70
Ɵsíc korun. Pƽlroēní
koktejly na hubnuơ
za 24 Ɵsíc. ZaruēenĢ
nejēerstvĢjší
mražená
Blatná
zelenina z nizozemských
plantáží. inēilový kožich za
pakatel pƎi uzavƎení pojištĢní domácnosƟ. Extra výhodný tarif na odbĢr
elektƎiny.

S tĢmito „neodolatelnými“ produkty podomního prodeje se
napƎíklad mladá žena z Hradecka staēila seznámit jen za posledního
ētvrt roku. Proto také mĢst, kde plaơ zákaz podomního prodeje,
zaēalo pƎibývat hlavnĢ po dokumentu Silvie Dymákové - Šmejdi, který
rozkrývá pozadí pƎedvádĢcích akcí. Avšak ani po zmedializování této
problemaƟky, nátlakové akce podomních prodejcƽ neustaly. Ti se nyní
Ǝídí heslem „nepƎijdete Vy k nám, my pƎijdeme k Vám“. Nekalé prodejní
prakƟky z pƎedvádĢcích akcí se mnohdy pƎesunuly i mezi podomní
prodejce. Proto nĢkteré obce a mĢsta využily možnost, kterou jim dává
živnostenský zákon, a zakázaly podomní prodej.
Jak se podomnímu prodeji bránit?
HovoƎí se o tom stále dokola: nepouštĢjte nikoho domƽ,
nepodepisujte nic mezi dveƎmi. V reálné situaci je ale tĢžké odolat, když
naproƟ vám stojí zkušený obchodník, který vlastnĢ vƽbec nevypadá
jako podomní prodejce. Smlouvy pƎi podomním prodeji pƎitom
nepodepisují pouze senioƎi, ale také lidé v produkƟvním vĢku, kteƎí jsou
obecnĢ ostražitĢjší.
Jak odstoupit od písemné smlouvy pƎi podomním prodeji?
Aēkoli je podomní prodej v Blatné (NaƎízení mĢsta Blatná ē. 1/2013
– tržní Ǝád) zakázán, mohlo by se stát, že i pƎes tento zákaz by nĢkterý
z tĢchto pochybných prodejcƽ zazvonil u vašich dveƎí a následnĢ by
bohužel došlo k podepsání smlouvy. Pokud byste ji chtĢli následnĢ
„zrušit“, je tƎeba od ní písemnĢ odstoupit. To mƽžete uēinit do 14 dnƽ bez
udání dƽvodu. Odstoupení je tƎeba zaslat poštou – nejlépe doporuēenĢ
nebo s dodejkou. Rozhoduje pƎitom datum odeslání zásilky, nikoli její
pƎijeơ na stranĢ dodavatele. Je tƎeba upozornit na to, že dodavatel
není povinen na zaslané odstoupení reagovat, ale pokud jsou splnĢny
zákonem dané podmínky – zejména lhƽta – musí ho akceptovat.
Podle informací eské obchodní inspekce (zdroj internet) jsou však
Ɵto prodejci vždy o krok pƎed souēasnou legislaƟvou a nyní mezi nimi
„frēí“ hlavnĢ prodej zboží pƎes telefon. A to je opravdu nejhorší pƎípad
tĢchto lumpáren. Prodejci lákají na slevy nebo vĢci zadarmo, na což
nĢkteƎí lidé slyší a v tu chvíli jako by pƎestávali vnímat. V tom lepším
pƎípadĢ je následnĢ šokuje „jen platba“ za uskuteēnĢný hovor, v tom
horším ale rovnou po telefonu uzavƎou smlouvu na dodávku ēehosi.
Podvodníci, kteƎí nabízejí seniorƽm zboží a nevýhodné smlouvy, rovnĢž
ēím dál více využívají také internet. Kontaktují starší lidi pomocí inzerátƽ
a nevyžádaných e-mailƽ. Nabídky pƎedraženého zboží a smlouvy se
následnĢ ēasto uzavírají právĢ telefonicky a pod nátlakem. RovnĢž roste
také poēet citového vydírání prostƎednictvím seznamek a sociálních
síơ. Podvodníci pod smyšlenou idenƟtou navážou s obĢơ dƽvĢrný vztah
a pak se snaží napƎíklad vylákat peníze na léēbu vážné nemoci.
Jak se ochránit pƎed „šmejdy“?

x Nereagovat na nevyžádané nabídky: Emailová schránka

i s dƽkladnými anƟspamovými Þltry se stane ēasto terēem
dƽmyslných spamƽ s rƽznými nabídkami nebo oznámeními
o výhƎe. Na takové nabídky v žádném pƎípadĢ nereagujte.
x Neuzavírat jakékoli smlouvy telefonicky: Pokud vám volají
s nabídkou nĢjaké služby ēi produktu, pak v žádném pƎípadĢ
neuzavírejte smlouvy prostƎednictvím telefonu.
x ÚstnĢ nedávat jakýkoliv souhlas: Ústní smlouvy jsou velmi
nebezpeēné s ơm, že souhlas mƽže být vynucen manipulací.
Kupující nemusí být schopen nabídku objekƟvnĢ posoudit,
nemá k dispozici záznam dohody a zpĢtnĢ si nemƽže ovĢƎit,
k ēemu se zavázal.
x Využívejte zákonƽ: Odstoupit mƽžete do 14 dnƽ od uzavƎení
smlouvy bez udání dƽvodƽ. Pokud vám jako spotƎebiteli nebyly
poskytnuty dostateēné informace, pak ēiní lhƽta pro odstoupení
od smlouvy 3 mĢsíce a 14 dnƽ, a to ode dne, kdy byla smlouva
uzavƎena, popƎípadĢ ode dne, kdy jako spotƎebitel obdržíte
vyhotovení smlouvy.
V pƎípadĢ, že by nĢkterý z podomních prodejcƽ – „šmejdƽ“
zazvonil u vašich dveƎí a pod jakoukoliv záminkou se neodbytnĢ
snažil o komunikaci s vámi nebo dokonce o vstup do vašeho obydlí,
neprodlenĢ kontaktujte strážníky mĢstské policie nebo Policii R.
Petr VanĢk
Velitel strážníkƽ
MĢstské policie Blatná
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DRAHENICKÝ MÁLKOV
Advent v Drahenickém MálkovĢ
V sobotu 29. 11. 2014 si v MálkovĢ pƎipomnĢli advent akcí zvanou „3
v 1“. Pod ơmto tajemným názvem se skrývá již tƎeơ roēník adventních
trhƽ, kde jsou k vidĢní rukodĢlné práce z Ǝad místních obēanƽ. Trhy
doprovází rozsvĢcení stromu a degustaēní soutĢž. Na letošních trzích
byly ponejvíc zastoupeny adventní vĢnce a dekorace z pƎírodnin,
opravdu bylo z ēeho vybírat. Jako každý rok nesmĢly chybĢt ani šité
dekorace. NávštĢvníci trhƽ si dále mohli koupit nĢco dobrého na zub,
nebo tƎeba soli do koupele. RozsvĢcení stromku bylo doprovázeno
zpĢvem koled a vánoēních písní. Na strom nám pƎibyly tƎi nové ƎetĢzy,
které laskavĢ vĢnoval pan Viktora. Za co mu dĢkujeme, náš strom je tak
rok od roku krásnĢjší a plnĢjší. Zakonēením odpoledne byla degustaēní
soutĢž. Letošním degustaēním objektem se stala sekaná. Sešlo se celkem
15 vzorkƽ a opĢt jsme se pƎesvĢdēili o tom, že každý jí dĢlá jinak. NĢkdy
nás pƎekvapily dost rozdílné chutĢ. HodnoƟlo se stejným systémem
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jako loni, tedy každý degustátor ohodnoƟl všechny vzorky a obodoval je
škálou bodƽ od 1-5. A jak to dopadlo? Na tƎeơm místĢ se umísƟla pani
Cibulková, druhé místo obsadila paní Vlēková a první pƎíēku získala paní
Kyliánova. TƎi nejlepší vzorky obdržely vĢcné ceny.
Tradiēní akcí se stalo „Aventní zpívání v kapliēce“, které se uskuteēnilo
v sobotu 13. 12. od pĢƟ hodin. Všichni tak mĢli pƎíležitost se po roce
podívat do naší kapiēky, která byla postavena v roce 1937 a popovídat
si se známými. Tato akce bývá nejnavštĢvovanĢjší a sešlo se na ní kolem
osmdesáƟ lidí. Vánoēní koledy a náboženské písnĢ nám zapĢli sestry
KƎivkovi, které se doprovázely na klávesy a jsou našimi každoroēními
hosty. Po nich vystoupilo domácí seskupení zpĢvákƽ tvoƎené Tomášem
a Janou Pártlovými, Pavlou Fíkovou, Terezou Kƽstovou a Annou a Lucií
Kyliánovými. Tato skupila zazpívala moderní vánoēní písnĢ doprovázené
na kytaru.

SDH Drahenický Málkov
Naší hasiēce HanĢ Jahodové se narodil 14. 11. syn Honzík. SrdeēnĢ
gratulujeme.
Lucie Kyliánová

PodĢkování
S novým rokem jsme si v našem sboru zvolili nový výbor Sboru
dobrovolných hasiēƽ. Tímto bych chtĢla za celý tým mužƽ a žen
podĢkovat konēícímu výboru, zejména starostovi SDH panu Václavu
Cibulkovi a veliteli SDH panu Lubošovi Kyliánovi st., za skvĢlou spolupráci
nejen pƎi pƎípravĢ okrskových a pohárových soutĢží.
Za družstvo mužƽ a žen SDH Drahenický Málkov
Pavla Fíková

Zápis do 1. roēníku ZŠ
\editelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a Ǝeditelství ZŠ J. A.
Komenského Blatná oznamují, že zápis dĢơ do 1. roēníku ZŠ pro
školní rok 2015/2016 se koná 6. a 7. února 2015 takto:

pátek 6. února 14:00 – 17:00 hodin
sobota 7. února 9:00 – 11:00 hodin
K zápisu se dostaví rodiēe s dĢtmi s odloženou školní docházkou,
dĢƟ narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a dĢƟ narozené od
1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jejichž rodiēe požádají Ǝeditelství ZŠ
o pƎedēasné zaƎazení. K zápisu rodiēe pƎinesou obēanský prƽkaz
a rodný list dítĢte.
Na rozdĢlení školských obvodƽ základních škol se rodiēe mohou
informovat v mateƎských školách, které dĢƟ navštĢvují, na
Ǝeditelství základních škol a ve vývĢskách u hlavních vchodƽ
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

Pletení ētvercƽ
V pƎehledu akcí Centra kultury a vzdĢlávání
Blatná nás zaujala výzva k pletení ētvercƽ, ze
kterých se posléze vytváƎí deky pro africké dĢƟ.
Školní parlament proto vyhlásil soutĢž mezi tƎídami
s ơm, že tƎídy získají body do celoroēní soutĢže
a nejlepší z jednotlivcƽ drobnou odmĢnu. Ti, co plést ēi háēkovat neumí,
mohli poprosit maminky, babiēky, tety, .....
A jak celá akce dopadla? Mezi tƎídami zvítĢzila IX. A (64 ētvercƽ),
kterou následovaly tƎídy IX. B (38) a VI. B (47). I když podle poētu se zdá,
že VI. B mĢla být druhá, není tomu tak, protože jsme poēítali prƽmĢr
na žáka a ten byl vĢtší u IX. B. Nejlepším jednotlivcem byla Aniēka
Outlá ze VI. B, která pƎinesla 35 ētvercƽ a získala volnou vstupenku do
blatenského kina. Do pletení se zapojily i nĢkteré paní uēitelky
Celkem jsme odevzdali 234 ētvercƽ a mĢli dobrý pocit z prospĢšné
akce.
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ertovské
zastavení
Dobrou spolupráci školy
s rodiēi dokládá každoroēnĢ
poƎádání nĢkolika akcí, které
jsou spíše v režii rodiēƽ, i když
škola se na nich též podílí. První z tĢchto akcí bylo „ertovské
zastavení“, které se uskuteēnilo 28. listopadu. DĢƟ z prvních
a druhých tƎíd se pod
vedením svých uēitelek
pƎedstavily v milých vystoupeních,
maminky
napekly sladké a slané
dobroty, které si mohli
návštĢvníci koupit v improvizované kavárniēce. Všichni dohromady
mohli navšơvit prodejní
výstavku a tvoƎivé dílny,
kde dostali možnost si zakoupit ēi vyrobit pod odborným vedením vychovatelek školní družiny vánoēní dekorace. SoudĢ podle ohlasƽ veƎejnosƟ mĢla akce velký úspĢch.

Zpívání na schodech
Po loŸské pƎestávce jsme opĢt zaƎadili do kalendáƎe akcí pro
veƎejnost „Zpívání na schodech“. Je krásné rozeznít školu dĢtskými
hlasy a vánoēními koledami a písnĢmi. PĢveckým sborƽm žákƽ 4. až 9.
tƎíd pod vedením vyuēujících hudební výchovy se to v pƽlhodinovém
programu skvĢle podaƎilo.

Po veēeƎi jsme si ustlali a ēekali, až bude pƎipravena stezka odvahy.
Po dvojicích jsme postupnĢ odcházeli. Museli jsme splnit nĢkolik úkolƽ.
Kluci ostatní strašili, ale pro mne bylo strašidelné už jít veēer potmĢ po
škole. Všichni jsme úkoly splnili a šli jsme spát.
Ráno jsme si zkoušeli bubnovat na bubínky a pak jsme hráli celý den
rƽzné hry. Spaní se vydaƎilo a všem se jistĢ líbilo.
Adéla Bejēková
žákynĢ V. B

Knihovna zábavnĢ
V hodinách literatury navšơvili v 1. pololeơ žáci ZŠ J. A. Komenského
MĢstskou knihovnu v Blatné. Zúēastnili se zde interakƟvních programƽ,
poƎádaných v rámci projektu „Knihovna - velká neznámá(?)“. Pro každý
roēník pƎipravili jeho autoƎi zábavnou hru a pƎimĢƎenou formou poskytli
dĢtem pouēení o knihovnĢ a knihách samotných. Prƽvodkyní byla Mgr.
KateƎina Švecová.
O tom, že se žákƽm neobvyklá návštĢva knihovny líbila, svĢdēí jejich
vlastní slova:
¾ „DĢlali jsme doktory starých knih. Dostali jsme lékaƎskou zprávu
a mĢli jsme ji vyplnit. Když jsme napsali jméno autora a ilustrátora,
pƽjēili nám poēítaēe a my jsme hledali, v jakém oddĢlení knihu
najdeme. Bylo to hezké. TĢším se, jestli udĢlají i další program.“
Honza, VI. A
¾ „Program pro nás byl zamĢƎený na ústní lidovou slovesnost. Bylo
to zajímavé a moc zábavné. Myslím, že není nikdo, komu by se
program nelíbil.“ Terezka D., VIII. A
¾ „ProstƎedí je velmi pƎíjemné a útulné.“ Eliška, VIII. A
¾ „Celý program byl dobƎe vymyšlený a nikdo se urēitĢ nenudil.
KlidnĢ bych šel znova...“ Adam, VIII. A
¾ „Velice se mi líbila atmosféra. Všichni se bavili a zároveŸ se nauēili
nové vĢci.“ Nina, VIII. A

V úterý 18. listopadu se tƎídy V. A a V. B zúēastnily programu, který pro
nĢ pƎipravila blatenská knihovna. Jmenoval se Cesta kolem svĢta za 80
dní a dĢƟ, podobnĢ jako Willy Fog, cestovaly po svĢtĢ prostƎednictvím
knih. Netrvalo jim to však 80 dní, ale nĢco málo pƎes hodinu. Po úvodní
ēásƟ dostaly dĢƟ rozstƎihané papíry s úkoly a ty musely plnit s pomocí
knih, kde nalézaly odpovĢdi. Touto formou se dozvĢdĢly mnoho
zajímavosơ a novinek. Když odpovĢdi našly, napsaly je na papírky
spoleēnĢ se jménem knihy a jejím autorem a pƎilepily papíry na volný
list. Jako odmĢnu dostaly puzzle mapy svĢta. DĢtem se v knihovnĢ velmi
líbilo a program je zaujal. Už teě se tĢší na další podobné akce, které pro
nĢ knihovna pƎipraví.

Sponzorský dar pro Záchytnou
stanici v Blatné
V loŸském školním roce z iniciaƟvy žákovského parlamentu zájemci
z 2. stupnĢ pƎispĢli na nákup krmení a hraēek pro pejsky v Záchytné
stanici v Blatné. Ve ētvrtek 13. listopadu dárky pƎedali zástupci žákovské
parlamentu.

Spaní ve škole
Moje tƎída V. B spala ze ētvrtka 6. listopadu na pátek 7. listopadu
ve škole. Sešli jsme se ve ētvrtek v šest hodin veēer. Když jsme odnesli
spacáky, matrace a tašky s vĢcmi do naší tƎídy, šli jsme se naveēeƎet.
NĢkteƎí si pƎinesli pizzu a nechali si ji dopéct nebo ohƎát, ostatní si s paní
uēitelkou Novotnou dĢlali palaēinky.
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Mozaika pƎedvánoēních
akcí ze ZŠ TGM Blatná

ly v „ēertovské škole“
a pƎipravovali se tak
na jejich pƎíchod. 5.
prosince už od rána
panovala ve škole nervozita, protože všichni
tušili, že pekelníci se
pƎipravují na svoje ƎádĢní. Po osmé hodinĢ
všechno zaēalo. Všechny tƎídy na 1. stupni
navšơvil Mikuláš, andĢl a spousta ēertƽ.

Kdo by nemĢl Vánoce rád? Jen škarohlídi.
K tĢm my urēitĢ nepatƎíme a moc se na nĢ
tĢšíme. NepƎeberné množství dekorací a svĢtýlek zpƎíjemŸuje ēekání
na ten nejkrásnĢjší okamžik, kdy se rozsvíơ stromeēky a rozzáƎí se oēi
obdarovaných, všude kolem zní koledy.

Vánoēní výstava
U nás pƎípravy na Vánoce zaēínají pƎed první adventní nedĢlí, aby si
všichni mohli vēas nakoupit dáreēky, dekorace nebo se nechat inspirovat
pro vlastní ēinnost. Letošní návštĢvnost výstavy byla ohromující. Oba dva
dny byla hala školy, kde se výstava koná, plná nakupujících /odhadem
350/dĢơ a dospĢlých. Jako obvykle se nejvíce kupovaly perníēky, aƛ
už na ozdobu ēi na jídlo. Ve ētvrtek 20. 11. 2014 výstavu zahájila paní
starostka Bc. KateƎina Maleēková spoleēnĢ s paní Ǝeditelkou Mgr.
Marií Šampalíkovou. Zahájení zpestƎily svým vystoupením dĢƟ z I. A,
kytarového a dramaƟckého kroužku.

Každý rok nás navštĢvují dĢƟ z mateƎských škol a také nám pomáhají
hlasovat. Vybírají nejkrásnĢjší vánoēní ozdobu. Celkem 244 hlasujících
vybralo z 12 soutĢžních tu nejkrásnĢjší. Byl jím stromeēek z tĢstovin
zdobený perliēkami. Vyrobily ho dĢƟ z II. A.
Dana Pilná, ŠD

ertovský šachový turnaj

Ve ētvrtek 4. 12. 2014 se konal na naší škole ēertovský šachový
turnaj. Pod vedením pana Radka Kareše, vedoucího šachového kroužku,
své síly zmĢƎilo 16 hráēƽ, z toho jedno dĢvēe, Agátka Sýbková z II. A.
Hráēi byli rozdĢleni do 3 kategorií: nejmladší žáci (2. tƎída), mladší
žáci (3. tƎída) a starší žáci (7. - 9. tƎída).
V kategorii nejmladších žákƽ obsadil 1. místo JiƎí Mázdra, 2. místo
MarƟn Beneš, 3. místo Karel ada, všichni z II. A. Kategorii mladších
hráēƽ obsadil 1. místo Prokop \íha z III. A, 2. místo Milan apek ze
IV. tƎídy, 3. místo Lukáš Kareš z III. B. V kategorii starších hráēƽ obsadil
1. místo Luboš Severin, 2. místo Lukáš FoƎt, 3. místo Josef Kratochvíl,
všichni ze VII. tƎídy.
DĢkujeme všem zúēastnĢným, panu Karešovi za organizaci turnaje,
blahopƎejeme vítĢzƽm a pƎejeme do dalších turnajƽ hodnĢ štĢsơ.
Dana Pilná, ŠD

PƎebor ētyƎēlenných družstev škol v šachu
ve Strakonicích
Šachového turnaje ve Strakonicích se zúēastŸujeme pravidelnĢ.
Letos jsme postavili dvĢ družstva, v každé kategorii (mladších a starších
žákƽ) po jednom. Naši šachisté hráli velice dobƎe. Mladší žáci obsadili 4.
místo. Starší žáci skonēili na 2. místĢ. BlahopƎejeme!
Dana Pilná, ŠD

ertovské ƎádĢní

Jako každý rok i letos se už týden dopƎedu naši žáci báli, že pƎijdou
ēerƟ, ale zároveŸ se na nĢ tĢšili. PrvŸáci a druháci celý týden plnili úko-

Mikuláš ze své knihy pƎeēetl, kdo byl celý rok hodný a kdo naopak zlobil
a dĢƟ mu zazpívaly písniēku nebo Ǝekly básniēku. A pak už se celá tƎída
vydala na návštĢvu do nebe. V nebi se opĢt zpívalo a pƎednášelo a za to
byly dĢƟ odmĢnĢny nadílkou. HƎíšníci byli poté odvedeni do pekla, kam
se vĢtšinou šla za nimi podívat celá tƎída. Zlobivci museli dĢlat dƎepy,
kliky a všichni pak prokázali odvahu, když si šli k Luciferovi vyzvednout
propustku z pekla.
I když bylo hodnĢ pláēe a strachu, nakonec všechno dobƎe dopadlo
a hƎíšníci se z pekla vráƟli živí a zdraví. ertovský den skonēil a urēitĢ si
ho užili i deváƛáci v rolích ēertƽ, andĢlƽ, svatého Petra a Mikuláše. Takže
zase za rok…
Eva Wachtlová, tƎídní uēitelka 9. A

PƎedvánoēní vyrábĢní s MŠ
Vánoce už klepou na dveƎe. Rok utekl a je tu opĢt kouzelný ēas
adventu plný dĢtského tĢšení, vƽnĢ cukroví a radostného oēekávání.
as pƎíprav jsme si s dĢtmi zpƎíjemnili milou návštĢvou pƎedškolákƽ ze
všech MŠ v Blatné. Jako každoroēnĢ jsme spoleēnĢ vyrábĢli. Tentokrát
to byl betlém. VyrábĢní zaēalo vystoupením dĢơ z 1. A. PrvŸáēci svými
básniēkami a písnĢmi krásnĢ navodili atmosféru Vánoc. Vystoupením
nás prvŸáēci provedli ēasem adventu. TĢšili jsme se na první sníh, stavĢli
jsme snĢhuláky, soucíƟli jsme s vrabēákem, který si stĢžoval na meluzínu,
mĢli jsme nadílku s Mikulášem, ēertem a andĢlem a zaēali jsme se tĢšit
na ŠtĢdrý den. Po vystoupení došlo na samotné vyrábĢní. PƎedškoláēci
se chopili nadšenĢ pastelek a betlém zaēínal dostávat podobu. DĢƟ
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z 1. stupnĢ, které se u vyrábĢní vystƎídaly, ochotnĢ se vším malým
kamarádƽm pomáhaly. Pak už staēilo málo - slepit, ozdobit, pƎipevnit
stojánek a dílo je hotovo! S návštĢvou jsme se rozlouēili spoleēným
zpíváním koled s druháēky. Zdravá svaēinka a teplý ēaj posilnil malé
pracanty na cestu zpĢt do školky. Doufáme, že se pƎedškoláēkƽm u nás
líbilo a že se brzy zase sejdeme na nĢjaké z dalších spoleēných akcí, které
nás tento školní rok ještĢ ēekají.
A jedna pozvánka na závĢr. 21. ledna se uskuteēní akce „Budu
školákem“, pƎi které si pƎedškoláci mohou vyzkoušet, jaké to je být
školákem. Jejich rodiēe mohou také získat užiteēné informace k zápisu.
Pohádkový zápis na naší škole probĢhne 6. – 7. února. TĢšíme se na vás.
Zdenka VoƎíšková, tƎídní uēitelka 1. A

postaraly o veškeré pƎípravy na toto odpoledne, proto bych jménem
všech rodiēƽ a celé tƎídy chtĢla podĢkovat pí Cibulkové a pí Kuparové.
NechybĢla ani káva pro rodiēe a ēaj pro dĢƟ. SpoleēnĢ jsme si vyrobili
svícínky ze sklenic a pak jsme si je postupnĢ s vyƎēeným pƎáním pro
všechny pƎítomné zapalovali ve vánoēní spirále. K Vánocƽm patƎí i rƽzné
zvyky. Ani my jsme na nĢ nezapomnĢli, zazpívali jsme si koledy, rozbalili
dáreēky, pusƟli oƎechové lodiēky a zapálili prskavky. Velkým pƎekvapením
pro mĢ byl dárek od dĢơ a rodiēƽ, který mi bude pƎipomínat tyto krásné
chvíle.
ZávĢrem bych chtĢla popƎát všem dĢtem a rodiēƽm pohodový rok
2015, štĢsơ, zdraví a krásné okamžiky se svými nejbližšími.
Pavla Fousová, tƎídní uēitelka 2. A

Advent u „Sluníēek“ ve 2. A

SOU Blatná a piškvorky

erơ škola

StƎední odborné uēilištĢ, Blatná se i letos
nominovalo na soutĢž „PIšQworky 2014“ – nejvĢtší
soutĢž pro stƎedoškoláky, která probíhá už posedmé
v R. Tato hra je prastará, první zmínky o obdobĢ
piškvorek pocházejí ze starovĢké íny z doby pƎed
4000 lety.
StudenƟ SOU Blatná pilnĢ trénovali hru piškvorky o pƎestávkách.
NĢkteƎí uhráli doma mnoho zápasƽ na piškvorkových online herních
serverech. ProbĢhly desítky duelƽ i na DomovĢ mládeže. StudenƟ
soutĢžili mezi sebou; atrakƟvní pro nĢ byly hry s vychovateli, kteƎí se
nĢkdy museli smíƎit s porážkou, zaơmco hráē prožíval sladkou radost
z vítĢzství.
Okresní kolo ožilo 5. listopadu 2014 na Euroškole Strakonice. SoutĢže
se zúēastnily 3 týmy blatenského StƎedního odborného uēilištĢ, 2 týmy
hosƟtelské Euroškoly, 3 týmy z Gymnázia Strakonice a tým SOŠ Blatná.
Týmy SOU Blatná byly nazvány podle pƎevládajících tƎíd v týmu, a to
2. A (obor Automechanik, kde za tým skvĢle bojovala i dívka), 2. O a 1.
O (obor OpraváƎ zemĢdĢlských strojƽ), aēkoliv se soutĢže zúēastnili
i hráēi z oboru ElektrikáƎ ēi AutoelektrikáƎ.
Týmy byly rozlosovány do 2 skupin. Ve skupinĢ po 4 týmech byli
soutĢžící tƎídy 1. O, viz foto galantních a sympaƟckých mužƽ tohoto týmu
s hlavní poƎadatelkou okresního kola. Bohužel naše dva nejsilnĢjší týmy,
které mĢly nejvíce natrénováno, tým 2. A a 2. O, nastoupily proƟ sobĢ ve
skupinĢ složené z 5 týmƽ. Tým 2. O porazil tým 2. A, který nakonec získal
ve skupinĢ nejménĢ bodƽ a skonēil na devátém místĢ. PƎesto studenƟ
ze 2.A podpoƎili jako diváci ty, kteƎí zƽstali ve hƎe. Aē jednotliví studenƟ
SOU Blatná hráli vyrovnané duely proƟ strakonické Euroškole, tu a tam
i proƟ silnému gymnáziu, na vítĢzství celého týmu to nestaēilo.
Do ētvrƞinále postoupily týmy 2. O a 1. O. Tým 1. O nastoupil proƟ
nejsilnĢjšímu týmu z druhé skupiny z Gymnázia Strakonice a prohrál.
Tým 2. O nastoupil proƟ silnému týmu ze SOŠ Blatná. Zápasy byly
vyrovnané, ale z vítĢzství se nakonec radovali kluci ze SOŠ. Žádný tým
SOU Blatná do semiÞnále nepostoupil.
Týmy 2. O a 1. O tedy obsadily 5 až 8 místo. Tým 2. A byl devátý.
Studentƽm patƎí obrovský dík za reprezentaci školy, za bojovnost, nasazení, smysl pro kolekƟv, radost ze hry a šíƎení dobré nálady na turnaji. Kluci i dívka se dokázali i pousmát nad svou prohrou a znovu tvrdĢ bojovat.
To je vlastnost pro život zvláštĢ dƽležitá a za to si našich studentƽ moc

Po roce u nás ve tƎídĢ zase Ǝádili pekelníci. Od pondĢlí nám každý den
pƎistál u tƎídy pytel s úkoly a Luciferovými vzkazy. ertovské záludnosƟ
nás nezaskoēily,
obēas nám pomohla paní uēitelka, ale poprali
jsme se s nimi
stateēnĢ. V pátek
k nám zavítala celá nebeská
i pekelná družina. Podívali jsme
se do nebe, kde
jsme dostali od
andĢlƽ a Mikuláše tašku s dobrotami a klíē od
nebeské brány. Neminula nás však ani návštĢva pekla a Lucifera. I když
se našlo nĢkolik hƎíšníkƽ, nikoho si naštĢsơ neodnesli.
Pavla Fousová, tƎídní uēitelka 2. A

Vánoēní posezení v cukrárnĢ
\íká se, že Vánoce jsou svátky klidu, ale urēitĢ mi dáte za pravdu,
že si v tom shonu pƎipadáte jako na dosƟzích. StejnĢ tak je tomu
i u nás ve škole …. samé akce, pƎedstavení, pƎípravy, proto jsme si
té opravdu vánoēní pohody zašli užít do cukrárny Alfrédo, kam nás
pozvala paní ZdvoƎáēková, dĢkujeme J. Zazpívali jsme si spoleēnĢ koledy
a paní prodavaēky nás pohosƟly vánoēním ēajem, zákuskem a jinými
sladkostmi. SkvĢle jsme si to užili.
Pavla Fousová, tƎídní uēitelka 2. A

Vánoēní besídka s rodiēi
Vánoēní besídka se už stala takovou naší tƎídní tradicí. Letos jsme se
s rodiēi a dĢtmi sešli ve školní jídelnĢ. Rodiēe donesli spoustu dobrot
a dvĢ ochotné maminky pƎipravily stƽl k pohoštĢní. Ty se také pƎedem
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vážíme. Byli vlastnĢ jediní úēastníci
z uēilišƛ na okrese
Strakonice, kteƎí se
dokázali hrdĢ postavit studentƽm odborných škol a gymnázia. V autobuse
se chovali slušnĢ,
respektovali pokyny
dozoru, na turnaji
patƎili mezi nejspoƎádanĢjší týmy. PoƎadatelka i uēitelé
hostující Euroškoly
je oceŸovali, i když napínavé to bylo a všichni hráēi všech týmƽ mĢli
po skonēení svého zápasu potƎebu svƽj výkon vyhodnocovat. Reportáž
oēima poƎadatele je na hƩp://pisqworky.cz/novinky/1298
PƎíšơ rok, pokud zájem studentƽ pƎetrvá, by bylo dobré postavit
z nejlepších studentƽ SOU Blatná jeden silnĢjší zapálený tým, který
porazí týmy z odborných škol:)
Vychovatelé SOU Blatná

Vážení pƎedstavitelé obcí,
dovolte mi, abych Vám podĢkoval za Þnanēní
pƎíspĢvky a dary, kterými jste se v loŸském roce podíleli
spoleēnĢ s naším zƎizovatelem, tj. MĢstem Blatná, na
úhradĢ nákladƽ spojených s poskytováním sociálních
služeb. Finanēní prostƎedky jsme použili u peēovatelské
služby na kryơ nákupƽ PHM a zakoupení regálƽ na
jídlonosiēe, v pobytové službĢ jsme jimi kryli nákupy dataprojektoru
s promítacím plátnem, kompenzaēních pomƽcek, polohovacích
pomƽcek k bazální sƟmulaci, servírovacích vozíkƽ na pƎepravu jídel
a piơ, lƽžkovin a hygienických potƎeb pro uživatele.
Peēovatelskou i pobytovou sociální službu budeme provozovat na
území Blatenska i v roce 2015 a vĢƎíme, že i v tomto roce nám zachováte
pƎízeŸ a poskytnete nám Þnanēní podporu.
Na závĢr mi dovolte, abych Vám všem, Vašim obyvatelƽm a také
všem našim uživatelƽm sociálních služeb popƎál do nového roku pevné
zdraví, spokojenost a radost ze života.
Václav Kroupa, Ǝeditel Domova pro seniory
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Jan Podlešák - 3. místo na PƎeboru eské republiky mladších žákƽ

znalosƟ juda.
A teě se již pojěme podívat na nejvĢtší úspĢchy, které naši závodníci
dosáhli v roce 2014:
Naše úēast na kvaliÞkaēních turnajích eského poháru byla velmi
úspĢšná. A to hlavnĢ zásluhou Jana Podlešáka, který vybojoval dvĢ 3.
místa (Jablonec nad Nisou a Teplice) a jeden turnaj dokonce vyhrál.
V ChomutovĢ bral ocenĢní za 1. místo.
Vrcholem úspĢšného roku byl PƎebor eské republiky mladších
žákƽ v Hranicích. V hmotnostní kategorii do 60 kg zužitkoval Honza své
zkušenosƟ z velkých turnajƽ a vybojoval 3. místo.
ÚspĢšný byl i další blatenský závodník. Pavel Urban byl významnou
souēásơ družstva Jihoēeského kraje, které na PƎeboru družstev starších
žákƽ v BenešovĢ vybojovalo 2. místo.
A nakonec už jen suchá ēísla: V roce 2014 se blatenšơ judisté
zúēastnili celkem 17 závodƽ, z nichž si pƎivezli 51 medailí (19 zlatých, 14
stƎíbrných a 18 bronzových).
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na
www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz .
Lukáš Kocourek

Rok 2014 byl pro blatenské judisty
úspĢšný
Zaēátek nového roku je ideální prostor pro bilancování roku
minulého. Pojěme spoleēnĢ absolvovat takovéto ohlédnuơ za minulým
rokem z pohledu blatenského oddílu juda.
Na konci ledna si naši nejmladší ēlenové vyzkoušeli svƽj první turnaj.
Za úēasƟ hojného poētu rodiēƽ jsme toƟž uspoƎádali Novoroēní turnaj,
kde každý musel pƎedvést nejen závodní schopnosƟ, ale i jak se nauēil
ētyƎi základní chvaty. Výkony byly trenéry obodovány, ale se sladkou
odmĢnou domƽ odcházeli nakonec všichni, nejen vítĢzové.
Poslední dubnový víkend patƎil již poētvrté turnaji Velká cena mĢsta
Blatná. Do tĢlocviēny SOŠ v Blatné se sjeli závodníci z dvaceƟ oddílƽ ze
ētyƎ krajƽ. Ti zde bojovali ve ētyƎech vĢkových kategoriích (mláěata,
mladší žáci, starší žáci a dorostenci). Ti nejlepší dostali díky sponzorƽm
a mĢstu Blatná poháry, medaile a diplomy.
Na konci ēervence jsme se zúēastnili soustƎedĢní, poƎádané
pƎíbramskými judisty v rezortu Vystrkov na Orlické pƎehradĢ. Úēastníci
byli rozdĢleni do skupin podle vĢku. Každá skupina pod dohledem
trenérƽ pracovala, dle možnosơ ēlenƽ, na rozšíƎení znalosơ chvatƽ a na
rozvoji kondice. Ti nejstarší a nejzkušenĢjší judisté získávali zkušenosƟ
pod vedením úspĢšné ēeské reprezentantky Lucie Chytré. Na konci
soustƎedĢní odjíždĢli všichni s ơm, že si obēas sáhli do rezerv svých
sil, vyzkoušeli si tréninky pod vedením jiných trenérƽ a obohaƟli svoje

BĢlēice

PodĢkování
samostatných
nezávislých
kandidátƽ voliēƽm
v BĢlēicích

Vážení spoluobēané,
s malým zpoždĢním bychom chtĢli podĢkovat Vám všem, kteƎí jste
nám dali dƽvĢru v Ǝíjnových komunálních volbách. ZároveŸ se Vám
chceme omluvit, že jsme pƎi podání samostatných kandidátních lisƟn
podcenili dopad stávajícího volebního zákona na výsledky voleb.
Stávající volební systém je pro voliēe i pro volebnĢ nezkušené
kandidáty matoucí a tĢžko pochopitelný. CílenĢ upƎednostŸuje poliƟcké
strany/ sdružení pƎed samostatnými nezávislými kandidáty a ơm
výraznĢ deformuje zejména v menších obcích výsledky voleb. Volební
zákon ē. 491/2001 Sb., samostatnou kandidaturu nezávislých umožŸuje,
prakƟcky ale znemožŸuje jejich zvolení (v okrese Strakonice uspĢl pouze
1 samostatný nezávislý kandidát). Obsazení kandidátní lisƟny jediným
kandidátem je výraznĢ znevýhodŸující, protože poēet jeho hlasƽ je
porovnáván s celkovým poētem hlasƽ na každé z ostatních spoleēných
kandidátek. Vylouēit tuto deformaci systému je možné jediným
zpƽsobem schƽdným v malých obcích, tj. dohodnout se pouze na podání
jednotlivých samostatných kandidátek. Tím by byla umožnĢna voliēƽm
i ve stávajícím volebním systému pƎímá volba kandidátƽ bez zavádĢjícího
pƎepoētu získaných hlasƽ na mandáty. KandidáƟ s nejvyšším poētem
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hlasƽ by se stali pro voliēe zcela prƽhlednĢ novými zastupiteli. V okrese
Strakonice se na tomto logickém postupu dohodlo v tĢchto volbách již
21 obcí.
Souēasný volební systém je pƎíēinou, že složení zvoleného
zastupitelstva není zcela výsledkem Vaší volby. V poētu skuteēnĢ
získaných hlasƽ jsme se umísƟli na 2. (Novotný) a na 5. (Váchová)
volitelném místĢ, pƎesto jsme z dƽvodu výše uvedených skuteēností
nezískali žádný mandát.
NicménĢ tyto volby v naší obci ukázaly, že minimálnĢ 50% volících
obēanƽ si pƎálo zmĢny ve složení a pƎedevším v práci zastupitelstva
i starosty a že se ztotožŸuje s vizemi, které jsme nasơnili v našich
pƎedvolebních materiálech. VĢƎíme, že se tĢmito skuteēnostmi nechají
inspirovat také naši novĢ zvolení zastupitelé. PƎejeme jim v jejich práci
hodnĢ úspĢchƽ,
Všem spoluobēanƽm v BĢlēicích a jim pƎidružených vesnicích
pƎejeme spokojené soužiơ a pevné zdraví nejen v roce 2015, ale
i v celém volebním období.
Miroslav Novotný, Marta Váchová
Redakce se omlouvám autorƽm ēlánku, že nedopatƎením nebylo jejich
podĢkování zveƎejnĢno v minulém vydání. DĢkujeme za pochopení.

ZávĢr 2014 a zaēátek 2015
v BĢlēicích
Již tradiēnĢ se na závĢr roku v ēase adventním v BĢlēicích slavnostnĢ
rozsvíƟl vánoēní strom. Pro pƎítomné, kterých se sešel hojný poēet, za
což jim všem dĢkuji, se podával teplý ēaj a punē. Po odbiơ 18té hodiny
zaēal hrát své vánoēní koledy hudební sbor BEDRS. Po slovu starosty
a posvĢcení stromu faráƎem Kozubíkem, dĢƟ z MŠ pƎednesly nĢkolik
vánoēních básniēek. Poté pĢknou atmosféru zakonēil opĢt sbor BEDRS,
který hrál opravdu moc pĢknĢ.
Dne 6.12. se tradiēnĢ konala Mikulášská zábava pro dĢƟ nejen
místní, ale i z okolních obcí. Za povedenou akci bych rád podĢkoval všem
organizátorƽm. VĢƎím, že si tuto zábavu dĢƟ užily a budou se úēastnit
i následujících akcí v naší obci, urēených pro nejmenší.
Do roku 2015 vstupují BĢlēice s velkou výzvou. UskuteēnĢní
nĢkterých projektƽ, které bychom chtĢli udĢlat, bude složité, ale urēitĢ
ne nemožné. Jen v kostce chci zmínit nĢkteré: rekonstrukce Újezdecké
ulice (ve spolupráci s Krajskou správou silnic vypracovat pƎípravu), oprava
ēásƟ HƎbitovní zdi, zateplení a výmĢna oken v MŠ a jiné. SamozƎejmĢ
nelze vše udĢlat hned, ale je nutné se na to pƎipravit jak projekēnĢ, tak
i ÞnanēnĢ. Bez získání dotací na jednotlivé projekty to pƽjde jen velmi
tĢžko. V uplynulém roce se získala dotace na kompostéry. Do konce
dubna 2015 by mĢlo být vše doƎešeno a kompostéry bychom mĢli
vydávat. MĢlo by se dostat na všechny zájemce. O místĢ a zpƽsobu
vydávání bude každý informován na úƎední desce a na internetových
stránkách obce BĢlēice.
Další velmi dƽležitá vĢc, která se musí v obci Ǝešit a nemá odkladu,
je zdejší kanalizace. V nĢkterých ēástech je velmi poškozená a dá se Ǝíct,
že v nĢkterý pƎípadech dožitá. Bude proto nutné se do rekonstrukce co
nejdƎíve pusƟt. OpĢt s pƎispĢním dotací.
Ale neēekají nás jen záležitosƟ ménĢ pƎíjemné, ale i jiné, na nĢž se
mƽžeme tĢšit. Plánovaná a již tradiēní akce u TƎech KƎížƽ o BĢlēické pouƟ
se zajímavým hostem a parkurovými závody. Jarní ēást fotbalové sezony
všech vĢkových kategorií, závody v šipkách, hasiēské závody, motokros
na VišŸovce a jiné.
Jako velkou akci, na kterou se mƽžeme tĢšit, je výroēí 500 let od
vysvĢcení kostela sv. Petra a Pavla v BĢlēicích. Tato akce by se mĢla
uskuteēnit na zaēátku záƎí 2015. PƎesný termín bude vēas upƎesnĢn.
Trochu z historie BĢlēic, týkajících se nejen kostela, se doētou ētenáƎi
sobáēku v následujících vydání.
Rád bych touto cestou také zmínil, že jsem již podnikl první kroky
k navrácení statusu mĢsta pro BĢlēice. StejnĢ tak se již podnikly první
kroky pro vznik nového znaku BĢlēic - vlajky. O dalším postupu budeme
informovat jak na internetových stránkách obce, tak na úƎední desce.
Na závĢr mi dodateēnĢ dovolte popƎát všem mnoho úspĢchƽ v práci
i osobním životĢ a hlavnĢ pevné zdraví do tohoto roku 2015.
Pavel Vejšický - starosta obce BĢlēice
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Znaky mĢsta nejsou jen formalitou
O znaku ēi praporu mĢsta nelze v žádném pƎípadĢ Ǝíci, že by to byl
jen zaprášený symbol, který se ukazuje pƎi slavnostních pƎíležitostech.
Zejména v dƎívĢjších dobách neznamenaly tyto znaky jen odlišení
lokality od jiných. Vždy byly poctou pro osadníky, potvrzovaly výjimeēné
postavení ēi privilegium udĢlené panovníkem nebo byly propƽjēeny
biskupem za stateēný ēin v boji apod. Jednotlivým obēanƽm dávaly
pocit sounáležitosƟ s lokalitou ēi skupinou. I v dnešní dobĢ se za tĢmito
symboly skrývá základní charakterisƟcká vizitka mĢsta. DosvĢdēují
toƟž, že v nĢm žijí lidé kulƟvovaní, vĢdomi sebe samých i historických
souvislosơ, lidé, kteƎí si váží všeho dobrého, co vytvoƎili jejich
pƎedkové, a zároveŸ moderním zpƽsobem na tuto tradici navazují. Byƛ
bylo domovské právo dávno zrušeno, dobƎe fungující obec je jakousi
pomyslnou stƎechou nad hlavou každého osadníka, jednotliví lidé nejsou
bezejmenní a mají možnost podílet se na životaschopnosƟ obce. Jak to
kdo umí, mƽžete leckdy poznat na první pohled ēi podle maliēkosơ pƎi
prvním kroku byƛ v neznámém mĢstĢ.
V minulosƟ i BĢlēice posƟhlo nĢkolik velkých požárƽ, kdy zƽstalo
z pomĢrnĢ prosperujícího mĢsteēka, které je uvádĢno už v nejstarších
ēeských kronikách (Hájek, Balbín), pouhých pár chalup, nĢkteré navíc
zcela opuštĢné. A tak za znaky našeho mĢsta lze i dnes hrdĢ pociƛovat
nezdolnou sílu a odvahu nĢkdejších obyvatel vybudovat v situaci, kdy
lehla popelem skoro celá osada, obec novou, která bude nejen novým
domovem pro jejich dĢƟ, ale i ozdobou kraje. StejnĢ jako dnes na nic
nebyly peníze, ale bĢlēiēơ si umĢli poradit, nebáli se pƎekážek a pomohli
si i dobrými nápady: napƎíklad z pivního desátku odvádĢného mĢstu,
i z pƎispĢní movitĢjších obēanƽ, vybudovali nové kamenné chodníky. Ty
slouží dodnes a nemá je každá obec. I takovéto velké „drobnosƟ“ se za
symboly mĢsta skrývají.
Alena Svozilová

BĢlēice – ves, mĢsteēko, mĢsto
Letošní rok je rokem Ǝady kulatých výroēí v celorepublikovém
i lokálním smyslu. Jedno takové si v našem regionu pƎipomínají BĢlēice.
1. záƎí tohoto roku toƟž uplyne 500 let ode dne, kdy byl zdejší farní
kostel sv. Petra a Pavla po pozdnĢ goƟcké pƎestavbĢ slavnostnĢ vysvĢcen
pomocným biskupem olomouckým MarƟnem Göschlem. Stejné výroēí si
pƎipomíná také dĢkanský kostel v Blatné konsekrovaný týmž prelátem o 7
dní pozdĢji. Farnost BĢlēice chystá k oslavĢ tohoto významného výroēí,
která se bude konat v sobotu 5. záƎí, Ǝadu zajímavých akcí. Také obec
BĢlēice se chce do programu jubilejního roku zapojit, a to mimo jiné ơm,
že požádá o obnovení historického statusu mĢsta a o schválení vlajky,
kterou doposud postrádá. Možná si nĢkdo Ǝekne, že tyto záležitosƟ
s kostelem až tak moc nesouvisí, ale opak je pravdou. Život BĢlēic býval
v minulosƟ velice úzce propojen s kostelem, neboƛ byl souēasnĢ životem
farní obce. A jsou to právĢ symboly patronƽ bĢlēického kostela sv. Petra
a Pavla (klíēe a meē), které nalezly uplatnĢní ve znaku obce. Jedno od
druhého tedy nelze oddĢlit ani v dnešní silnĢ sekularizované spoleēnosƟ.
Je tedy na místĢ obeznámit ētenáƎe našeho zpravodaje, aƛ bĢlēické, tak
i ty ostatní, jak to vlastnĢ s tĢmi BĢlēicemi, jejich statusem a znakem
v minulosƟ bylo.
První ovĢƎitelná písemná zmínka o BĢlēicích spadá do roku 1243,
kdy Petr s bratƎími z BĢlēic („Petrus cum fratribus de Belsicz“) vystupuje
jako svĢdek na lisƟnĢ, kterou král Václav I. potvrzuje donaci Bavora I.
ze Strakonic a jeho manželky Dobroslavy strakonickým johanitƽm.
BĢlēice byly již tehdy samostatným šlechƟckým statkem, jehož správní
centrum pƎedstavovalo opevnĢné sídlo na vysunuté ostrožnĢ nad údolím
a rybníkem dodnes zvaným „Hrádek“ západnĢ od zástavby BĢlēic. Do
dnešních ēasƽ se zde dochovalo jen terénní opevnĢní.
Zhruba ve stejné dobĢ, ze které pochází nejstarší písemná zmínka
o BĢlēicích, byl zde postaven pozdnĢ románský kostel, od roku 1369 oznaēovaný jako farní. Meziơm se na BĢlēicích vystƎídalo nĢkolik majitelƽ. Ve
tƎeơ ētvrƟnĢ 14. stoleơ to byla Markéta ze Šternberka, vdova po Vilémovi
ze Strakonic. Ta zastavila BĢlēice spolu s dalšími svými statky doēasnĢ svému bratru Albrechtovi ze Šternberka, litomyšlskému biskupovi. Když roku
1365 potvrzoval tuto zástavu král Karel IV., hovoƎí se o BĢlēicích poprvé
jako o mĢsteēku. Charakteru mĢsteēka odpovídá i konÞgurace zástavby,
která se v základních rysech od stƎedovĢku mnoho nezmĢnila. Nejlépe
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to osvĢtluje
povinný
císaƎský oƟsk
stabilního katastru z roku
1837. Na západní stranĢ
i n t rav i l á n u ,
jehož osu tvoƎí komunikace
OƟsk razítka mĢstského úƎadu
VĢtší peēeƛ mĢsteēka BĢlēic z roku
z BƎeznice na
v BĢlēicích z 26. 1. 1920, SOkA
1556, kresba K. Liška
Újezdec, k níž
Strakonice, AM BĢlēice, sign.
B3a,kart. 7
se od jihu pƎipojuje cesta do Kocelovic, je vidĢt obdélný prostor námĢsơ – nĢkdejšího
tržního prostoru – vymezený na východní stranĢ areálem kostela a hƎbitova a na stranĢ západní budovou radnice.
Roku 1422 vstupuje do dĢjin BĢlēic vladycký rod BĢšínƽ z BĢšin
pocházející z Klatovska, aby je ovlivŸoval po dalších 200 let.
Významným obdobím rozvoje BĢlēic bylo 16. stoleơ. JindƎich BĢšín,
Ǝeēený JepƟška, který zastával významný úƎad místosudího Království
ēeského, dal pozdnĢ goƟcky pƎestavĢt a vysvĢƟt zdejší kostel a nejspíše
právĢ on pƎenesl své sídlo z hrádku pod Slepiēí horou do nové tvrze
vystavĢné na severním okraji BĢlēic.
Po JindƎichovĢ smrƟ se jeho ētyƎi synové Jan, JindƎich, Burian a Václav
BĢšínové rozdĢlili roku 1528 o rodinný majetek. Pro tento úēel dali
vyhotovit podrobné popisy jednotlivých podílƽ, takzvané dílēí cedule,
jejichž text byl pozdĢji pƎepsán do centrálních pozemkových knih
zvaných tehdy desky zemské. Dílēí cedule bratƎí BĢšínƽ obsahují mimo
jiné i toto ustanovení: „Což se dotēe konšelƽ v mĢsteēku z každého dílu
nás bratƎí tƎi osoby abychom vybrali a tĢm podle obyēeje pƎísahu vydali
a Ɵ aby do spoleēné(ho) zmĢnĢní trvali a rychtáƎ aby byl ten, kteréhož
sobĢ a ēeho zvolíme a ten aby každý rok jiný usazen a zmĢnĢn byl.“ To
dokládá, že BĢlēice byly tehdy stále považovány za mĢsteēko a souēasnĢ
osvĢtluje fungování jeho samosprávy, kterou tvoƎil sbor konšelƽ v ēele
s rychtáƎem, pƎi ēemž všechny jmenovala vrchnost. V témže dokumentu
jsou rovnĢž zmínĢny masné krámy, takže v tu dobu muselo být v BĢlēicích
provozováno Ǝeznické Ǝemeslo.
Podíly svých bratƎí nakonec získal Václav BĢšín († 1570), který
vymohl u krále Ferdinanda I. pro BĢlēice významné privilegium. Bylo
vystaveno ve Vídni dne 19. záƎí 1556 ve formĢ pergamenové lisƟny
s peēeơ vydavatele z ēerveného vosku v dƎevĢném pouzdƎe pƎivĢšenou
na ēerveno-bílé konopné šŸƽƎe. Originál lisƟny je uložen ve Státním
okresním archivu ve Strakonicích spolu s ovĢƎeným opisem vyhotoveným
roku 1898. Obsahuje nĢkolik dƽležitých ustanovení, v prvé ƎadĢ jejím
prostƎednictvím panovník oznamuje, že „BĢlēice zase znovu za mĢsteēko
jsme vyzdvihnouƟ, vysadiƟ... ráēili“. Jak jsme vyložili výše, byly BĢlēice
za mĢsteēko pokládány již ve 14. stoleơ, to jest mnoho let pƎed vydáním
citované lisƟny. V té je tato skuteēnost zdƽraznĢna a dokonce se zde
hovoƎí o písemnĢ pojištĢných výsadách, které „skrze oheŸ k zkázy
a zahynuơ pƎišly“, takže král nyní vlastnĢ jen obnovuje to, co již dƎíve
bylo. NovĢ ale udĢluje BĢlēickým právo poƎádat osmidenní výroēní trh
(jarmark) o svátku sv. MarƟna (11. listopadu), týdenní trh každý pátek,
odvolávat se k soudu mĢsteēka Blatné a v neposlední ƎadĢ též právo
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LisƟna z 19. 9. 1556,kterou Ferdinand I. obnovuje BĢlēicƽm status mĢsteēka a udĢluje
znak,SOkA Strakonice,AM BĢlēice,list. ē. 1

užívat znak, respekƟve peēeƛ (v dané dobĢ oba pojmy splývají) a peēeƟt
zeleným voskem. Znak mĢsteēka mĢl tvoƎit „šơt ēervené barvy, v kterém
jsou dva klíēe na kƎíž pošikem pƎeložené, mezi kterýmižto dvĢma klíēi
meē nahý u spodku jest“ vymalovaný pro lepší pƎedstavu na miniatuƎe
uprostƎed lisƟny. Znamení klíēƽ a meēe jsou, jak již pƎedesláno, atributy
sv. Petra a Pavla, jimž je zasvĢcen bĢlēický kostel a o jejichž svátku se
v BĢlēicích konal rovnĢž nejstarší jarmark. Brzy po udĢlení privilegia si
dali BĢlēiēơ zhotovit peēeƟdlo (typáƎ) o prƽmĢru peēeơcí desky 42 mm,
na nĢmž byl vyobrazen znak mĢsteēka ve šơtu tvarovĢ takƎka totožnĢ
provedeném jako na privilegiu Ferdinanda I. a s opisem „INSIGNA
CIVITATIS BIELCISENSIS“ (Znak obce bĢlēické) a letopoētem udĢlení
privilegia, to jest 1556. KromĢ této vĢtší peēeƟ je doložena ještĢ peēeƛ
menší, oválná, se znakem mĢsteēka mezi písmeny M a S (MĢstys BĢlēice).
Znak, uplatŸující se pƎedevším na peēeơch, byl symbolem statusu
mĢsteēka, jeho samosprávy a svébytnosƟ, ve vztahu k ostatním právním
subjektƽm pak idenƟÞkaēním prostƎedkem. PoslednĢ jmenovaná
funkce trvá dodnes, ovšem v souēasnosƟ již není znak pouze výsadou
mĢst a mĢsteēek, ale na jeho užívání má nárok každá samostatná obec,
pro níž je, nebo by alespoŸ mĢl být, vyjádƎením idenƟty, starobylosƟ
a jedineēnosƟ.
Roku 1623 prodali Smil nejstarší BĢšín z BĢšin a jeho manželka ŽoÞe
ernínová z Chudenic BĢlēice Jaroslavu Volfovi ze Šternberka na LnáƎích.
Dvousetleté panování BĢšínƽ tak skonēilo. BĢlēice jsou v tu dobu stále
nazývány mĢsteēkem, podobnĢ i roku 1632. Útrapy tƎiceƟleté války,
které jej poznamenaly, jsou však zƎejmĢ pƎíēinou, že v berní rule z roku
1654, našem nejstarším katastru poddanské pƽdy pro úēely zdanĢní, jsou
oznaēovány jako ves. Tehdy zde bylo 5 gruntƽ, 6 chalup, z toho 4 pusté
a 31 domkƽ, z toho 2 pusté, celkem 42 usedlosơ. \emeslo vykonávalo 10
lidí (2 tesaƎi, 2 kováƎi, 2 krejēí a po 1 šindeláƎi, ševci, Ǝezníkovi a koláƎi);
1 ēlovĢk si pƎivydĢlával jako zvoník. Všichni byly domkáƎi s minimální
výmĢrou pƽdy, která by je sama neuživila. Roku 1668 vyhoƎela tƎeƟna
a v roce 1692 více než polovina BĢlēic. V roce 1695 je evidováno 44
domƽ, ale pouze 29 obydlených. Bylo to období doēasného úpadku. Není
tedy divu, že povĢdomí o statusu BĢlēic bylo nejednoznaēné.
V roce 1680 byla založena nejstarší bĢlēická farní matrika narozených,
oddaných a zemƎelých. OddĢlení pro BĢlēice je v ní nadepsáno
„Oppidum Belcžicz“ (mĢsteēko BĢlēice). PodobnĢ i na malované mapĢ
lnáƎského panství, k nĢmuž BĢlēice náležely až do konce feudalismu,
datované rokem 1698, jsou BĢlēice oznaēeny jako „Marckt“, tedy
mĢsteēko (mĢstys, ēi pƎesnĢji sídlištĢ vybavené právem poƎádat trhy).
Když se ale roku 1712 na žádost hejtmana téhož panství projednávala
pƎed magistrátem královského mĢsta Rokycan sporná otázka robotních
povinnosơ místních obyvatel, jsou BĢlēice opĢt oznaēovány jako ves.
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Na MüllerovĢ mapĢ ech z roku 1720, první svého druhu, která eviduje
všechna tehdy existující sídlištĢ, jsou BĢlēice zaƎazeny do kategorie
„Marckƞlecken“ (mĢsteēka). Od této doby již je BĢlēicƽm status
mĢsteēka (mĢstyse) trvale pƎiznáván ve všech úƎedních i neúƎedních
písemnostech. Svƽj podíl na tom jistĢ mĢl i rozvoj obchodu a Ǝemeslné
výroby organizované do cechƽ, který mƽžeme v BĢlēicích sledovat
od 18. stoleơ. Roku 1747 zde jako první vzniká sdružený cech pekaƎƽ
a pernikáƎƽ, k nimž se pƎipojili mlynáƎi na Závišínském potoce. Cechovní
pravidla (arƟkule) pƎevzali z Kasejovic. Roku 1785 se s nimi pro malý
poēet spojili také truhláƎi a bednáƎi, kteƎí pƎedơm od roku 1748 tvoƎili
jeden cech s koláƎi a sekerníky. Následuje cech ševcƽ (1749) a roku 1811
sdružený cech truhláƎƽ a tesaƎƽ.
Ke stávajícím dvĢma jarmarkƽm, jež pƎedstavovaly odbyƟštĢ pro
místní Ǝemeslnou produkci, byl v neznámé dobĢ pƎidán další v pondĢlí
po sv. AnnĢ (svátek 26. ēervence), který ale císaƎ Josef II. pƎeložil roku
1783 na den sv. Josefa (19. bƎezna) nebo na nejbližší pondĢlí, pokud by
byl nĢjaký pƎednostní svátek. V závĢru feudálního období se v BĢlēicích
konaly každoroēnĢ ētyƎi jarmarky – o sv. Josefu (19. bƎezna), v pondĢlí
po sv. Petru a Pavlu (jejich svátek pƎipadá na 29. ēervna), v pondĢlí po
Narození Panny Marie (svátek 8. záƎí) a o sv. MarƟnu (11. listopadu).
K poslední úpravĢ termínƽ bĢlēických výroēních trhƽ došlo na základĢ
místodržitelského výnosu z 28. bƎezna 1898 tak, že se mĢly konat 18.
ēervna, 10. ēervence, 24. srpna a 29. Ǝíjna nebo hned následující pondĢlí
v pƎípadĢ, že by na pƎíslušný den pƎipadl svátek.
Meziơm se mĢsteēko rozrƽstalo zástavbou i poētem obyvatel. Na
sklonku feudalismu (1840) zde bylo 82 domƽ s 653 obyvateli, v roce 1890
již 167 domƽ a 1 127 obyvatel, roku 1900 171 domƽ s 1 110 obyvateli
a roku 1910 184 domƽ a 1 164 obyvatel. Byla zde pĢƟtƎídní škola, stanice
lokální dráhy, pƽsobilo tu nĢkolik spolkƽ. Povýšení BĢlēic na mĢsto se
za tĢchto podmínek zdá logickým prƽvodním jevem. Došlo k nĢmu 23.
prosince 1898 nejvyšším rozhodnuơm císaƎe FranƟška Josefa I., které
pak bylo v prvních mĢsících následujícího roku postupnĢ sdĢleno c.
k. místodržitelství v Praze, zemskému výboru tamtéž, pak okresnímu
výboru v Blatné a odtud dne 10. bƎezna 1899 bĢlēickému obecnímu
pƎedstavenstvu. Tomu bylo rovnĢž nabízeno, aby si dalo za urēitou ēástku
vyhotovit diplom, k ēemuž mĢlo pƎíslušným úƎadƽm ve Vídni zaslat popis
nebo vyobrazení znaku mĢsta. BĢlēiēơ se ovšem tehdy spokojili jen
s prostým úƎedním sdĢlením.
Vladimír ervenka

Zpráviēky z bĢlēické školiēky
NávštĢva knihovny
Dne 16. 10. 2014 navšơvili žáci 2. a 3. tƎídy bĢlēickou knihovnu, kde se
mĢli dozvĢdĢt zajímavé informace o BĢlēicích a okolí. Paní knihovnice se
promĢnila ve starého dĢdeēka, který neznal BĢlēice ani okolí a chtĢl po
dĢtech, aby mu poradily. Pokládal jim rƽzné otázky jako napƎíklad – jaké
se v BĢlēicích nachází ulice, rybníky, sochy, osobnosƟ. DĢti dĢdeēkovi
s velkým nadšením odpovídaly. Za odmĢnu jim pak dĢdeēek pƎeēetl
povĢst „ O myslivci Radošovi“. Ta vypráví o obƎím šlápĢti. Naše žáky
povĢst tak zaujala, že se chtĢli ihned vydat k Závišínu a hledat obƎí šlápĢ.
Vzhledem k nepƎíznivému poēasí byl však výlet naplánován až na jaro.
Už teě se ale všichni velmi tĢší!
ChtĢli bychom ơmto podĢkovat paní VĢrce VaŸáēové za poutavé
a vƟpné zpestƎení besedy.
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Techmania
Víte, jak vzniká
duha, co to je levitace,
jaká by byla vaše ơha
na planetách sluneēní soustavy nebo jak
by vypadal svĢt kolem vás, kdybyste se
pohybovali rychlosơ
svĢtla? Žáky druhého stupnĢ naší školy
a žáky 8. A ZŠ TGM
Blatná, kteƎí se spoleēnĢ vypravili do plzeŸské Techmanie, by takové
otázky nemĢly pƎekvapit. V science centru spoleēnĢ pronikali zábavnou
formou s pomocí interakƟvních exponátƽ do tajƽ mechaniky, opƟky,
elektƎiny a akusƟky a také se pobavili u hlavolamƽ a her. V expozici Vesmír si doplnili své znalosƟ o sluneēní soustavĢ a získali pƎedstavu o tom,
jak lidé zkoumají a objevují vesmír. DĢtem se výlet líbil. A protože ēást
expozice science centra byla z dƽvodu zmĢny expozice uzavƎena, mohli
jsme jim slíbit, že si návštĢvu PlznĢ brzy zopakujeme.

Upleƛ ētverec
Po
zhlédnuơ
Þlmu Síla lidskosƟ, který vypráví
o záchranĢ židovských dĢơ sirem Wintonem,
pƎemýšleli žáci 8.
tƎídy, jak by i oni
mohli pomáhat.
PƎišli s nápadem
zapojit se do akce
„Upleƛ ētverec“,
kterou organizovalo Centrum kultury a vzdĢlávání Blatná. CharitaƟvní
projekt „Upleƛ ētverec“ pomáhá sirotkƽm, opuštĢným dĢtem a dĢtem
s AIDS v Jižní Africe. tverce, které lidé pletou a háēkují na celém svĢtĢ,
jsou v Jižní Africe sešity do dek pro dĢƟ, o které se nemá kdo starat.
Na jednu deku je potƎeba 35 ētvercƽ. DĢƟ vyrobily plakáty a informaēní
leták. Poprosily o propagaci akce paní uēitelky a knihovnici paní VaŸáēovou. Maminky, babiēky i šikovné dívky se pusƟly do pletení. 20. listopadu se pletlo v knihovnĢ. Pletení si vyzkoušela i dĢvēata pƎi pracovním
vyuēování, ale hlavnĢ se pletlo doma. A tak ve škole každý den pƎibývaly
nové ētverce. 27. 11., v den ukonēení akce, jsme odevzdali v CKVB 163
ētvercƽ. Všem pletaƎkám dĢkujeme!

Mikulášská
nadílka
Jako každý rok
i letos se naše
malá škola zmĢnila
5. prosince v jedno
velké peklo. Ráno
si žáci 9. tƎídy pƎichystali kostýmy
a bĢhem chvíle se
z nich stali strašidelní ēerƟ a krásní andĢlé s jedním hodným Mikulášem. NejdƎíve navšơvili žáēky první
tƎídy, kterým se
snažili domluvit,
aby lépe psali. Jelikož všichni slíbili
nápravu a žádní
velcí hƎíšníci se
zde nenašli, mohli
ēerƟ odejít do mateƎské školy. Tam
však zƽstali o nĢco
déle. Malí nezbedové slibovali
„hory doly“, pak
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ơ napravovat.
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zarecitovali básniēku nebo
zazpívali a nakonec si i nebojácnĢ zatanēili s ēerty
jejich taneēek. Na Mikuláše a jeho spoleēníky ēekaly
ještĢ zbylé tƎídy na základní
škole, kde se to zlobivci jen
hemžilo. Ve 4. a 5. tƎídĢ se
dokonce vyskytli i takoví
hƎíšníci, které bylo nutno
strēit do pytle. Vše nakonec
ale dobƎe dopadlo, peklo
provinilce vráƟlo a Ɵ mohou nyní své hƎíchy s rados-

PƎedvánoēní kulturní akce
PƎedvánoēní ēas si dĢƟ z 1. – 4. tƎídy zpƎíjemnily dlouho oēekávaným
výletem do Prahy na muzikál SnĢhová královna, který se konal 10. 12.
2014. Již pƎi zaznĢní úvodní písnĢ zƽstali všichni témĢƎ nehybnĢ sedĢt
a bez dechu sledovali, zda se GerdĢ podaƎí zachránit Kaye z moci SnĢhové
královny. Ohromeni nádhernou hudbou, pĢveckými i hereckými výkony
a svĢtelnými efekty odjíždĢli žáci domƽ plni zážitkƽ a nadšení.
O týden pozdĢji, kdy napĢơ z blížících se vánoēních svátkƽ pomalu
vrcholilo a dĢƟ mĢly již plnou hlavu Ježíška, se 1. stupeŸ vydal do
PƎíbrami na lední revue s názvem „Nesem Vám noviny“. První ēást
tohoto vystoupení dĢtem pƎipomnĢla pƎíbĢh o putování Josefa s Marií
do Betléma a narození jejich malého synka. V druhé ēásƟ si spolu
s bruslícími dáreēky, perníēky, zajíēky i dalšími symboly Vánoc a zimy
zazpívali všichni koledy a vzpomnĢli na nĢkteré vánoēní zvyky. Domƽ
se pak žáci vraceli spokojeni a pobaveni umĢním malých i velkých
krasobruslaƎƽ.

Vánoēní besídka
Dne 12. 12 2014 poƎádala naše škola vánoēní besídku. Velmi nás potĢšilo, že si Ǝada rodiēƽ, babiēek a dĢdeēkƽ našla v pƎedvánoēním shonu
ēas a pƎišla se podívat, jak šikovné máme žáky. O navození pĢkné vánoēní atmosféry se postaraly dĢƟ z 1. stupnĢ svým pásmem básniēek
a písniēek. Poté mohli všichni navšơvit tvoƎivé dílny. Zde si za pomoci
p. uēitelek mĢli možnost vyzkoušet svoji dovednost a fantazii. A tak se
žáci se svými rodiēi i prarodiēi rozebĢhli k jednotlivým stolkƽm a zaēali
vyrábĢt. Po chvíli se objevily vskutku kouzelné výtvory. NĢkdo se pyšnil
krásnou vánoēní tašƟēkou ēi nádherným svícínkem, jiný se zase chlubil
rozkošným stojánkem na ubrousky nebo roztomilým andílkem. Každý si
pak mohl vlastnoruēnĢ ozdobit perníēek.
Vánoēní besídka
se opravdu vydaƎila.
Nálada byla pƎíjemná, prostƎedí útulné,
všechny ruce šikovné,
a tak všichni opouštĢli školu plni hezkých zážitkƽ a nesli si
domƽ spoustu milých
dáreēkƽ, které sami
vytvoƎili.

Šneci BĢlēice
Šneci letos 9. ledna oslavili osm let od svého založení. Zakladatelé,
kteƎí pƽsobí v klubu dodnes, jsou Pavel Mašek a Jirka Gregoroviē st.
Klub má dnes základnu 18 hráēƽ dospĢlých a 12 žákƽ. Ve spolupráci
ZŠ BĢlēice a DDM Blatná jsme otevƎeli šipkaƎský kroužek. Aby mohl
být tento kroužek otevƎen, museli naši ēlenové Pavel Mašek, ZdenĢk
Kilián a Michal Suchánek absolvovat Studium pedagogiky pro pedagogy
volného ēasu, vykonávající dílēí pƎímou pedagogickou ēinnost.
ZávĢreēnou zkoušku všichni úspĢšnĢ zvládli.
Kroužek dĢơ je v DDM Blatná každé pondĢlí od 16:30 a v ZŠ BĢlēice
se novĢ otevƎe každou stƎedu od 16:30. Pro zájemce o tento sport
pƎipravujeme pravidelné páteēní turnaje, kde si budou moci tento
bájeēný sport vyzkoušet. Hrací místo je Sokolovna BĢlēice.
Pátým rokem hrajeme nejvyšší šipkaƎskou soutĢž v R - 1. steelovou
ligu. Postoupit letos mezi elitních osm týmu bude velmi tĢžké. Zaơm
se nacházíme na 3. místĢ, kde ztrácíme na postupové druhé místo ve
skupinĢ dva body. Naše nejlepší absolutní umístĢní je 5. místo. V záƎí
2015 vstoupíme do soŌové ligy.
Již potƎeơ budeme mít možnost poƎádat nejvĢtší turnaje v eské
republice. 11. 4. se jedná o Mistrovství republiky žákƽ, juniorƽ
a veteránƽ a 12.9. eský pohár.
Termíny jednotlivých akcí pro dospĢlé i žáky a místa konání, jsou pro
fanoušky tohoto sportu:
Termíny regionálu na rok 2015:
14. 2. Reg BĢlēice
21. 3. Reg Vrbno
duben Reg Praha
Termíny 1. steelové ligy
18. 2. Liga Vrbno
14. 3. Liga Dubiēné u B
Termíny eských pohárƽ a Mistrovství republiky R
7. 2. P1, 7. 3. P2
28. 3. P3
11. 4. Mistrovství republilky žákƽ, juniorƽ a veteránƽ – hrací místo
v BĢlēicích, Sokolovna
Pavel Mašek

Fotbalový oddíl TJ Sokol BĢlēice
- zimní pƎestávka a pƎíprava na jarní
ēást sezony
NejakƟvnĢjším mužstvem po skonēené podzimní ēásƟ bylo mužstvo
mladší pƎípravky, které se 13. 12. 2014 zúēastnilo v Praze Tróji halového
turnaje pƎípravek(roēníky 2004-2007) o pƎeborníka OS – echy. VýbĢr
Sokola BĢlēice tvoƎili naši malí fotbalisté roēníkƽ 2005 a 2006. Na turnaj je
doprovázeli trenéƎi Petr UhlíƎ a Pavel Vejšický. V konkurenci sokolských
týmƽ z Prahy, stƎedních, západních a jižních ech obsadili kluci 4. místo.
Mladší a starší žáci si prozatím naplno užívali zimní pƎestávky. PƎíprava
je naplánována po novém roce v hale ve Hvožěanech. Poēítáme, že
se mladší pƎípravka a starší žáci zúēastní halového turnaje OFS ve
Strakonicích a (7.2. - pƎípravka a 7.3. - starší žáci). Mladší žáci poēítají
s úēasơ na halovém turnaji PoƎádaném OFS PƎíbram, kde hrají i soutĢžní
utkání. Naši malí fotbalisté mají po dobrých podzimních výkonech
myslím velkou moƟvaci se v jarní ēásƟ dále zlepšovat a nejvĢtší z nich
má urēitĢ mužstvo starších žákƽ, kteƎí budou chơt udržet první místo po
podzimní ēásƟ a stát se okresním pƎeborníkem.
Mužstvo mužƽ se poprvé sešlo pƎed vánoci v hale a 27. 12.
2014 zakonēilo nepƎíliš povedenou podzimní ēást sezony tradiēním
silvestrovským utkáním na umĢlé trávĢ v Blatné. PƎíprava v hale zaēíná
5. ledna v hale ve Hvožěanech a venkovní pƎíprava startuje naplno
v sobotu 17. ledna. První pƎátelské utkání sehrajeme 1. února od 14
hodin v PƎíbrami na umĢlé trávĢ s Tochovicemi. Poté budou následovat
utkání zimního turnaje v Blatné, podle vylosování turnaje. Jarní ēást
sezóny zahajujeme v sobotu 28. 3. v 15 hodin tĢžkým utkáním na hƎišƟ
silné kynĢ a 4. 4. pƎivítáme na domácím hƎišƟ momentálnĢ ētvrtý tým
tabulky Stachy. Vzhledem k našemu souēasnému postavení v tabulce,

6YD]HNREFt%ODWHQVNDOHGHQ

18
které je pro nás velkým zklamáním nás ēeká v jarní ēásti hodnĢ perná
práce, abychom své postavení co nejdƎíve zlepšili a potĢšili tak i naše
vĢrné fanoušky. Doufáme jenom, že se nám vyhnou zranĢní v pƎípravĢ
a vyvarujeme se velkých absencí jako v podzimní ēásƟ, kdy nám chybĢlo
až sedm lidí v z kádru, což se pak také projevilo ve výsledkových
výkyvech.

Restaurace v sokolovnĢ
Co se týká provozu restaurace v SokolovnĢ, tak od ledna dochází ke
zmĢnĢ nájemce prostorƽ restaurace a provoz bude po dobu výmĢny
nájemce krátkodobĢ pƎerušen.

Sokolský Ples 2015
Rádi bychom chtĢli srdeēnĢ pozvat všechny na tradiēní Sokolský ples,
který se koná v sobotu 7.2.2015 od 20 hodin v sále naší sokolovny.
K tanci a poslechu hraje sedlēanská DOMINANTA a jako tradiēnĢ nebude
chybĢt spousta pĢkných cen pro výherce ani pƽlnoēní soutĢž o hlavní
ceny.

Novoroēní pƎání

Be

zd Ģ d o v i c e

Naši jubilanƟ…
Zdraví, štĢsơ, spokojenost
a elánu víc než dost,
starosơ málo, radosơ více,
krásných zážitkƽ na Ɵsíce.
V mĢsíci lednu a únoru oslaví 75. narozeniny paní Koubková Ludmila
a 75. narozeniny pan Mikolášková Marie.
Zastupitelstvo obce pƎeje vše nejlepší, pevné zdraví,
pohodu a životní elán.

BezdĢdovické sportování
Na netradiēní golf, který se hraje v BezdĢdovicích již dvacet pĢt let,
pƎipadl termín konání na sobotu 15. listopadu 2014. Golfový turnaj
pƎilákal devĢt dĢơ a sedmnáct dospĢlých. Sraz úēastníkƽ byl ve 12,30
h. pƎed obecním hosƟncem v BezdĢdovicích. Odtud se všichni úēastníci pƎesunuli k vodojemu do Dobšic, kde byl start. Nepostradatelným
náēiním každého úēastníka byl tenisový míēek a nĢjaká hƽl (vĢtšinou
zhotovená ze šikovné vĢtve). PƎi putování za míēek spolu s úēastníky jelo
i nĢkolik maminek s koēárky. Všichni si celou cestu za tenisovým míēkem
užívali.

SpĢšným krokem
za novým rokem
k ránu jsem se probudila.
Založit staré,
vytvoƎit nové,
v pƽlnoci jsem si slíbila.
Koláē mĢsíce
záƎe jak od slunce
posvátný dal vzkaz.
ZboƎte zlo,
chraŸte dobro,
aƛ láska roste v nás!

Rozsvícení vánoēního stromeēku
Dne 6. 12. 2014 od 16.30 hod. se v obci BezdĢdovice konalo historicky první rozsvícení vánoēního stromku na bezdĢdovické návsi, nedaleko
kapliēky. Srdce pƎítomných rozechvívaly krásné koledy v podání Blatenských dudákƽ ZUŠ Blatná. Pocit chladu rychle zahnalo horké svaƎené
víno v improvizovaném stánku a nevšední náladu dokreslovala praskající
dƎeva sálajícího ohništĢ uprostƎed dĢní. Na své si pƎišly i dĢƟ, když po
rozzáƎení žároviēek zaơm malého stromku, vƎíƟli se na scénu rozzuƎení
ēerƟ, krásný andĢl a vlídný Mikuláš. Stateēní malí hrdinové se nebáli
do mikrofonu Mikulášovi zarecitovat básniēky
a byli do jednoho sladce
odmĢnĢni
adventním
kalendáƎem. as se na
chvíli zastavil. Mnozí lidé
nasávali atmosféru ēertovského bĢsnĢní a blížících se vánoc. Stoly, kryté
vzdušným stanem, se prohýbaly pod koláēky a dobrotami, které donesli
dobrovolníci z Ǝad obēanƽ
i oblastního spolku eského ēerveného kƎíže a byly
urēeny všem pƎítomným
bez rozdílu. Poté, když
hudba zƟchla, pomalu
se rozpouštĢl zástup lidí, pƎíjemnĢ naladĢný do dalších vánoēních dnƽ.
Pravda, první obecní vánoēní stromek je malý, ale je živý! Slibuje nám, až
se opĢt pƎíšơ rok v takto hojném poētu sejdeme,že nás pƎekvapí, o jaký
kus za ten rok povyrostl on i naše dĢƟ.
Text: Jitka Komanová
Foto: Pavel Chaloupka

Mezi dĢtmi mĢl nejmenší poēet úderƽ 112 Adam Bulka domácí zástupce, druhý byl MatĢj Kupar z \eēice se 136 údery a na tƎeơm místĢ
Denisa Rakovanová rovnĢž domácí.
PoƎadí mezi dospĢlými bylo následující: první Ota Burián ml., domácí
borec, druhý ZdenĢk Hucek z Blatné a tƎeơ také domácí zástupce Tomáš
Jícha.
Na konec bych chtĢla podĢkovat všem, kteƎí se podíleli na jeho realizace. A vši se již tĢší na pƎíšơ roēník.
Text: Alena Vesƞálová
Foto: Pavel Chaloupka

Turnaj v KƎížové sedmĢ
V sobotu 13. 12. 2014 se hrál v bezdĢdovickém obecním hosƟnci
další turnaj v KƎížové sedmĢ. Tohoto turnaje se zúēastnilo 10 dvojic. Po
všech zápasech, které se hrály, mĢly na svém kontĢ dvĢ dvojice stejný poēet vítĢzství a to
sedm. Takže o poƎadí
na prvním a druhém
místĢ rozhodl vzájemný zápas. Zápas vyhrála dvojice „To je jedno“
ve složení Pavel Šeda
a Josef Fošum a pƎevzala od organizátorƽ
poháry pro vítĢze.
Poražená dvojice „Fejtlíci“ ve složení Josef
a Bohumil Fejtlové se
umísƟla jako druhá. TƎeơ místo zƽstalo pro dvojici „SPARTA“ ve složení
Stanislav Brda a JiƎí Vydra. Všechny zúēastnĢné dvojice obdržely za jednotlivá umístĢní vĢcné ceny. Pro všechny zúēastnĢné bylo pƎichystané
obēerstvení. Turnaj se vydaƎil a všichni se již tĢší na další.
Text: Alena Vesƞálová
Foto: Pavel Chaloupka
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Vánoēní turnaj ve stolním tenise
Letošní Vánoēní turnaj ve stolním tenise ve ētyƎhƎe se konal 27. prosince v Obecním hosƟnci v BezdĢdovicích. Turnaje se zúēastnil rekordní
poēet 13 dvojic.
Nejprve se hrálo ve dvou skupinách. V dalším prƽbĢhu turnaje se
spolu utkaly páry 3A-6B, 6A-3B, 5A-4B, 4A-5B. VítĢzné dvojice z tĢchto
bojƽ se stƎetly v boji o možnost hrát o první a tƎeơ místo s dvojice, které

se umísƟly ve skupinách na prvním a druhém místĢ. Zápas o tƎeơ místo
spolu svedly páry KAÁTKA a H+H . Po dobrém výkonu vyhrál pár KAÁTKA ve složení Petr Mazanec a Ota Burián ml., jediný domácí zástupce
mezi ocenĢnými. Obsadili tƎeơ místo. Dvojice H+H skonēila na nepopulárním ētvrtém místĢ. Do Þnále se probojovaly páry HASII a HAMPY. Po
lepším výkonu se vítĢzem stal pár HASII ve složení Milan Prēek a Josef
NavráƟl a na pár HAMPY ve složení Ladislav \íha a Vladislav Hampejs zƽstalo druhé místo. Všichni zúēastnĢní za své pƎedvedené výkony a umístĢní obdrželi od organizátorƽ vĢcné ceny. BĢhem turnaje bylo podáváno
obēerstvení a byla zde dobrá nálada.
Text: Alena Vesƞálová
Foto: Hana Jamburová

PƎipravované akce:

Do

u b rav i c e

Doubravice
a Nahošín
– co pƎinesl rok
2014 v našich
obcích

PƎesto, že se nĢkomu mƽže zdát, že rok
v obci uplynul bĢžným klidným životem a že se moc nedĢlo, udĢláme-li
malou rekapitulaci, možná budeme pƎekvapeni.
Zaēneme-li ơm, co se v obci vybudovalo, musíme pƎipomenout tƎi
hlavní akce. Poēátek nového školního roku v naší mateƎské škole pƎivítal
žáēky milým pƎekvapením. Namísto nevzhledného pískovištĢ a pĢƟ bezpeēnostnĢ nevyhovujících prvkƽ, které dĢƟ pƎed prázdninami opusƟly,
vyrostlo na zahradĢ zdejší školky zcela nové dĢtské hƎištĢ. Staré pískovištĢ bylo nahrazeno novým s krycí plachtou a okolo bylo naseto na deset
houpaēek, prolézaēek a kolotoēƽ. Dodavatel herních prvkƽ byl vybrán ve
výbĢrovém Ǝízení a byla jím Þrma Luna Progress s.r.o. Zdenice u PrachaƟc
s celkovou cenou 329.000,- Kē. Jako bonus Þrma zdarma dodala a osadila
dvĢ pérová houpadla a velkou kreslící tabuli, za což jim pƎísluší podĢkování. ást nákladƽ ve výši 190.000,- Kē bylo hrazeno z prostƎedkƽ Krajského
úƎadu v eských BudĢjovicích z Programu obnovy venkova, ostatní bylo
hrazeno z pokladny obce. Nyní je na místních obecních zastupitelích,
aby stanovili podmínky a zodpovĢdnou osobu pro využiơ dĢtského hƎištĢ
místními dĢtmi i mimo provozní dobu mateƎské školy.
Aby mateƎská škola splŸovala požadavky hygienických norem, byly
i uvnitƎ budovy o prázdninách provedeny nĢkteré stavební úpravy. Náklady na tyto se vyšplhaly na ēástku 129.000,- Kē. Ty byly Þnancovány bez
použiơ dotací z prostƎedkƽ obce.
V mĢsíci záƎí byly vybudovány tƽnĢ Na Borkách na parcele ē. 707. Na
podmáēeném, zapleveleném pozemku vybudovala Þrma Protom Strakonice, jako subdodavatel hlavního dodavatele Þrmy Hydro&Kov TƎeboŸ,
dvĢ tƽnĢ. Veškeré práce bagrem pro nĢ provádĢl místní podnikatel Vladimír Slanec. S dopravou pƎi odvozu vytĢžené zeminy pomohly traktory

• 28. 2. 2015 Hasiēský ples hudba Scéna p. Juzka od 20:00 hodin
• 1. 3. 2015 DĢtský maškarní ples od 14:00 hodin
• 7. 3. 2015 Oslava MDŽ od 15:00 hodin
Na všechny akce Vás srdeēnĢ zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz

Krátké ohlédnuơ za
rokem 2014
V roce 2014 probĢhlo v naší obci
nĢkolik akcí. Asi nejvýznamnĢjší z nich
byla výmĢna veƎejného osvĢtlení a dále
stojí za zmínku poƎízení nové hasiēské
stƎíkaēky zdejšímu sboru dobrovolných
BƎezí
hasiēƽ. PƎed koncem roku pak probĢhla
výroēní schƽze sboru, kde si naši hasiēi zvolili ze
svých Ǝad nové zástupce.
Rád bych ơmto podĢkoval zastupitelƽm, bývalým i souēasným,
zamĢstnancƽm obce, kteƎí se v uplynulém roce podíleli na chodu obce
a samozƎejmĢ i našim spoluobēanƽm. Všem, i Vám milí ētenáƎi, pƎeji do
nového roku 2015 pƎedevším zdraví, štĢsơ, pohodu a spoustu úspĢchƽ
jak už v pracovním, tak i v osobním životĢ.
Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilanƟ
V lednu a únoru oslaví svá významná životní jubilea Ɵto naši obēané:
Marie Válalová (72 let)
Josef Malý (65 let)
ObĢma jmenovaným pƎejeme pevné zdraví, mnoho elánu, spokojenosƟ a pohody do dalších let.

ZemĢdĢlského družstva TƎebohosƟce. Náklady na celou akci ēinily cca
805.000,- Kē. Finanēní prostƎedky byly ēerpány ze Státního fondu životního prostƎedí a Evropských fondƽ. Finanēní podíl obce byl pouhých 1400,Kē. Technického dohledu nad celou akcí se ujal místostarosta obce pan
Jaroslav Jeništa.
V záƎí a Ǝíjnu letošního roku prošly zmĢnou veƎejné pozemky obce.
V tĢchto mĢsících probíhala tzv. „Regenerace obecní zelenĢ“. BĢhem
akce se promĢnily nĢkteré doposud zatravnĢné plochy v obci v záhony
osázené více jak tƎemi Ɵsíci keƎƽ a v obci bylo vysazeno 84 stromƽ. Veškeré práce byly ve výbĢrovém Ǝízení svĢƎeny zahradnické ÞrmĢ Ing. JiƎího Hájka z Olešné u Písku. Finanēní náklady akce ēinily pro letošní rok
1.820.000,- Kē, z nichž 75 % je hrazeno z dotaēních prostƎedkƽ SFŽP a Evropské unie.
Mimo tĢchto tƎech hlavních akcí byla zahájena jedna akce drobnĢjšího
charakteru, která bude dokonēena na jaƎe následujícího roku. V podzimních mĢsících byl upraven pahorek pƎi cestĢ na Chrášƛovice na parcele
ē.708/1 v k.ú. Doubravice. Do té doby zaplevelený pozemek, porostlý
kopƎivami a trnkovým trním, který již zaēali obyvatelé obce a zemĢdĢlské
družstvo používat jako skládku kamene z polí a odpadƽ ze zahrad, urovnal vlastní mechanizací pan Vladimír Slanec. Vymýcení trnkového kƎoví
a pomocné ruēní práce pƎi urovnání terénu provádĢli zamĢstnanci Obce
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pracující na veƎejnĢ prospĢšných pracích od ÚƎadu
práce a to pan Eduard Malý
z Nahošína a pan Jozef Lacko. TƎi velké kameny nacházející se na upravovaném
místĢ byly osazeny do prostoru jako dominanta celé
plochy a budou sloužit jako
kamenný stƽl, sluneēní hodiny a menhir pro umístĢní
informaēní desky. Po zavezení plochy ornicí a jejím urovnání bylo na pozemku vysazeno 10 kusƽ
jabloní, které daroval Odbor životního prostƎedí pƎi MĢstském úƎadĢ ve
Strakonicích v rámci akce „Zahradou poznání“. K této akci obdržíme i výše
zmínĢnou ceduli s informaƟvním textem vztahujícím se k obci Doubravice, která bude následnĢ osazena na jeden kámen. Na jaƎe budou dokonēeny sluneēní hodiny, osazeny lavice ke kamennému stolu a celá plocha
bude po koneēném urovnání oseta trávou. Akce je provádĢna v režii Obce
Doubravice.
V prƽbĢhu celého roku žila obec nĢkolika kulturními a pƎedevším
sportovními akcemi.
Kulturních akcí se konalo hned nĢkolik. Plesovou sezonu toho roku
zapoēal již v lednu rybáƎský bál, který se dlouhodobĢ tĢší velké oblibĢ
díky dobré zábavĢ, bohaté tombole a obēerstvení ze smažených rybích
pochoutek. Ani bál hasiēský, konaný v bƎeznu, si v dobré zábavĢ a bohaté tombole s ơm pƎedchozím nezadal. V poƎadí již tƎeơ pƎipomenuơ
Mezinárodního dne žen uspoƎádali místní ženy na první bƎeznový víkend.
Masopustní veselice byla akcí pƎedevším pro dĢƟ, kdy se vydovádĢly na
dĢtském maškarním bále. K tomu jim místní ženy pƎipravily drobnou tombolu, sladké zákusky a obložené chlebíēky. Poslední dubnový den je dnem
stavĢní májƽ. I u nás se každoroēnĢ tento zvyk dodržuje. A máj je nutné
do rána hlídat proƟ poražení. To zajisơ místní mládenci. Aby jim ēas lépe
uơkal, nĢco vypijí a i kus masa na ohni opeēou. V kvĢtnu se konal v režii hasiēek v místním kulturním domĢ country bál. Ten se sice nesetkal
u domácích s velkým zájmem, ale Ɵ co pƎišli, urēitĢ nelitovali, protože
se skvĢle pobavili a dobƎe si zatanēily s kvalitní muzikou kapely Š-umíci.
Týden pƎed pouơ, 12.7., se mĢla konat na parketu na hƎišti tradiēní
taneēní zábava se skupinou Parkán. DešƟvé poēasí odradilo mnoho hostƽ
a zábava musela být nakonec pƎesunuta do sálu kulturního domu.
První víkend po 15. ēervenci je termín pro doubravickou pouƛ. Tu si
místní i jejich hosté tradiēnĢ užívají kromĢ dobrého jídla také pƎi kulturní
a sportovní akci. Ta byla v letošním roce doplnĢna pietní pƎipomínkou
obĢơ první svĢtové války. O pouƛové sobotĢ 20.7. se konal na doubravickém fotbalovém hƎišƟ 34. roēník fotbalového turnaje nazvaný „Memoriál
Josefa KƎivance“. Turnaje se zúēastnila tƎi mužstva – místní Doubravice,
Osek a Mnichov. VítĢzem turnaje se stalo mužstvo Doubravice, které získalo pohár a diplom za první místo a na pƎíšơ rok je držitelem putovního
broušeného poháru. Druhé skonēilo mužstvo Oseka a tƎeơ Mnichova. Veēer po té se konala na parketu na hƎišƟ pouƛová zábava.
O pouƟ 21.7. byl položen vĢnec k pomníku padlých vojákƽ za první
svĢtové války. Slavnostní shromáždĢní se konalo na pamĢƛ padlých obēanƽ z Doubravice a Nahošína u pƎíležitosti stého výroēí od vypuknutí
svĢtové války. Za vyhrávání pochodƽ hudbou pana KováƎe z Oseka se
konal prƽvod obcí od hasiēské zbrojnice k pomníku a po té na fotbalové hƎištĢ. V prƽvodu nesli místní dobrovolní hasiēi v uniformách prapor
obce a prapor hasiēƽ a vĢnec v barvĢ trikolory. Za zvukƽ státní hymny byl
vĢnec položen u pomníku padlých. Dva hasiēi stáli ēestnou stráž u pomníku, starosta obce všechny pƎivítal a požádal o slovo hosta p. Ing. Kalbáēe
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z TƎebohostic, který pƎítomné seznámil s historií vzniku svĢtové války
a pƎipomnĢl jména padlých Doubravických a Nahošínských vojákƽ. Akce
se zúēastnilo na sto hasiēƽ, myslivcƽ, domácích obēanƽ i pƎespolních hostƽ. Po skonēení akce se všichni pƎesunuli na fotbalové hƎištĢ, kde si po
celé slunné odpoledne užívali dobré pouƛové zábavy s dechovou hudbou
pana KováƎe. Kulturním zpestƎením byl i odpolední fotbalový zápas starých pánƽ.
V Ǝíjnu se konala posvícenská zábava v režii místních hasiēƽ. PƎesto,
že úēast hostƽ znovu nebyla pƎíliš veliká, na dobré pohodĢ to neubralo.
První adventní víkend byl v místní kapli již sedmým rokem nainstalován
betlém, který za zvukƽ koled navozuje nadcházející vánoēní atmosféru.
Mikulášská nadílka probíhala hned natƎikrát. Nejprve v pátek 5. prosince
dopoledne navšơvil ēert a Mikuláš dĢƟ v mateƎské škole. Veēer si Mikuláš
pƎizval na pomoc dalších devĢt ēertƽ a andĢla a obešli všechny nezbedné
i hodné dĢƟ v obci. Velkou mikulášskou nadílku uspoƎádali na návsi pro
dĢƟ z Doubravice i Nahošína místní ženy v nedĢlní podveēer 7. prosince.
Za básniēku nebo písniēku byly všechny dĢti odmĢnĢny velkou taškou
dobrot. Pro ostatní byly pƎipraveny sladkosti z kuchyní poƎadatelek a pro
zahƎátí svaƎené víno.
Den pƎed ơm, 6. prosince, jako pƎedzvĢst nadcházející plesové sezóny,
uspoƎádali místní zastánci Hubertova cechu již rovnĢž tradiēní Myslivecký
bál. Oēekávání dobré organizace, velké tomboly a dobré zábavy naplnilo
sál kulturního domu do posledního místa. A urēitĢ nikdo neodcházel zklamaný. Týden na to uspoƎádali místní hasiēi pro všechny obēany obou obcí
vepƎové hody. Všichni, kdo pƎišli, se výbornĢ bavili pƎi dobrém jídle a piơ
až do pozdních noēních hodin.
Na ŠtĢdrý den pozval Spolek Obēanské sdružení Nahošín všechny
obēany na akci Zpívaní koled pƎed kapliēkou u ozdobeného vánoēního
stromku v NahošínĢ. KaždoroēnĢ do Nahošína zavítají muzikanƟ ze Zadních Zborovic ve složení housle – BoƎek \ehoƎ, trubka 1. Václav Slavík,
trubka 2. ZdenĢk Polan, aby svým hraním zpƎíjemnili vánoēní ēas. Na pozvání spolku pƎijeli i letos. V NahošínĢ se k nim pƎidala rodaēka z Nahošína Zuzana Plechatá hrou na dudy. V 15 hodin se na návsi sešli obēané
z Nahošína. Skoro 40 obēanƽ pƎišlo si poslechnout a spoleēnĢ si zazpívat.
Známé koledy ve vĢtrném ŠtĢdrém dnu si pƎišli zazpívat a poslechnout
i jedni z nejstarších obēanƽ Nahošína – manželé Miloslav a Marie Rabovi
( 86 a 83 let) a pani VĢra Plechatá (83 let). Všichni si tak zpƎíjemnili tento
vánoēní den s Ǝadou lidí, které tƎeba dlouho nevidĢli. Po pƎedstavení se
všichni mohli obēerstvit v místní „OuƎadovnĢ“ svaƎákem, punēem, domácí slivoviēkou nebo jen ēajem, popovídat a zavzpomínat se spoluobēany.
Kdo chtĢl, mohl ochutnat vánoēní cukroví, které pƎinesli místní ženy. Na
závĢr si všichni ještĢ zazpívali, popƎáli si šƛastné a veselé vánoce, do nového roku vše nejlepší a stálé zdraví. PoƎadatelé doufají, že toto vánoēní
zpívání na ŠtĢdrý den se stane v NahošínĢ tradicí.
Doubravice také žije již 55 let fotbalem. V nĢkterých letech bylo
v Doubravici registrováno až sedm fotbalových týmƽ od pƎípravky až po
staré pány. V tomto roce jsou registrovány dva týmy za Doubravici a tƎi
spoleēnĢ se Sedlicí. V jarním kole skonēilo družstvo mužƽ Doubravice
na posledním místĢ a spadlo do III. tƎídy. V podzimním kole se jim zde
daƎí a do pƎíšơho jarního kola pƽjdou ze tƎeơho místa. V srpnu osmiēka
fotbalových týmƽ z okresu rozehrála Otavský zlatý eský pohár sezony
2014/2015, ve kterém bojuje i Doubravice a postoupila do jarního semiÞnále.
V létĢ mimo fotbalovou sezónu se koná na místním hƎišƟ Turnaj o pohár starosty obce Doubravice v nohejbale. V sobotu 30. srpna se uskuteēnil již V. roēník. Zúēastnilo se ho osm tƎíēlenných družstev. Do semiÞnále
se probojovala družstva Doubravice A, Doubravice B, Zadní Zborovice
A a Meēichov. O tƎeơ místo pƎehrála Doubravice A Meēichov 2:0. Ve Þnále
pƎehrálo po velikém boji mužstvo Z. Zborovice A Doubravici B 2:1.
SDH Doubravice má 87 ēlenƽ a tak se žádná akce v obci neobejde bez
úēasƟ alespoŸ jednoho hasiēe. Mimo již výše zmínĢných kulturních akcí
provedli hasiēi spoleēnĢ s místními rybáƎi vyēistĢní a opravu zdiva požární
nádrže, v ēervnu se dvĢ soutĢžní družstva – družstvo mužƽ a družstvo
žen - zúēastnila okrskové soutĢže v Lažánkách. Lépe si zde vedlo družstvo
žen a obsadilo 3. místo. V srpnu se soutĢžní družstvo zúēastnilo noēního
cviēení v Radomyšli. Zde obsadilo až sedmé místo, ale pƎivezlo první cenu
za umĢlecký dojem. NĢkteƎí hasiēi se pusƟly do celkové rekonstrukce historické stƎíkaēky z roku 1902. Jedné se o nároēnou a ƟtĢrnou práci a tak
bude dokonēena až v následujícím roce.
O obecní rybníky se v Doubravici stará Doubravický rybáƎský svaz
a v NahošínĢ spolek rybáƎƽ. ProstƎedky na násadu ryb a krmení získávají
z výtĢžku RybáƎského bálu. Celoroēní práci pak vykonávají zdarma. OdmĢnou jsou jim vánoēní kapƎi a radost z pƎírƽstkƽ. Tu jim v posledních
letech kazí pƎemnožený chránĢný predátor vydra Ǝíēní.
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Do dĢní v obci se akƟvnĢ zapojují i myslivci. UspoƎádali Myslivecký bál,
zúēastnili se pietní akce k výroēí války a pƎedevším si plní svƽj základní
úkol, kterým je obhospodaƎování honiteb v okolí obce a starost o zvĢƎ.
Rok 2014 byl také rokem komunálních voleb. 10. a 11. Ǝíjna probĢhly volby do zastupitelstva obce, v nichž se volilo devĢt kandidátƽ do
obecního zastupitelstva. Pro volby byly sestaveny tƎi kandidátní lisƟny,
a to KDU-SL, Nezávislí kandidáƟ Doubravice a Nezávislí kandidáƟ Nahošín. První strana nezískala ve volbách žádný mandát, druhá 6 mandátƽ a tƎeơ 3 mandáty. Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
obce konaném dne 3.11.2014 byl zvolen starostou FranƟšek Zuklín, na
post místostarosty byly navrženi dva kandidáƟ – Ing. KvĢtoslava Plechatá z Nahošína a Mgr. Jana Slancová z Doubravice. Tajnou volbou získala
nadpoloviēní vĢtšinu hlasƽ Jana Slancová a byla zvolena místostarostkou
obce. PƎedsedou Þnanēního výboru byla zvolena Ing. KvĢtoslava Plechatá, pƎedsedou kontrolního výboru Karel FoƎt a pƎedsedou kulturního výboru Luboš Komrska. Ostatními ēleny zastupitelstva jsou zvoleni Václav
KƎivanec, Lubomír Kostlivý, Jng. JiƎí Turek a Jaroslav Plechatý.
Na poēátku roku 2014 žilo v obcích Doubravice a Nahošín 294 trvale
pƎihlášených obyvatel. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce v obci nikdo nenarodil, avšak lidé umírali, snížil se poēet obyvatel v obci..
9.1.2014 zemƎela paní Marie Prokopiusová z Doubravice ēp. 13, ve
vĢku 86 rokƽ. V poslední dobĢ žila dlouhá léta v domovĢ pro seniory ve
Strakonicích.
23. bƎezna 2014 v podveēer vyzvánĢl umíráēek z naší kapliēky smutnou zprávu – po delší tĢžké nemoci zemƎel starosta obce Milan Panuška z ēp. 8. ZemƎel ve vĢku 65 rokƽ ( nar. 30.8.1948 ). PohƎeb se konal
27.3.2014 v blatenském krematoriu a rozlouēit se s ním pƎišlo velké
množství sousedƽ a kamarádƽ. estnou stráž u rakve stáli doubraviētí
hasiēi a myslivci.
Milan se podílel na dĢní v obci od roku
1976, tedy témĢƎ ētyƎicet let. Nejprve byl
zvolen ve svých dvaceƟ osmi letech tajemníkem, pozdĢji pƎedsedou Místního národního výboru v Doubravici. Po revoluēních
událostech v roce 1990 byl v opakované
volbĢ zvolen starostou obce. Tuto funkci opakovanĢ vykonával až do své smrƟ.
Za jeho vedení obce se provedlo mnoho
práce – vybudoval se vodovod, kanalizace
a plynovod, postavila se obecní budova
ēp. 43, opravily a zvĢtšily se všechny obecní rybníky v Doubravici i NahošínĢ, vybudovaly se nové šatny na hƎišƟ, zateplila se
mateƎská škola, zalesnily se obecní draha
u Velké louže a u Kovašína, vysázela se stromoƎadí u cest na Chrášƛovice,
Bratronice a Milēice, vyasfaltovaly se cesty na Bratronice a Chrášƛovice
a místní komunikace v obou obcích, opravila se kaple a provedlo se mnoho další práce. Milan byl hybnou silou a snaživým organizátorem v obci,
nĢkdy i na úkor své vlastní rodiny. Konec života mu ztrpēila závist a lidská
nenávist nĢkolika obyvatel Nahošína.
UbĢhl mĢsíc a tƎi dny a umíráēek znovu cinká. Znovu hlásá smutnou
zprávu. 26. dubna zemƎel další doubravický rodák FranƟšek Mertl z ēp.
56. Po smrƟ své manželky na štĢdrý den pƎedloŸského roku tĢžce strádal
a chƎadnul, až musel být odvezen do léēebny pro dlouhodobĢ nemocné
ve Volyni. Zde dožil svƽj život do vĢku 75 let ( nar. 25.7.1939 ).
JeštĢ to není mĢsíc, co umíráēek dozvonil a již je ho potƎeba znovu rozhoupat. Stalo se v podveēer v sobotu 24. kvĢtna, že pƎišla ze strakonické
nemocnice smutná zpráva. Svou životní pouƛ tam po dvoudenní hospitalizaci se zápalem plic ukonēil soused Václav Kuchta z ēp. 55. Osud mu
dopƎál dožít se vĢku 87 rokƽ ( nar. 14.9.1928 ). Stejný osud potkal o den
dƎíve jeho stejnĢ starého bývalého spolužáka, doubravického rodáka žijícího v Plzni, pana Josefa Jeništu, pƽvodem z ēp. 40. Na tƎi mĢsíce si „Zubatá“ odskoēila a už je tu zase. 11. srpna v dopoledních hodinách zkosila
v té dobĢ nejstaršího obēana obce pana Stanislava LaŸku z ēp. 42. Bylo
mu dopƎáno dožít se v dobré kondici 92 let (nar. 24.4.1922 ). 19. listopad
je znovu dnem smutku. To když se ve vĢku devadesáƟ rokƽ s pozemským
životem rozlouēila dlouholetá doubravická chalupáƎka paní PhDr. VĢra
Tegzová z Prahy. K rekreaci a odpoēinku užívala se svým manželem Mironem a dcerou Danou domek ēp. 72.
Ale ten rok byly i dny oslav významných životních jubileí, k nimž s blahopƎáním pƎispĢla i Obec Doubravice. V tomto roce oslavilo své kulaté
výroēí nad 50 let deset obēanƽ obcí Doubravice a Nahošín a to 50 let
Zuklínová Iveta , Straka Václav a Kuchta ZdenĢk, 60 let Šimon Daniel,
Komrsková Jarmila, Lískovcová Marie a Nová Marie, 70 let ŠtĢrbová
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Rƽžena, 75 let Zuklín FranƟšek a Prokopiusová Marie. OsmdesáƟ a více
let se dožili – 80 let Straková Anežka, 81 rokƽ Jelenová Marie, 82 let Rabová Marie a Plechatá VĢra – obĢ z Nahošína a Kuchtová Ludmila, 83 let
apek Karel, 84 rokƽ Šilhanová Emilie, Braƛková Marie z ēp. 80 a z Nahošína Rach Karel, 85 let Jeništa Jaroslav a Slanec FranƟšek, 86 rokƽ Raba
Miloslav z Nahošína a Braƛková Marie z ēp. 74, 89 let KováƎová Emilie
z Nahošína a Kostlivá Anna z Doubravice. Devadesáté narozeniny oslavil
pan Kostlivý Lubomír a devadesátých druhých narozenin se v dubnu ještĢ
dožil nejstarší obēan Doubravice pan LaŸka Stanislav.
Padesát let spoleēné cesty životem oslavili FranƟšek a Olga Slancovi
z ēp. 37 a šedesát let Jaroslav a Marta Jeništovi z ēp. 40.
Konec roku byl poznamenán drobnou dopravní nehodou. 28.12. projíždĢl místní
obēan svým osobním automobilem zatáēku ke kapliēce a na
prvním snĢhovém poprašku
dostal smyk. Automobilem pak
poniēil podezdívku a oplocení
a auto zastavilo až na schodech
ke kapli. \idiē skonēil naštĢsơ bez zranĢní. Poniēeny byly
i dvĢ deskové Þgury na vánoce
instalovaném betlému.
V dobĢ, kdy ēteme tyto Ǝádky, již ubíhají první dny roku 2015. Co tedy
do Nového roku popƎát všem obyvatelƽm obcí Doubravice a Nahošín
i všem ētenáƎƽm? PƎedevším, aby se nán vyhýbaly událosƟ smutné a tragické, aby vzájemné soužiơ nenarušovaly projevy zášƟ a nenávisƟ, aby si
každý užíval pohodu a úspĢchy v osobním i pracovním životĢ a pƎedevším
to již tolikrát opakované a pƎeci nejdƽležitĢjší a to je pevné zdraví.
F. Zuklín, K. Plechatá

Turnaj v mariáši
Dne 3. ledna 2015 se uskuteēnil v Doubravici 1. roēník turnaje
v mariáši s mezinárodní úēasơ. První dvĢ místa obsadili místní obēané,
kteƎí zúroēili celoroēní tvrdou pƎípravu. Na 1. místĢ se umísƟl Antonín
Komrska, 2. místo obsadil Václav Jelen, na 3. místĢ skonēil Milan
Soukup ze Zadních Zborovic. Hezké 4. místo obsadil zahraniēní úēastník
z Holandska. SoutĢžící obdrželi hodnotné ceny, které vĢnovala místní
hosƟnská Erika.

Vážení obēané,
rádi bychom vás touto cestou informovali
o zmĢnĢ úƎedních hodin Obecního úƎadu
Hajany. Od 1.1.2015 budou úƎední hodiny:

H a ja n y


každý pátek 17 – 18 hod

po dohodĢ lze vyƎídit požadavky
i mimo tyto úƎední hodiny
V pƎípadĢ potƎeby se mƽžete obracet na:

 Starostka obce, Dana Vohryzková,
tel: 602 123 656
 Místostarosta obce, Miroslav Bláha, tel: 602 141 923
Starostka obce, Dana Vohryzková
Místostarosta obce, Miroslav Bláha

RozsvĢcování
vánoēního
stromeēku
Dne 30. listopadu,
v podveēer první adventní nedĢle, jsme se sešli
pƎed Hajanskou hospodou, abychom rozsvíƟli
náš vánoēní strom a ơm
symbolicky zahájili Advent. V úvodu pƎednesla
pár slov paní starostka
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Dana Vohryzková. Poté si naši nejmenší pƎipravili krátké hudební pásmo, zazpívali a zatanēili ētyƎi vánoēní písnĢ. Tou poslední byla známá
skladba „O Vánocích“, kde zaznĢly zvoneēky a pƎítomní sousedé a pƎátelé se pozdravili podáním ruky. NechybĢlo ani vynikající obēerstvení,
které pƎipravily hodné maminky. Za to jim patƎí velký dík. K zahƎáơ se
podával horký ēaj a výborný punē. Na vánoēním stromu pƎibyly další
krásné ozdoby, které si dĢƟ samy vyrobily.
Nálada, snášející se nad Hajanami v tento nedĢlní podveēer, byla
vskutku vánoēní a natĢšila mnohé na nejkrásnĢjší svátky v roce.
ZdeŸka JestƎábová

Sbor dobrovolných hasiēƽ Hajany
poƎádá

HUDBA: Skupina Radka Šimsy
BOHATÁ TOMBOLA

Pán žehnej tomu domu

___________________________________________________________________________________________________________________

V brzkých povánoēních dnech
jsme mohli v mĢstech i vesniēkách
potkávat postaviēky malých v bílém
obleēených koledníkƽ s korunami
na hlavách, kteƎí chodili dƽm od
domu, stavení od stavení a zpĢvem
známé tƎíkrálové koledy pƎinášeli
lidem požehnání pro celý nadcházející rok. Jak dlouhou cestu museli
asi pƎed dvĢma Ɵsíci lety pƎekonat Ɵ
tƎi tajemní muži z dalekého východu
- Kašpar, Melichar a Baltazar - do dosud neznámé zemĢ? Nebylo to urēitĢ snadné putování, ale touha vidĢt
narozeného „židovského krále“, byla
hodnĢ silná. Mysleli, že místem Jeho
narození bude Jeruzalém, velké slavné království, ale hvĢzda je zavedla
do chudého, malého mĢsteēka Betléma. Tam v jesliēkách, v chlévĢ ležel
malý Ježíš. Ten Ježíš, který ve své dospĢlosƟ vzal na sebe smrt, která patƎila nám a nabízí místo ní svƽj Život … Život, který nikdy smrti nepatƎil
a patƎit nebude. VĢēný život. TƎi králové se Ježíšovi poklonili a obdarovali ho dary, hodnými krále – zlatem, kadidlem a vzácnou masơ myrhou.

SDH HAJANY + OBEC HAJANY A SDH CHLUM + OBEC CHLUM
PO\ÁDAJÍ

TƎíkrálová sbírka v Hajanech
První lednovou sobotu se také v Hajanech rozeznĢly hlásky našich
ratolesơ, které s chuơ a odhodláním klepaly na dveƎe domƽ místních
obyvatel a zpívaly koledu My tƎi králové. Ve vĢtšinĢ domácnosơ byli malí
koledníci Vašík, Šimon a Ema mile pƎivítáni a obdarováni samými dobrotami. Putování „hajanských králƽ“ požehnal na faƎe blatenského kostela
Nanebevzeơ Panny Marie pan faráƎ Marcin Piasecki. Velké podĢkování
patƎí všem lidem, kteƎí svým Þnanēním pƎíspĢvkem podpoƎili tuto dobroēinnou akci organizovanou Oblastní charitou Strakonice, jejíž výtĢžek
bude použit pro dobrou vĢc. ZároveŸ bych chtĢla touto cestou podĢkovat paní ing. RenátĢ Turkové z Hajan za obrovské nasazení a perfektní
organizaci této dobroēinné sbírky nejenom v naší obci, ale i v dalších
obcích na Blatensku.
Jitka Venclová

!!! VŠICHNI JSTE
SRDEÿNđ ZVÁNI !!!

Koncem roku byla podána žádost o dotaci
prostƎednictvím Programu obnovy
venkova Jihoēeského kraje na rok 2015
na vybudování dƎevĢného pƎístƎešku
u víceúēelové budovy jako zázemí pro
venkovní spoleēenské akce.
Zaēátkem roku, stejnĢ jako v podzimních volbách do zastupitelstva, došlo
Hor sín
na výroēní valné hromadĢ SDH Hornosín
no
ve zmĢnĢ obsazení pƎedstavitelƽ SDH.
Státní pozemkový úƎad dokonēil tƎeơ etapu
výstavby úēelových polních komunikací K Huơm a Objízdná, které byly
KPÚ pro Jihoēeský kraj, poboēkou Strakonice, vybudovány na pozemcích
p.ē. 1271, 1284/2, 1285, 1313, 1317, 1338 v k.ú. Hornosín, uvedených ve
schváleném návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Hornosín,
urēených pro výstavbu spoleēných zaƎízení.

Spoleēenská rubrika:
V únoru oslaví 82 let pan FranƟšek Drnek a paní Antonie Hrdinová.
Oslavencƽm pƎejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky
v kruhu rodinném.
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Pozvánky na akce – srdeēnĢ Vás zveme:
• Sobota 7. bƎezna 2015 od 14,00 hodin oslava MDŽ.
• Sobota 9. kvĢtna 2015 od 13,00 hodin sraz rodákƽ o pouƟ
sv. Floriána.
• Sobota 9. kvĢtna 2015 od 20,00 hodin pouƛová zábava.
• Sobota 11. ēervence 2015 od 13,00 hodin 120. výroēí
založení SDH Hornosín.
Dovolte mi, abych všem, nejen obyvatelƽm obce, popƎál do nového
roku pevné zdraví, spokojenost, hodnĢ pracovních úspĢchƽ a spousty
klidných chvil v rodinném kruhu.
FranƟšek Vrbský, starosta obce

Kapliēka
Dne 13. 11. 2014 byla chlumská kapliēka
zastupiteli obce od Þrmy PrastƎecha
pana Karla PrachaƎe pƎevzata.
PƎevzeơ pƎedcházelo vysoušení zdiva,
které Þrma PrastƎecha provádĢla od
31.10.2014, kdy zastupitelé obce stavbu
Chlum
pro zjištĢné závady nepƎevzali. Ostatní
vytýkané nedostatky zastupitelé po dohodĢ
s Þrmou vyƎešili snížením pƽvodní ceny za provedené
stavební práce. Záruēní doba na pƎevzaté práce je 60 mĢsícƽ tj. do 13.
11. 2019.
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spoleēná spoleēenská událost dvou sousedících obcí Chlumu a Hajan
se zástupci tĢchto obcí dohodli na opĢtovném konání prƽvodu, který
tentokrát 7. 2. 2015 vyjde z Chlumu a cestu ukonēí v Hajanech.

Fichtl cup
V roce 2014 se konal 7. zimní Þchtl cup Chlum. 64 závodníkƽ se
sjelo ze všech koutƽ ech. V 9.00 hod. zaēala dvouhodinová prezentace
úēastníkƽ. Po prohlídce strojƽ byli závodníci zaƎazeni do tƎí kategorií.
V kategorii klasik 40 strojƽ, voƎezplech 11 a speciál 12 strojƽ. Jeden ze
závodníkƽ se pro poruchu stroje omluvil. Po dvou rozjížěkách všech
kategorií byli vybráni závodníci Þnálových závodƽ. Traƛ byla namrzlá
a kluzká. Docházelo k mnoha krkolomným pádƽm, které naštĢsơ
nezapƎíēinily žádné zranĢní. Pro pƎípad úrazƽ byl na místĢ pƎítomen
profesionální záchranáƎ Jan Gregor z Hajan. Divákƽ se sjelo do Chlumu
asi 200. O jejich blaho se postarala polní kuchynĢ, kterou zapƽjēil pan
Pavel Vohryzka z Hajan.
Výsledky závodƽ:
Klasik: 1.místo Milan Kašpar /RadĢƟce/, 2.místo FranƟšek FiƎt /
Zduchovice/, 3.místo Vladimír Drát /Blatná/
VoƎezplech: 1.místo Aleš Opatrný /Nihošovice/, 2.místo JiƎí Stojanoviē /
Roupov/, 3.místo Václav Starý /Tedražice/
Speciál: 1.místo Kurt Limdner /Liberec/, 2.místo Jarda Rajtmajer /
Mžížovice/ 3.místo Filip Šƛastný /Slabēice/

RozsvĢcení
stromeēkƽ
První adventní nedĢli
30. 11. 2014 jsme si v Chlumu rozsvíƟli stromeēky.
Dva krásné stƎíbrné smrky
ozdobené modrými a stƎíbrnými svĢtýlky. Mezi smrky stojí chlumský betlém
s Ježíškem, Marií, Josefem,
Kašparem,
Melicharem
a Baltazarem.
RozsvĢcení se zúēastnil velký poēet obēanƽ.
Starosta obce pan Radim
Paulus popƎál pƎítomným,
sbor Bedrs zazpíval vánoēní
písnĢ, bylo i svaƎené víno
a cukroví.

Mikulášská
6. 12. 2014 pƎišel
Mikuláš s ēerty a andĢly
do kulturního domu obce.
Jako každý rok tato oslava
rozzáƎila oēi dĢơ, které si
odpoledne s ēerty užily,
zahrály hry a domƽ odnesly
malé dárky.

Hasiēská
výroēní schƽze
Hned další sobotu 13. 12. 2014 se v chlumské hospodĢ konala
výroēní schƽze SDH Chlum. Po projevech starosty SDH Milana Hanzlíka
ml. a ostatních zástupcƽ hasiēƽ si hasiēi zvolili nové pƎedstavenstvo. Díky
úspĢchu masopustního prƽvodu, který se v roce 2014 konal poprvé jako

PoƎadatelé Þchtl cupu a sponzoƎi tohoto závodu se dohodli, že ēást
Þnanēního výtĢžku z akce pƎedají rodinĢ nemocného malého obēanka
Chlumu na jeho léēbu. PƎedání Þnanēní ēástky se uskuteēnilo 30.
prosince 2014 za pƎítomnosƟ zastupitelƽ obce Chlum.
PƎíjemný rok 2015!
Miluše Kordulová

Obec Chlum a SDH Chlum poőádají
pro děti a jejich rodiÿe

v sobotu 14. 2. 2015 od 14:00
v místním pohostinství
PőijĐte si užít odpoledne
plné zábavných her, soutěží a tance.
Mţžete se těšit na tombolu a veselou atmosféru.
Vstup dobrovolný

6YD]HNREFt%ODWHQVNDOHGHQ

24

Novoroēní pochod
Nádherné sluníēkové poēasí se snĢhovou peƎinkou nás doprovodilo 1.
1. 2015 ve 13,30 hodin od viklanu
novoroēním pochodem po ēertových kamenech. Bylo nás asi kolem
70. Každý šel svým tempem a došel,
Ka d ov
kam došel. Nároēný, tentokrát snĢhovĢ
klouzavý, pochod jsme zakonēili v klubovnĢ
v KadovĢ se šálkem dĢtského punēe, ēaje ēi kávy a posilnili se vánoēním cukrovím a chlebíēky. Provozovatel „klubovny“ pƎipravil
i chutnou vietnamskou polévku. DĢkujeme všem, kteƎí se zúēastnili, a všem, kteƎí pomohli s organizací a dodali „proviant“. Na-

Kadof of rock
Malá fotoreportáž z pátku 26. 12. 2014 „Kadof of rock“
a nĢkolik kapel s rƽzným pojeơm ... bylo to hezké a pƎíjemné… (o:
Text: Vladimíra Tomanová
Foto: Jana Kopáēková

LnáƎský Málkov
konec nám do klubovny nĢjací lidé pƎivezli zatoulaného pejska,
který díky petardám a novoroēním ohŸostrojƽm ztraƟl orientaci,
ale i ten se po 21. hodinĢ, díky Lence FoƎtové ze LnáƎského Málkova, vráƟl ke svému páníēkovi do ZáboƎí.
Text: Vladimíra Tomanová
Foto: JiƎí Vlēek, Lucie Koēovská

Silvestrovský pinēes - 10. roēník
I pƎes avizovaný zaēátek turnaje na Silvestra v 9,00 hodin
se hráēi ležérnĢ trousili od 9. do 10. hodiny. Nakonec hrálo 13
hráēƽ. VítĢzem se stal pan Milan Prēek, druhý
byl „Lavry“ a tƎeơ pan ZdenĢk Bárta. Každý
si odnesl pĢknou cenu, pochutnal si na
ovaru a dopƎál si sportovní zážitek.
ChtĢla bych podĢkovat panu Pavlu
Tomanovi z Pole za organizaci této
sportovní akce.
Text: Vladimíra Tomanová
Foto: ZdenĢk Bárta a spol.

Dne 23. 12. 2014 jsme se sešli u rozsvíceného vánoēního stromu
a spoleēnĢ si zazpívali koledy. DĢƟ i nĢkteƎí dospĢlí pƎi zpívání dostali
zapálené prskavky.
Silvestrovským posezením jsme zakonēili rok 2014 a o pƽl noci jsme
pƎípitkem a vypuštĢním lampiónu pƎání pƎivítali rok 2015, snad si každý
nĢco pƎál.
V novém roce pƎejeme všem hodnĢ zdraví, štĢsơ a úspĢchƽ.
Už druhým rokem probĢhla v naší vsi TƎíkrálová sbírka. Všem, kteƎí
pƎispĢli, moc dĢkujeme.
Lenka FoƎtová
obēanské sdružení PƎátelé LnáƎského Málkova
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Konec roku 2014
v Kocelovicích
Konec roku 2014 byl u nás ve vsi
poklidný. Mladí hasiēi již ukonēili svou
sportovní ēinnost a povolební vzruchy
už také uƟchly. Aēkoli poēasí tomu moc
Ko
c e l o v i c e neodpovídalo, pomalu se blížila zima
a lidé tak radĢji trávili své volné chvíle doma
v teple.
První vĢtší spoleēenskou akcí po delší dobĢ byl Adventní veēer, který
se konal v sobotu 13. prosince v sále místní hospƽdky. Obecní úƎad ve
spolupráci s místním hosƟnským pƎipravil pro návštĢvníky malé vánoēní
obēerstvení. Veēer zpƎíjemŸovala keltská hudba umĢleckého souboru
ZUŠ Blatná, vedená MarƟnem Škantou. Tato sobota byla v Kocelovicích
pomĢrnĢ nabitá. Po poledni nás toƟž pƎišel navšơvit Mikuláš. Rozdal
dĢtem sladkosƟ a všichni spoleēnĢ i s ēertem a andĢlem strávili hezké
odpoledne. Organizátorkám dĢkujeme za pƎípravu této akce.
Od druhé adventní nedĢle do ŠtĢdrého dne byl už jen krƽēek. ekání
na Ježíška jsme si ukráƟli zpíváním koled u vánoēního stromu, které se
již stalo v naší obci hezkou tradicí a jehož se rok od roku úēastní stále
více lidí (za což jsme velmi rádi).
Nový rok jsme pƎivítali každý po svém. NĢkteƎí v klidu doma
u televizní obrazovky, jiní se svými pƎáteli na Silvestrovské zábavĢ nahoƎe
v hospodĢ. Ani letos pak nechybĢl novoroēní pochod na TƎemšín.
ZávĢrem bych Vás už jen rád pozval na hasiēský ples, který se
v Kocelovicích uskuteēní v sobotu 14. února 2015.
MarƟn Lukáš
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Zhodnocení poēasí v roce 2014:
PrƽmĢrná roēní teplota +9.3°C odpovídá jižnímu Slovensku a je
nejvyšší za celé pozorovací období (1976 až 2014). Roēní srážky ve výši
595.8 mm odpovídají normálu (589.5 mm). Sluneēní svit ve výši 1685.4
hodin je nepatrnĢ nižší než normál (1714.2 hodin).
Vladimír KováƎ
meteorologická stanice Kocelovice

La žá n ky

Posvícení v naší
vesniēce vyšlo na
9. listopad 2014.
Tradiēní chození po
hnĢtynkách

Bez hudebního doprovodu by to nebylo
ono, šlo se od chalupy k chalupĢ. V každé na
nás ēekalo obēerstvení. Bylo dosƟ veselo, zapojila se i mladší generace
a moc jim to slušelo. AlespoŸ se udrží tradice vesnice.

Poēasí listopad – prosinec 2014
Listopad 2014 byl teplotnĢ silnĢ nadnormální. PrƽmĢrná teplota
byla +5.3°C, normál je +2.4°C. Teplejší listopad (+5.4°C byl pouze v roce
1994). Nejvyšší teplota byla 1.11.: +14.2 °C, nejnižší 28.11.: -1.2 °C.
V listopadu bylo 5 dnƽ mrazových (min. teplota je nižší než 0 °C) a 1
den ledový (max. teplota je nižší než 0°C). Suma srážek za listopad 2014
byla 19.9 mm, normál je 39.1 mm, srážky byly výraznĢ podnormální.
Nejvíce pršelo 18.11. - spadlo 15.4 m srážek. V žádném dni se nevyskytly
tuhé srážky (snĢžení). Podobný stav byl v letech 2000 a 2011. Slunce
svíƟlo v listopadu 2014 17.3 hodin, což je nejnižší sluneēní svit za celé
pozorovací období (od r. 1975). Normál pro listopad je 51.1 hodin.
V listopadu se v žádném dni nevyskytl silný vítr a to je také mimoƎádnost.
Prosinec 2014 byl teplotnĢ též výraznĢ nadnormální. PrƽmĢrná
teplota byla +1.8 °C, normál je -0.9 °C. V minulosƟ ale byly teplejší
prosince (v roce 1979 +2.7 °C). Nejvyšší teplota byla namĢƎena 19.12.:
+10.4 °C, nejnižší 28.12.: -11.5 °C. Až do Vánoc bylo teplo, bĢhem Vánoc
se zaēalo výraznĢ ochlazovat a studené poēasí pak vydrželo až do konce
mĢsíce. V prosinci bylo 13 dnƽ mrazových a 7 ledových. Suma srážek
za prosinec 2014 byla 27.3 mm, normál je 36.4 mm. Prosinec tak byl
slabĢ srážkovĢ podnormální. Nejvíce srážek spadlo 11.12.: 4.3 mm, ale
teprve až závĢrem mĢsíce se objevila souvislá snĢhová pokrývka, 29.
a 30.12. dosáhla výšky 5 cm. Slunce v prosinci svíƟlo 26.2 hodin, normál
je 44.3 hodin. Svit byl výraznĢ podnormální. V prosinci bylo 12 dnƽ se
silným vĢtrem a 2 s bouƎlivým. Maximální náraz vĢtru byl namĢƎen
22.12. a to 21.4 m/sek.

V Lažánkách se 6.
prosince v 17 hodin rozsvítil
vánoēní stromek. PouštĢly se koledy, lidé se sešli
a podebatovali, rozdával se
svaƎák. Den pƎed ơm chodil Mikuláš, AndĢl a ēerƟ,
rozdávali dĢtem balíēky, ale
i uhlí.
Po Mikuláši 6. prosince se
sešla parta žen v pƎevleēení
za ēertice. Byla velká sranda.
A už se kují plány na pƎíšơ
rok. Plány jsou veliké, snad
se uskuteēní.
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27. prosince
2014 se sešlo asi
20 lidí, kteƎí si
zahráli
tradiēní
karetní hru Prší.
Byla pĢkná legrace, urēitĢ si to
všichni užili stejnĢ
jako já, co jsem
foƟla. První místo
získal Pavel Sedláēek, 2. místo
Jarda Burda a 3.
místo Václav KƎivanec.
Text a foto: Marie
KováƎová

neb Ignác Dubský umĢl velice dobƎe znázornit silný mužský hlas slabý
ženský hlas neb dĢtský hlas. UmĢl mluvit jako dobrák nebo jako zlý.
Loutky mĢl na gumových šŸƽrách a konce natoēený na prstech a stál na
lavici nad jevištĢm. Nebylo ho vidĢt. S loutkama umĢl elegantní pohyby
a nebo neohrabaný. HosƟnšơ se toho nabažili a nechtĢli to bráƟ do
stavení protože ztoho málo mĢli jenom trochu uklídu. Po divadle byla
taneēní zábava pro dospĢlý. Ponejvíce to byli koēové a služky. Takové
taneēní zábavĢ se Ǝíkalo „frc“. Loutkový divadlo mĢlo prvotƎídní výkon.
Každý tehdejší potulný komediant i školák umĢl na dvouƎadovou
harmoniku a byl v tomto oboru umĢlec.Hráli též na kobylí hlavu „ninĢra“.
Toēí se klikou a sahá druhou rukou na struny. Bylo kolem r 1885 naƎízeno
že hosƟnský musí každýho nechat pƎes noc. Tak vypravuje hosƟnský
V Drnek ē 35 že k nim do ē 10 pƎijeli komedianƟ na dvƽr aniž by se
mnoho ptali. KomedianƟ mĢli vozy pod plachty a vaƎit si museli u lidí
neb venku. Asi v r 1887 se objevil u potulných lidí vƽz „vostávak“. Tyto
ostávací boudy vyrábĢl v Blatné truhláƎ Rƽžiēka za 50 zlatých bez vozu.
PohádkaƎ – PƎišel na jisto a vypravoval pohádku jednu v listopadu od 6
h do 10 h veēer po tƎi veēery. Vypravoval tou nejsprávnĢjší ēešƟnou a ani
jedno slovo se mu nezkazilo. PohadkáƎ byl z rodiny Damrƽ a pohádku
vypravoval u rolníka Rútha ē 15 v PƎedmíƎi v r 1898. Takových pohádkáƎƽ
chodilo za dávných dob mnoho a živili se s ơm, neb dostal nocleh a jíst.
Mluvka – PƎišel do stavení a vypravoval kolem r 1860 co je novýho
ve svĢtĢ. Lhal ale šikovalo se mu to a domácí i cizí s utajeným dechem
naslouchali jeho prášení a vĢƎili tomu jenom nĢkdy se jim zdálo že to asi
není pravda. NĢco bylo pravda co zažil sám nĢco slyšel a nĢco pƎolhal.
Protože ēasopisi se na vesnici kolem r 1860 neodebírali vƽbec, byl
venkovský ēlovĢk odkázán na to co mu takový houpaēkáƎ nažvanil.
Nic neumĢl – PƎišel do stavení a žádal nocleh a veēeƎi a obojí mu
bylo slíbeno. Ptali se ho co umí? Pohádky? Zpívat a když dal zápornou
odpovĢě tak mu Ǝekli aspoŸ nĢco lžete ! Když se k niēemu nemĢl tak ho
po veēeƎi vyhnali do stáje aby jim ve svĢtnici nesmrdĢl.“
PƎipravila Marie Vrátná
Sbor dobrovolných hasiēƽ

Poupata
v Lažánkách

LNÁ\E
si dovoluje Vás pozvat na tradiēní

Na výroēní schƽzi
SDH v lednu 2015
dorazila „Poupata“. Moc jsme si
to užili, pƎi nácviku i na vystoupení. Cviēili jsme
na populární písniēku. Aplaus byl
veliký.

HASIÿSKÝ PLES
28. února 2015
od 20 hod

Kulturní dƽm ve LnáƎích
!!!BOHATÁ TOMBOLA!!!

Text a foto Marie
KováƎová Lažánky

Vstupné: 120,- Kē

K tanci a poslechu hraje TALISMAN

Kulturní dƽm LnáƎe Vás zve na vystoupení

Trocha historie
nikoho nezabije

17.3.2015 18:30 hod.

dnes o potulných lidech, pohádkáƎi
a mluvkovi

LnáƎe

(citace ze zahorēické kroniky, zápis
z roku 1936)

„Potulní lidé – KomedianƟ pƎijeli
do vesnice a požádali hosƟnskýho aby jim
propƽjēil taneēní sál. Když jim to hosƟnský svolil tak
odpoledne zahráli na návsi na nĢkolika místech na dvĢ dvouƎadové
harmoniky, velký buben, malý buben, ēineli (puklice) a triangl (cinkadlo).
Po sehrání vyvolali jaký kus budou hrát. TƎeba o sv JenofĢfĢ. Veēer pƎed
pƎedstavením zahráli též na návsi. Školáci na loutkové divadlo plaƟli 2
krejcary a vĢtší 5 kr. Divadlo mĢlo nĢkolik jednání. Takový Karel Flachs

EIN KLESL BŽUNDES
Josef Mladý & Josef Náhlovský
Informace a pƎedprodej vstupenek Knihovna LnáƎe tel. 380 423 313
Vstupné: 240,-Kē
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Mikulášská nadílka ve LnáƎích

Kulturní dĤm LnáĜe

Pátého prosince, to je den kdy dĢƟ dostávají dárky od Mikuláše. Ne
jinak tomu bylo toho dne na nádvoƎí zámku ve LnáƎích. Po dvouleté pauze
se sešla opĢt stará dobrá parta ēlenƽ Sokola LnáƎe, aby udĢlala radost
naším nejmladším, ale zároveŸ i tĢm dƎíve narozeným. DĢƟ odƎíkávaly
básniēky a slibovali pƎed ēerty, že již budou hodné. Jako odmĢnu dostaly
sladkosƟ a další dárky od Mikuláše a andĢlƽ. Ty starší pak požadovali
místo sladkosơ vĢtší množství uhlí, tƎeba tƎicet metrákƽ, to však bylo
nad možnosƟ a síly Mikuláše a andĢlƽ. Také ēerƟ se ēinili, aby mohli
v lepším pƎípadĢ každého pohladit koštĢtem, v horším pƎípadĢ pak ty
hodnĢ zlobivé odnést do pekla. NĢkteré dĢƟ byly tak vystrašené, že ani
Mikuláš je nemohl utĢšit. Nakonec vše dobƎe dopadlo. Všechny dĢƟ
odcházely obdarovány malým dáreēkem, dospĢláci se mohli rozehƎát
teplými nápoji a zakousnout malé obēerstvením. A protože všechny dĢƟ
u nás jsou hodné, tak nakonec ēerƟ odcházeli do pekla s prázdnou.
ZávĢrem dĢkuji všem, kteƎí se na pƎípravĢ této akce podíleli,
a zároveŸ dĢkuji všem, kteƎí byli na této akci pƎítomni, neboƛ až tehdy,
kdy pƎijdou lidé, mají takové akce smysl.
DĢkuji Miroslavu adovi, Pavlu Novosadovi, Michalu Hájkovi, JiƎinĢ
Fontánové, Michaele Fontánové, Lidmile adové a Jitce Hlavsové za
jejich ochotu a vstƎícnost pƎi úēasƟ na této akci. PodĢkování též patƎí
majitelƽm zámku ve LnáƎích, kteƎí nám umožnili konání této akce
v tĢchto dƽstojných prostorách. NejvĢtší dík pak patƎí paní adové,
která oblékla Mikuláše do nového ošacení.
„Mikuláš“ Václav Krejēí, pƎedseda TJ Sokol LnáƎe

17. 4. 2015 od 18:30 hod.
Informace a pƎedprodej vstupenek Knihovna LnáƎe tel. 380 42 33 13
Vstupné: 240,-Kē

PƎedvánoēní ēas ve LnáƎích
Už od dĢtství nás doprovází pƎíbĢh Marie putující spolu s Josefem do
Betléma. Tam ve chlévĢ porodí syna, položí jej do jesliēek a dĢƛátko dostane
jméno Ježíš. AndĢl PánĢ zvĢstuje pasáēkƽm narození Spasitele položeného
v jeslích na senĢ. ZáƎící hvĢzda na nebi pƎivádí k Ježíškovi všechny, kteƎí
v nĢm a ve svĢtle nad Betlémem vidí radost i nadĢji.
Tento nejstarší biblický pƎíbĢh nám v sobotu 20. prosince 2014
u vánoēního stromu sehrál spolek Chloumeckých ochotníkƽ. Celé
pƎedstavení úēinkující i návštĢvníky sužoval silný vítr, ale nic neubral
na pƎíjemné atmosféƎe. Výborným svaƎákem byla zahnána zima, i když
jen vnitƎnĢ, a pro dĢƟ byl pƎipraven vánoēní punē. NaštĢsơ pršet zaēalo
odchodem posledního návštĢvníka
Tato pƎedvánoēní akce nebyla jediná ve LnáƎích. 30. listopadu byl
zahájen Advent již ētvrtým Zvonkovým prƽvodem, rozsvícením vánoēního
stromu a teplým svaƎákem zdarma pro každého. V sobotu 6. 12. probĢhl
tradiēní 8. adventní trh, bylo zde možno zakoupit hraēky ze dƎeva,
medovina, pletené šály, adventní vĢnce, svícny, jmelí, perníēky, košíēky
z pedigu i z papírových trubiēek a mnoho dalších druhƽ výrobkƽ šikovných
Ǝemeslníkƽ. A pro mnohé byl nezapomenutelným zážitkem Vánoēní koncert
kapely MistƎíŸanka, který se konal 10. prosince v Kulturním domĢ LnáƎe.

Program akcí v Kulturním domĢ
ve LnáƎích
1. pololeơ 2015






17.1.2015 od 20:00 Myslivecký ples hraje: Keramiēka
28.2.2015 od 20:00 Hasiēský ples hraje: Talisman ST
17.3.2015 od 18:30 zábavný poƎad „ Ein klesl bžundes“
uēinkují: Josef Mladý a Josef Náhlovský
17.4.2015 od 18:30 vystoupení kapely Šlapeto
2.5.2015 od 19:00 vystoupení kapely Veselá trojka Pavla
Kršky
Informace a pƎedprodej vstupenek
Knihovna LnáƎe tel: 380 423 313
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Obecní dƽm v Lomu
s novými okny
a novou stƎechou
Po vnitƎních úpravách v objektu
bývalých kanceláƎí JZD ŠkvoƎeƟce, který
odkoupila obec Lom do svého vlastnictví
Lom
a promĢnila ho v obecní dƽm, došlo v druhé
polovinĢ roku 2014 i na úpravy vnĢjší. „V budovĢ se
kompletnĢ vymĢnila okna, koncem listopadu byla dokonēena i pokládka
nové stƎešní kryƟny,“ uvádí starosta Lomu Václav KaŅa. „Celý projekt byl
realizován v rámci Programu obnovy venkova, kdy jsme obdrželi dotaci
150 000 korun. Ve Þnále dosáhly náklady na ēásteēnou rekonstrukci
objektu ēástky 270 000 korun.“
V nejbližší budoucnosƟ chtĢjí pƎedstavitelé obce Lom pƎikroēit
i k opravĢ fasády.
Vladimír Šavrda

Slavnostní rozsvícení vánoēního
stromku
Na celém Blatensku se v období okolo prvního adventu rozsvíƟly na
veƎejných prostranstvích vánoēní stromky. Nejinak tomu bylo i v obci
Lom. Nádherná podívaná tady byla sledována více než ētyƎiceƟ lidmi.
Kouzelnou atmosféru na lomské návsi podtrhovaly koledy, zazpívané
živĢ talentovanou Andreou BaƟstovou. NezapomnĢlo se ani na
obēerstvení, podávala se vánoēní štola, vzduch vonĢl horkým punēem.
Ti nejmladší si pochutnávali na punēi ryze dĢtském, takže ani oni nepƎišli
zkrátka.
Vladimír Šavrda

Mikulášská nadílka v Lomu
I když to zpoēátku vypadalo, že na letošní mikulášské nadílce bude
malých ēekatelƽ na nadílku poskrovnu, opak byl nakonec pravdou.
Zaơmco loni cƟhodnému Mikuláši odƎíkávalo básniēky sedmnáct dĢơ,
letos pĢtadvacet dárkových balíēkƽ pro všechny nestaēilo a tƎi musely
být ještĢ dodateēnĢ doneseny z blízké prodejny.
Než tváƎí v tváƎ pekelníkƽm zaēaly nĢkteré dĢƟ
ve spoleēenské místnosƟ
obecního domu natahovat
moldánky, byl dán prostor zábavným soutĢžím
a hrám. Ty pƎipravily místní ženy. Školáci a pƎedškoláci tak vedle tradiēního
pƎednášení a zpĢvu písniēek házeli kroužky na cíl,
skládali puzzle, poznávali
zvíƎátka podle hmatu nebo
lovili v kouzelné krabici.
Se svoji troškou do mlýna pƎispĢchal i DJ MarƟn
Dráb z Blatné. PƎítomné
dĢƟ vyzkoušel z populární
„Mašinky“ i neménĢ oblíbeného „Ptaēího tance“.
Když se venku setmĢlo,
bujaré veselí ponĢkud
uvadlo a do dĢtských
dušiēek se zaēal vkrádat
strach z ēertƽ. Tu také
hledaly azyl u svých
rodiēƽ. Tentokrát v partĢ
nadpƎirozených
bytosơ
pƎevládaly pekelné síly.
OproƟ ētyƎem ēertƽm,

kteƎí si pƎinesli do lomského obecního
domu i pekelnou knihu hƎíchƽ, dotváƎeli
svĢtlou menšinu Mikuláš a dva andĢlé.
Když už byly všechny dĢƟ podarované,
vrhl se nejsilnĢjší z pekelníkƽ na
starostu, naložil si ho na záda a jal se ho
odnést do pekla. Ne že by to byl hƎíšník,
ale v ēertovské jeskyni potƎebovali prý
vypracovat žádost o dotaci z prostƎedkƽ
EU na kompletní rekonstrukci ěábelské
kotelny a v tom je Václav KaŅa osobou
nejpovolanĢjší. NaštĢsơ mu ho andĢlé
venku pƎed vchodem vyrvali ze spárƽ
a vráƟli ho zpátky.
Vladimír Šavrda

Co se u nás bude
dít:
sobota 14. 2. 2015
masopustní prƽvod
od
13.00 hod.
Me
ē i c h o v úterý 17. 2. 2015 maškarní
zábava s pƽlnoēním
pochováním BAKUSA
sobota 21. 2. 2015 dĢtský maškarní bál
od 14.00 hod.
sobota 7. 3. 2015 setkání k MDŽ od 18.00 hod.

Adventní ēas
v PƎedmíƎi
SpoleēnĢ se zaēátkem adventu probĢhly v PƎedmíƎi dvĢ tradiēní akce.
V sobotu 29. 11. odpoledne probĢhlo
v zasedací místnosƟ obecního úƎadu plePƎe d míƎ
tení adventních vĢncƽ, na kterém se sešlo
15 žen. PƎi svaƎáēku a pƎineseném zákusku si
nejen vyrobily a ozdobily adventní vĢnce (nĢkteré
nejen pro sebe, ale i pro své známé), ale hlavnĢ si popovídaly a alespoŸ
na chvíli zapomnĢly na pƎedvánoēní shon.
Hned veēer následovalo rozsvícení vánoēního stromeēku na návsi
v PƎedmíƎi. Letos byla tato akce obohacena o vystoupení dámského
pĢveckého tria PƎelet MS z Blovic. Protože vĢtšinĢ zúēastnĢných se nechtĢlo hned po akci rozejít do svých domovƽ, pokraēovalo vystoupení
„PƎeletek“ na sále obecního domu. Odtud se nĢkteƎí rozcházeli až tĢsnĢ
nad ránem.
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TƎeơ akce v ēase adventu probĢhla 6. prosince taktéž na sále v PƎedmíƎi. lenové „Pastouška clubu“ s podporou obce pƎipravili pro naše
nejmenší „Mikulášskou nadílku“. Nejprve se promítaly pohádky s ēertovskou témaƟkou a hned poté všichni pƎivítali Mikuláše, andĢla a ēerty. Ti obešli všechny dĢƟ a po písniēce nebo básniēce každé obdarovali
malým dárkem. PƎestože tato akce byla organizovaná na poslední chvíli,
setkala se s velkým ohlasem. Všichni se shodli na tom, že pƎíšơ rok ji zase
zopakujeme.

Novoroēní pochod na Metelskou horu
Novoroēní pochod jsme letos poƎádali již pošesté. Letos nám bylo
dopƎáno projít se krásnou zasnĢženou krajinou. V jednu hodinu po poledni se úēastníci vydali ze Zámlyní, a pƎes PƎedmíƎ a Metly došli až k cíli
- na Metelskou horu. BĢhem pochodu se všem zúēastnĢným (bylo jich
pƎes šedesát) dostávalo dopingu v podobĢ svaƎáku a piveēka, v cíli puto-

Rad

Letní areál byl
zkolaudován,
výstavba
komunikace se
pƎipravuje

o my š l

Dne 4.12. 2014 byl vydán „Kolaudaēní souhlas“
s užíváním stavby „Letní areál Radomyšl“ v rámci které byl zrekonstruován 50 m bazén pro plavce, bazén pro neplavce, který byl navíc
doplnĢn o Þltraci, hlavní objekt
a požerák pƎírodní nádrže. Dne
19.12 byla na ÚƎad regionální
rady pƎedána závĢreēná zpráva se žádosơ o platbu a v roce
2015 by mĢlo dojít k proplacení
dotace z ROP NUTS II Jihozápad.
Slavnostní otevƎení probĢhne
v ēervnu 2015.



vání došlo i na opékání vuƎtƽ. VydaƎená akce byla zakonēena spoleēným
fotografováním. Všem úēastníkƽm dĢkujeme a tĢšíme se na další roēník
ve stejnĢ hojném poētu.
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ZávĢrem bych chtĢl všechny pozvat na sobotu 7. 2. 2015, kdy se v sále
Obecního domu v PƎedmíƎi uskuteēní od 14 hodin „DĢtský maškarní
bál“, na který naváže bál „PYŽAMOVÝ“. K tanci a poslechu bude celý den
hrát skupina Minimax.
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Pozvánka na pƎipravované akce
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V tĢchto dnech oslavili nebo oslaví výroēí
Ɵto naši spoluobēané:
Hodková Marie (84), Skuhravá Marie (74), Malá
Marie (70), Klein Josef (60), Kratochvíl Jan (73),
Choura Josef (65), Skuhravý Václav (84), Jíchová
JiƎina (80), Krýdová Marie (78) a Seidlová Marie
(70).
Všem uvedeným jménem obce blahopƎejeme
a do dalších let pƎejeme stálé zdraví a mnoho
životních úspĢchƽ.
Pavel Karlík, starosta obce
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V únoru bude zahájena další akce podpoƎená z programu ROP NUTS
II Jihozápad „Výstavba komunikace“. Jedná se o vybudování komunikace
vēetnĢ parkovišƛ u bytových domƽ v ulicí U HƎištĢ a napojení na novou
bytovou výstavbu.
Luboš Peterka, starosta

esko zpívá koledy na námĢsơ
v Radomyšli…
StejnĢ jako v minulých letech se i tento rok MĢstys Radomyšl, místní
základní škola a další subjekty zapojily do celorepublikové akce „esko
zpívá koledy“, která letos probíhala ve spolupráci se Strakonickým
deníkem a rádiem eský rozhlas eské BudĢjovice. U nás v Radomyšli
jsme akci zahájili programem, který odstartoval zvonĢním zvonƽ již o pƽl
šesté. Po pƎivítání všech pƎítomných následovala recitace krátké úvodní
básnĢ v podání uēitelek Marie Krejēové, JiƎiny Salátové, zastupitele Pavla
KƎíže a Ǝeditele školy JiƎího Pešla. Poté pƎišla na Ǝadu píseŸ „Vánoce jsou
tady“ a dále vystoupení mladých muzikantƽ pod vedením pana Luboše
Mráze. Jako v pƎedchozích letech tuto akci velice úspĢšnĢ oživil místní
spolek baráēníkƽ a jejich, dnes již témĢƎ zapomenutá tradice, chození
Lucek. Žáci tƎeơ tƎídy toto „ƎádĢní“ Lucek navíc doprovodili písní „My
k vám pƎicházíme se svatou Lucií“. Posledním hudebním ēíslem byly
slavné „Rolniēky“, v originále snad ještĢ slavnĢjší pod názvem „Jingle
Bells“. Úderem šesté hodiny následovalo, stejnĢ jako na mnoha dalších
místech v republice, spoleēné zpívání pƎedem daných koled. Po jejich
ukonēení se závĢreēného slova ujal starosta mĢstyse pan Luboš Peterka,
jenž všem popƎál veselé Vánoce a mnoho úspĢchƽ do nového roku 2015.
A jak vnímali celou akci místní i pƎespolní obēané, rodiēe, dĢƟ?
Jejich hodnocení bylo více než kladné! Zejména dospĢlí oceŸovali onen
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Ve stƎedu 10. 12. 2014 se chlapci z 5., 6. a 7. tƎídy zúēastnili okresního
kola turnaje v halové kopané. Celkem se v turnaji stƎetlo 12 družstev
rozdĢlených do 4 skupin. Naši kluci postoupili ze skupiny na prvním
místĢ a úspĢšnĢ prošli do semiÞnále turnaje, kde prohráli s Gymnáziem
Strakonice. V boji o tƎeơ místo klukƽm už nestaēily síly na ZŠ VodŸany
a nakonec se umísƟli na krásném 4. místĢ.
Za tahouna družstva lze oznaēit Dominika Brože, který byl u vĢtšiny
gólových šancí, mnoho z nich dokázal i využít. Gólman OndƎej Bunda byl
v bránĢ velice pohotový a obratný. Ve velké formĢ byl také MarƟn Vojta,
Adam Vachulka a Jan SklenáƎ. K úspĢšné hƎe pƎispĢli také Denis JuƎica,
Nicolas Lacko, OndƎej Bláhovec, Josef Beneš, Karel apek. Všem klukƽm
bych chtĢl podĢkovat za skvĢlé sportovní chování a podané fotbalové
výkony.
Monika Babková

MŠ Radomyšl
fakt, jak bylo již mnohokrát vyƎēeno, že se všichni v tomto nároēném
pƎedvánoēním období sešli, popovídali, zapomnĢli na své starosƟ
a prožili pár hezkých spoleēných chvil. A toto je jistĢ rozhodující.
KateƎina Houdková

Chlapci a dĢvēata nás reprezentovali
ve ßorbale a kopané
Ve ētvrtek 20.11. se žáci 7., 6. a 5. tƎídy zúēastnili turnaje ve ßorbale.
Díky jednomu prohranému zápasu se ZŠ elakovského 2:1, skonēili
ve skupinĢ na druhém místĢ a vzhledem k hracímu systému turnaje
nepostoupili dál. V celkovém poƎadí obsadili 4. - 6. místo spolu se ZŠ
PodĢbradova a ZŠ esƟce.
Ve velké formĢ byli v útoku Adam Vachulka a Dominik Brož a v obranĢ
MarƟn Vojta. ChtĢl bych podĢkovat i ostatním hráēƽm Tomáši Havlíkovi,
Nicolasi Lackovi, Karlu apkovi, OndƎeji Bundovi, Vladimíru Benediktovi,
OndƎeji Bláhovcovi, OndƎeji ŠtĢpánovi, Janu SklenáƎovi, MatĢji
Hendrychovi za pĢkné sportovní a týmové chování a za pƎedvedené
výkony.
V úterý 25. 11. se dĢvēata ze 7. a 9. tƎídy z naší školy vypravila na
ßorbalový turnaj. Na turnaj dorazilo 10 družstev - 4 základní školy ze
Strakonic a 6 venkovských škol, kterým jsme vládly my. V prvním zápase
ve skupinĢ dívky remízovaly 1:1 se ZŠ TGM Blatná. Ve druhém zápase
dokázaly porazit pozdĢjšího vítĢze turnaje 1:0. Dívky v zápase skvĢle
bránily a Tereza Šípová z rychlého útoku vstƎelila vítĢzný gól. Ve tƎeơm
zápase zvítĢzila bohužel ZŠ Dukelská a v posledním skupinovém utkání
naše reprezentantky vyhrály nad ZŠ Sedlice vysoko 4:0. V boji o 5. místo
pak dívky porazily ZŠ ZáboƎí v pomĢru 2:1.
Nutno pochválit klíēové hráēky turnaje v útoku Terezu Šípovou,
v obranĢ Terezu Hendrychovou a v brance Nelu Kvardovou. Ale i ostatní
hráēky tj. Karolína LaŸková, Radka Vojáēková, Diana Koubková, Anna
Blatská, Petra Kropíková, Alena Tomášková si zaslouží pochvalu za pĢkné
výkony.

ZávĢr minulého roku byl v naší školce pestrý. Zaēal tvoƎivou dílnou
rodiēƽ s dĢtmi, která v pƎedvánoēním ēase pƎináší chvilky spoleēného
tvoƎení a spoleēnĢ prožitého ēasu. PƎi letošním malování na hedvábí
s magistrou Rƽženou Majerovou se stal i chvílí, kdy vznikala malá,
kouzelná, vánoēní dílka. Mikuláš s andĢlem a ēertem pƎinesli dĢtem
mikulášskou nadílku a už jsme se mohli tĢšit na Vánoce. Vánoēní
koledy nám zahrály dĢti ze ZUŠ Strakonice pod vedením Luboše Mráze.
Nejstarší pƎedškoláēci si pƎipravili a zahráli ostatním dĢtem pohádku

„O dvanácƟ mĢsíēkách“. Vánoēní besídky pro rodiēe si pƎipravila každá
z pĢƟ tƎíd naší mateƎské školy samostatnĢ a dokonce i Ɵ nejmenší tƎíleté
dĢƟ se promĢnily ve vánoēní hvĢzdy pƎinášející štĢsơ, lásku a vše dobré
do nového roku. V kostele Sv. MarƟna jsme si prohlédli malého Ježíška,
ale nejvĢtší radost dĢtem pƎinesla vánoēní nadílka ve školce.
Po vánoēních prázdninách k nám na zaēátku ledna pƎijela zvíƎátka
ze ZOO Borovany. Již nĢkolik let mají dĢƟ možnost poznat a dozvídat
se o jejich životĢ pƎímo v naší školce. Už nás navšơvil napƎ. malý tygr,
opiēka, papoušek a letos jsme poznali výra bengálského a pásovce.
TĢšíme se na pohádku „O veverce iperce“, v únoru pak na karneval
a návštĢvu kouzelníka.
S pozdravem Ǝeditelka MŠ Radomyšl Renata Škodová

KoneēnĢ snĢží
Doēkali jsme se snĢhu zrovna o vánoēním volnu, kdy vĢtšina lidí má
dovolenou. Ráda bych za sebe i ostatní Radomyšláky pochválila „Rychlou
rotu“ z obce za uklizené chodníky už v brzkých ranních hodinách. Je
pƎíjemné, když nemusíme závidĢt Sedliēákƽm nebo BlateŸákƽm a pƎi
tom se brodit snĢhem a klouzat po chodnících.
Nevím jak ostatní, ale já si myslím, že svoje úkoly celoroēnĢ zvládají
se ctí a že je práce za nimi vidĢt. Bylo by fajn, kdyby se ještĢ víc zamĢƎili
na úklid v obci hlavnĢ na zastávkách a u kontejnerƽ a pravidelnĢ tam
uklízeli. Jejich práci mƽžeme kontrolovat všichni a vĢƎím, že nespokojenci
vēas svoje pƎipomínky nahlásí na obci.
Blanka Matoušková
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Rojická skála
Bábinky si vyrazily na výlet do Rojic. Navšơvily paní Hlaváēkovou
a paní Lomovou a pƎizvaly je na akce bábinek. ObĢ dvĢ je pĢknĢ
pohosƟly, to aby všichni zvládli procházku kolem rybníka a na skálu. PƎi
odchodu z Rojic na nĢ ēekalo posilnĢní ve formĢ štamprlátek u HƎebíēkƽ
na chalupĢ.
V leskovické hospƽdce pƎibližnĢ 45 žen obveseloval na harmoniku
pƎi mikulášském posezení Jaroušek z DOZP v Oseku. TradiēnĢ stoly byly
plné dobrot a vládla dobrá nálada. Z tomboly si každý odnesl nĢjakou
tu drobnost.

Mikulášská pro dospĢlé - vystoupení dĢơ

Mikulášské posezení v Leskovicích

Na KƎenovce se ženy zdokonalily v pletení vánoēky od proİka
z pekáren paní Šnajdrové. ZároveŸ symbolicky oslavily první
prababiēkovství pí H. Šímové.
V pátek 12. byly pƎizvány do domova seniorƽ v Lidické na vystoupení
hercƽ z Jihoēeského divadla v eských BudĢjovicích. Moc se jim líbilo
pásmo ladĢné do vánoēní nálady. PotĢšilo je, že se k nim novĢ pƎidala
i paní ŠindeláƎová z Jemnic.
PƎejeme bábinkám, aby jim vydržela dobrá nálada, pestré nápady,
chuƛ jít mezi lidi, zdravíēko, cestovatelské touhy a elán nejen v pƎíšơm
roce. Myslím, že v mnohém strēí ty mladší do kapsy.
ve spolupráci se Slávkou Klasovou napsala Blanka
Matoušková

Vánoce, Vánoce pƎicházejí
V prosinci se vše smĢruje k vánoēním svátkƽm. Ani my nejsme
výjimka. První adventní víkend probĢhla už klasicky Mikulášská pro
dospĢlé. DĢƟ ze školy nezklamaly. Sklízely velký aplaus stejnĢ jako
kamarádi z mateƎinky a z taneēního souboru Rozálie. V nedĢli pƎijelo 14
prodejcƽ na trhy a i pƎesto, že byly trhy všude okolo, tak pƎišlo hodnĢ
kupujících. V obƎadní místnosƟ dĢtský soubor PIKI z VolynĢ hrál pohádku
Vodník MaƎenka. Byli bezvadní a aplaus, otevƎené pusinky, napovídání
a vykƎikování svĢdēilo o jejich úspĢchu. Bylo našlapáno, až jsme se báli,
že propadneme stropem.
V pátek vyrazili do terénu ēerƟ na zlobidla a mikulášské družiny k tĢm
hodným. MĢli mnoho práce, a protože tĢch hodných bylo dost, tak se
omlouvají, pokud nĢkam dorazili pozdĢji.
BĢhem mĢsíce Ježíšek doruēoval dĢtem odpovĢdi na dopisy, které
poslali AndĢlskou poštou. Nevím, co jim psal, ale doufám, že se všem
splnilo jejich pƎání.
TƎeơ adventní víkend jsme šli zvonit v prƽvodu, aby Ježíšek vĢdĢl, kde
je Radomyšl a na ŠtĢdrý den nad námi jenom nepƎeletĢl. HodnĢ dĢƟēek
bylo nemocných, a tak ty co pƎišly, cinkaly a svíƟly i za nĢ. Za odmĢnu si
v kostele na kƽru zazpívaly se sbormistrem u varhan hodnĢ koled, patƎí
jim pochvala. No a potom hurá do hospody na teplý ēaj, buchtu a nĢco
pĢkného si vymalovat.
A pak už byli Vánoce a všichni byli doma a užívali si s rodinami
a radovali se z dárkƽ. To ale neznamená, že budeme zahálet. Už 10.
ledna nás ēeká TƎíkrálová sbírka a potom spousta jiných akƟvit.
PƎejeme všem šƛastné prožiơ roku 2015 a nám spoustu elánu, nové
ēlenky a spokojené úēastníky našich akcí.
Za ZO SŽ Radomyšl Blanka Matoušková

Zvoneēkový prƽvod

TJ Radomyšl byla akƟvní i v závĢru
roku 2014
Nejprve jsme uspoƎádali 4. sportovní ples mĢstyse Radomyšl, který
se konal 29. listopadu, a v místní sokolovnĢ zahrála zhruba dvĢma
stovkám divákƽ kapela FaƟma. Tradiēní souēásơ plesu bylo i vyhlášení
nejlepších sportovcƽ v jednotlivých sportech. Nejlepšími sportovními
hasiēi byli vyhlášeni MarƟn Lebeda a Jakub Kareš, nejlepším tenistou
Miroslav Šebesta, nejlepším hokejistou Jan Maroušek, nejlepším
nohejbalistou JiƎí Kahovec a nejlepší volejbalistkou Petra Hendrychová.
SkvĢlá atmosféra v sále vygradovala pƽlnoēním vystoupením skupiny
Los Rotopedos se skladbou Moskau a losováním hlavních cen v tombole.
Druhou akcí, kterou jsme upoƎádali, byly „Sportovní Vánoce“
v Radomyšli. Akce probĢhla o víkendu 27. a 28. prosince v tĢlocviēnĢ
místní školy. Sobota patƎila volejbalu, který se hrál nepƎetržitĢ 12 hodin.
Na palubovce se vystƎídalo ve smíšených družstvech zhruba 30 hráēƽ.
V nedĢli probĢhl již tradiēní nohejbalový turnaj dvojic. 22 hráēƽ bylo

Los Rotopedos

rozlosováno do dvojic a po tuhých bojích nakonec zvítĢzila dvojice
Vladimírƽ Babka a Lopata. Celá akce se konala pod zášƟtou ēlenky rady
Jihoēeského kraje ing. Hany Rodinové, Ph.D., která pƎijela sportovce
osobnĢ podpoƎit v jejich snaze o co nejlepší sportovní výkony.
Milan Koubovský
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Mistrovství R mladších žákƽ v nohejbale
V nedĢli 9. listopadu 2014 vyrazili nejmladší ēlenové TJ Radomyšl
Tomáš Ježek, MatĢj Hendrych, Václav Poklop a Adam Vachulka na
mistrovství republiky mladších žákƽ v nohejbale do Nymburka. Pro
všechny zúēastnĢné to byla první velká možnost pomĢƎit síly se stejnĢ
starými proƟhráēi z celé republiky. Hráēi mĢli možnost poznat prostƎedí
velkého turnaje, sledovat hru svých proƟhráēƽ a svádĢt vyrovnané
souboje se soupeƎi. PƎedvedenou hrou a zápalem pro hru, rozhodnĢ
ostudu neudĢlali. Ze základních skupin se ale nakonec podaƎilo
postoupit pouze Adamovi Vachulkovi, který nakonec obsadil dĢlené 9.
místo mezi 30 úēastníky.
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teƟēek a sousedƽ pƎi pƎíležitosƟ letošní slavnosƟ k 75. výroēí založení OB
Radomyšl.
Po oÞciální ēásƟ sedĢní následovala zvláštĢ vydaƎená kulturní vložka,
místní divadelní spolek uvedl ēást nedávno odehraného pƎedstavení
„Prodaná nevĢsta po jihoēesku“. Po kulturní pauze podávaly jednotlivé
obce své zdravice s pƎáním zdraví, bohaté ēinnosƟ i osobní spokojenosƟ.
KoneēnĢ nastal ēas, kdy mohl pantaơnek V. Šƽs zhodnoƟt celé sedĢní,
závĢreēné slovo patƎilo župnímu rychtáƎi J. Šiklovi, který na celý prƽbĢh
dƽslednĢ dohlížel.
Po baráēnické hymnĢ „Baráēník být“ už všichni ēekali na další úryvek
z „Prodané nevĢsty“. Myslím, že to byl takový malý dárek všem hostƽm
k nadcházejícím Vánocƽm. Spojení pƎíjemného s užiteēným.
Jƽzková ZdeŸka

Zprávy z DPS Radomyšl

PodĢkování za bojovnost a za vzornou reprezentaci však patƎí
všem ētyƎem hráēƽm. Již bĢhem zpáteēní cesty domƽ probíhala
mezi mladými hráēi ēilá diskuze, co je tƎeba zlepšovat a na co je
tƎeba se v tréninku zamĢƎit, aby jednou mohli stát na stupních pro
vítĢze. Tím se mimo jiné stal Filip Hokr z nedalekých Horažěovic.
Mladí nohejbalisté se v zimním období pravidelnĢ scházejí na trénincích
v tĢlocviēnĢ ZŠ v Radomyšli a házenkáƎské hale ve Strakonicích. Rádi ve
svých Ǝadách pƎivítají další zájemce o tento krásný sport.
Libor Šíp

Valné hodnoơcí sezení Obce
baráēnické v Radomyšli
Zase po roce … … ... probĢhlo valné sedĢní Obce baráēníkƽ v Radomyšli,
je již tradicí a též povinnosơ dle staroēeských regulí uspoƎádat jednou
v roce, vĢtšinou na podzim, nebo i v následujícím roce bĢhem zimních
mĢsícƽ baráēnické sedĢní. PĢknĢ se to stƎídá, jeden rok hodnoơcí valné
zasedání a následující rok valné volební zasedání.
Letos jsme jenom hodnoƟli uplynulý rok za pƎítomnosƟ všech
pozvaných Obcí baráēnických v rámci domovské X. župy tzn. VodŸany,
Pišơn, Písek, Malenice, PrachaƟce, z IX župy budĢjovické pƎijeli baráēníci
z Týna nad Vltavou. Jako host a ēestný ēlen byl pƎizván náš starosta p.
Ing. Luboš Peterka. Po zahlášení pomocníkƽ drába a ponocného mohl
zaēít program, který uvádĢl rychtáƎ OB Josef Jƽzek. Nejprve zaznĢla
zpráva vzdĢlavatelky, která pƎipomnĢla život a dílo BedƎicha Smetany.
Následovaly zprávy o ēinnosƟ, hospodaƎení, o pƎehledu majetku
i kulatých výroēí, kterých se dožívají naši ēleni. RychtáƎ i syndiēka teƟēka
HƎebíēková nešetƎili chválou nad pomocí zastupitelstva mĢstyse i všech

Peēovatelský dƽm navšơvil Ježíšek s pƎedsƟhem. 25.11 nám na
zahradĢ pracovní ēeta pod vedením Jana Ronēky postavila krásný smrk
asi šest metrƽ vysoký, který je neustále osvĢtlený tƎpyƟvými hvĢzdami.
Nedaleko je kostel sv. MarƟna, který je též osvĢtlen. DvĢ ženy pomohly
peēovatelce paní AnnĢ Pichlíkové s instalací jesliēek, které jsou vystaveny
ve výloze kanceláƎe. Zastavují se u nich rodiēe s dĢtmi.
26. listopadu - v interiéru máme krásnĢ ozdobenou nástĢnku, obĢtavá
práce paní Aniēky a Evy. Opodál stojí ozdobený umĢlý stromek, který pƎi
slunci svíơ. Darovala nám ho pí uēitelka Blanka Peterková. Též v poschodí
je stromek, velkou zásluhu má na výzdobĢ Eva Glusová.
27. listopadu - kromĢ výzdoby ÚM Radomyšl nám pí Blanka Peterková
s paní Hankou Levou ozdobily okna i dveƎe vánoēními moƟvy, které
vyrobila neúnavná paní Blanka.
5. prosince nás navšơvili Mikuláš, andĢl a ēerƟ - žáci 9. tƎídy ZŠ
v doprovodu tƎídní uēitelky.
12. prosince pƎivedla pí uēitelka Dana Majerová 15 dĢơ – pƎedškolákƽ,
které nám zazpívaly a zarecitovaly. Rozdaly všem krásná vánoēní pƎání
s vĢnováním hezkých Vánoc od dĢơ z MŠ.
16. prosince jsme mĢli další návštĢvu. Pan Mgr. Luboš Mráz se svými
žáky z hudební školiēky, kterých bylo asi patnáct nám zahráli vánoēní
koledy. Všichni bravurnĢ ovládali hudební nástroje. Potom následovalo
pƎedvánoēní posezení s výborným obēerstvením. Paní Blanka Peterková
nám pƎedala vlastnoruēnĢ vyrobená pƎání s PF 2015. Velice jí dĢkujeme.
24. prosince veēer nám pƎišli zahrát a popƎát pĢkné Vánoce bratƎi
Luboš a Pavel Mrázovi.
26. prosince vystoupil Sbor Sv. MarƟna Radomyšl v kostele sv. Jana
KƎƟtele pod vedením Richarda Semiginovského s eskou mší vánoēní od
Jana Jakuba Ryby. Kostel byl zcela zaplnĢn, škoda, že jsem tam nemohla
být.
24. 3. 1900 se v domĢ ēp. 83 narodil PhDr. Bohumír LiŅa. Letos by se
dožil 115 rokƽ.
ZávĢrem dĢkujeme za pƎání k Vánocƽm a do nového roku pƎejeme
sociálním výboru ÚM Radomyšl, celému zastupitelstvu a pƎilehlým obcím
pevné zdraví a mnoho úspĢchƽ.
Pokoj lidem dobré vƽle a též vydavatelƽm SOBáēku
pƎeje za všechny JiƎina Machníková
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Adventní setkání
v Sedlici
Stalo se již dlouholetou tradicí, že
u pƎíležitosti zahájení „Adventu“
se v Sedlici první adventní sobotu
koná (loni konkrétnĢ 29. listopadu
Sedlice
2014), „Adventní setkání“ – ( kulturnĢ
– tržní akce). Kulturní program se konal
ve velkoprostorovém stanu. Odpoledne bylo
zahájeno milým vystoupením dĢtí z mateƎské školy v Sedlici pod
vedením uēitelek paní Jany Hálové, paní Jany Pohankové a paní
Martiny KƎivancové. Dále vystoupili s hezkým pásmem žáci 3. až 5.
tƎídy Základní školy T. G. Masaryka v Sedlici pod vedením tƎídních
uēitelek Mgr. Šárky Zbíralové a Mgr. Jany Zábranské. Musíme
velmi podĢkovat všem paním uēitelkám za pƎipravená kulturní
vystoupení, protože se všichni této role zhostili na výbornou.
V kulturním programu dále vystoupilo pro dĢti, ale i pro ostatní
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dalších dobrot, které mohli konzumovat ve vytápĢných a vánoēnĢ
vyzdobených prostorách bývalého kupectví, které je majetkem
mĢsta Sedlice. NávštĢvníci adventního setkání mohli nakupovat
a obdivovat celou Ǝadu výrobkƽ jako napƎ.: tradiēní proutĢné košíky
a nƽše pana VaŸka z Ostrova, vynikající zákusky cukrárny Casanova
z Mirotic, vánoēní dekorace paní Vachulkové z Radomyšle, šité
hraēky a loutky paní Svojkové z Radomyšle, knížky a veškerou
literaturu u paní Paškové, koƎení pana Stibƽrka, sušené ovoce paní
Bílkové, vánoēní pƎání paní Komanové z Dobšic a celou Ǝadu dalších
dárkƽ s vánoēní tematikou.
Na závĢr setkání po setmĢní byla rozsvícena vánoēní výzdoba
mĢsta a „Vánoēní strom“. A nesmíme zapomenout podĢkovat všem,
kteƎí se podíleli na pƎípravĢ, organizaci a nacviēení vystoupení,
eskému svazu žen Sedlice za vzornĢ pƎipravená pracovištĢ
a Ježíškovu poštu, paním uēitelkám Základní školy a mateƎské
školy T. G. Masaryka v Sedlici, Dudácké kapele ZUŠ Blatná, všem
trhovcƽm a obēanƽm, kteƎí svojí úēastí podpoƎili zdaƎilý prƽbĢh
tohoto hezkého adventního setkání.
Foto: JiƎí Rod

Mikulášská nadílka
Ve ētvrtek 5. prosince v podveēer nastalo jako každoroēnĢ
rojení ēertƽ za doprovodu andĢlƽ a Mikuláše, kteƎí navštĢvovali
rodiny s dĢtmi s mikuláš skou nadílkou. erti vytáhli knihu hƎíchƽ
a Ǝada dĢtských hƎíšníkƽ slibovala polepšení. Jako vykoupení
svých prohƎeškƽ zpívala, recitovala nebo jinými dovednostmi si
snažila naklonit mikulášskou návštĢvu a odēinit svá provinĢní.
ertovská cháska chvílemi nahánĢli hrƽzu a strach mnohdy
nejen dĢtem, ale hodný Mikuláš je vždy usmĢrnil.

Vánoēní výstava

V Sedlici si již nedovedeme pƎedstavit adventní ēas bez
tradiēní vánoēní výstavy s názvem „Veselé vánoce“. eský svaz
žen Sedlice za spolupráce dĢtí mateƎské školy, žákƽ 1. - 5. tƎídy
a družin Základní školy a MateƎské školy TGM v Sedlici poƎádal
návštĢvníky divadélko „Táta a máma“ s pohádkou „O ēertovi“.
Hezkou teēkou za kulturním programem bylo vystoupení „Dudácké
kapely“ ZUŠ Blatná pod vedením pana Ǝeditele Martina Škanty,
která zahrála pásmo ēeských koled.
V zasedací místnosti radnice andĢlé pƎijímali „Ježíškovu poštu“
a pomáhali dĢtem s vytvoƎení pƎáníēek – s prosbou o vyplnĢní
i tĢch nejtajnĢjších pƎání. AndĢlé si pro dĢti pƎipravili pracovištĢ,
na kterých si mohly dĢti vyzkoušet výrobu svícnƽ, vánoēních pƎání,
ozdob na stromeēek a dalších pƎedmĢtƽ s vánoēní tematikou.
Dále v zasedací místnosti bylo možno bĢhem celého odpoledne
se pod vedením paní elkové z Dobšic nauēit a vyzkoušet zdobení
medových perníēkƽ. Všechna pracovištĢ se tĢšila velkému zájmu.
Po celé odpoledne bylo možno si zakoupit obēerstvení
u manželƽ Hammerschmiedových – svaƎené víno, ēaj, kávu a Ǝadu
od 4. - 6. prosince 2014 výstavu prací, výrobkƽ sedlických žen
a dĢtí s vánoēní tématikou. VĢtšina vystavených výrobkƽ byla
prodejná a návštĢvníci výstavy si je zde mohli zakoupit. HodnĢ
exponátƽ mĢlo veliký úspĢch, protože v den uzavƎení výstavy
byly zcela vyprodány.
Foto: JiƎí Rod

Novoroēní sešlost
I v letošním roce mĢsto Sedlice pƎipravilo setkání obēanƽ
u pƎíležitosti spoleēného pƎivítání nového roku – „Novoroēní
sešlost“. K dobré pohodĢ od 16 hodin hrála hudba pana KováƎe
z Oseka. Jako ochrana proti chladu a prostƎedek ke zlepšení
nálady bylo pƎipraveno teplé obēerstvení (ēaj ovonĢný produktem
s plachetnicí z JindƎichova Hradce a pro dámy ēaj z griotky).
Do setmĢní se námĢstí TGM zaplnilo a celá sešlost netrpĢlivĢ
oēekávala, kdy se vše ponoƎí do tmy, aby mohlo být zahájeno
vyvrcholení tohoto setkání – ohŸostroj. K oēekávanému aktu došlo
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až po úplném setmĢní v 17.15 hod, kdy byl ohŸostroj odpálen za
doprovodu reprodukované hudby.
Vážení ētenáƎi „Sobáēku“, nový rok je již v plném bĢhu, ale
dovolte mi Vám všem a všem lidem popƎát pevné zdraví, rodinnou

pohodu, aƛ se na Vás štĢstí smĢje, aƛ Vás láska stále hƎeje, aƛ Vás
úspĢch provází v roce, který pƎichází.
Foto: JiƎí Rod

Vítání nových obēánkƽ v Sedlici

Po jeho skonēení byli jednotlivĢ pƎivítáni noví obēánci a jejich rodiēe
tuto skuteēnost potvrdili podpisem do pamĢtní knihy. Byly jim pƎedány
drobné dárky od zástupcƽ mĢsta a poštovní spoƎitelny v Sedlici.

V nedĢli 14. prosince 2014 ve 14 hodin se v ObƎadní síni mĢsta Sedlice
uskuteēnilo vítání nových obēánkƽ. Starosta mĢsta oÞciálnĢ pƎivítal pĢt
novĢ narozených dĢơ. Slavnostní odpoledne zahájilo hezké kulturním
vystoupením žákƽ školní družiny pod vedením paní vychovatelky Marie
apkové.

Bylo pƎivítáno 5 obēánkƽ:
Bubeník Damián, Houdková Anežka, MatĢjovská Johana
Ella, Paukner Martin, ŠtĢpánová Sára
Text: JiƎí Rod, starosta mĢsta
Foto: VĢra Hejduková
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esko zpívá koledy v Sedlici
StejnĢ jako v ƎadĢ mĢst a obcí se ve stƎedu 10. prosince od 18
hodin zpívaly koledy v Sedlici v rámci akce „ESKO ZPÍVÁ KOLEDY“.
Pod vánoēním stromem na námĢsơ T.G. Masaryka se sešlo cca 70
úēastníkƽ, kteƎí si spoleēnĢ zazpívali stanovené koledy. Veliký dík patƎí
ženám z eského svazu žen v Sedlici, které tuto akci celou zorganizovaly
a pƎipravily. PƎi rozchodu všichni slibovali, že se zapojí i do pƎíšơho
zpívání, aby se z tohoto adventního zvyku stala i v Sedlici tradice.

Vánoēní strom v Sedlici má nové
osvĢtlení
PatƎíme mezi 140 mĢst a obcí v eské republice, kterým spoleēnost
E.ON na svém zásobovacím území vĢnovala LED svĢtelné ƎetĢzy
(v délce 200 m) a hvĢzdu na vánoēní stromy. Díky tomuto daru bylo
nahrazeno pƽvodní osvĢtlení, které shodou okolnosơ zaēátkem
adventu v silném vĢtru dosloužilo. Je pravdou ta skuteēnost, že
po tolika letech používání na to mĢlo nárok, protože tato výzdoba
zƽstává na stromu celoroēnĢ vzhledem nároēné a nákladné instalaci
a deinstalaci. Instalací nového osvĢtlení dojde k významné úspoƎe
elektrické energie – celá výzdoba má spotƎebu cca jako sedm pƽvodních
25 W žárovek (pƽvodní osvĢtlení mĢlo celkem cca 70 ks žárovek).
Celková úspora u všech obdarovaných obcí a mĢst pƎedstavuje asi
200 MWh elektrické energie za rok, což pƎedstavuje 220 tun oxidu
uhliēitého. ZávĢrem se zaslouží podĢkovat ÞrmĢ E.ON a oblastnímu
manažerovi panu Miroslavu Toēínovi za poskytnutý dar a dobrou
spolupráci.
JiƎí Rod, starosta mĢsta

Prosinec v ZŠ Sedlice

Poslední mĢsíc v roce se nese ve znamení tradiēních pƎedvánoēních
událosơ. Vše zahajuje návštĢva Mikuláše, doprovázeného ēerty a andĢly. Mikulášskou nadílku mají na starost deváƛáci. Jejich mladší kolegové
si odnášejí, kromĢ drobných dárkƽ, také trochu zábavy a Ɵ mladší možná i strachu. Ale pak se již všichni tĢší na Vánoce. Ve tƎídách zavoní bohatĢ ozdobené vánoēní stromky, pƎi pracovních a výtvarných výchovách
se vyrábĢjí adventní vĢnce, svíēky a drobné vánoēní dárky. Poslední den
pƎed prázdninami pak probíhají ve tƎídách vánoēní posezení.
Letos již poētvrté zpestƎily pƎedvánoēní období Adventní trhy, které
uspoƎádal MĢstský úƎad. Svým vystoupením pƎispĢli
i naši žáci ze tƎeơ,
ētvrté a páté tƎídy
– pásmem koled
a tancƽ. PƎidaly se
i dĢƟ z mateƎské
školy. Žáci prvního,
druhého a tƎeơho
roēníku pƎipravili
besídku také pro
Mikulášská nadílka
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rodiēe Žáci prvního
stupnĢ a školní družiny ještĢ pƎipravili
výrobky na tradiēní
vánoēní výstavu.
Naše škola již nĢkolik let poƎádá sbírku
pro dvĢ organizace
– Fond Sidus, který
poƎádá sbírky na pomoc pƎi léēbĢ vážnĢ nemocných dĢơ
v Nemocnici Motol
Adventní trhy - taneēní kroužek
a DĢtské klinice Olomouc a CPK Chrpa
– Centrum pƎípravy
koní pro hiporehabilitaci. Všem žákƽm,
kteƎí podpoƎili ēinnost
tĢchto dvou organizací, patƎí velké podĢkování.
Leden se nese ve
znamení
ukonēení
pololeơ. Žáci Þnišují,
aby na vysvĢdēení
mĢli
co
nejlepší
známky, a deváƛáci
s napĢơm oēekávají,
co pƎinese pƎijímací
Ekologický den - odvoz tƎídĢného odpadu
Ǝízení na stƎední
školy. Zápis do první tƎídy se uskuteēní 3. února. Všichni doufáme, že se
poēet žákƽ školy v pƎíšơm školním roce opĢt navýší. Hned po vánoēních
prázdninách vyrazili žáci druhé a tƎeơ tƎídy na lyžaƎský kurz. I když to
bĢhem vánoc nevypadalo, snĢhové podmínky byly nakonec výborné.
Marek Charvát, Ǝeditel školy

NĢkolik ukázek z našeho školního ēasopisu Masarykƽv trhák:

\ekla Káēa Barce, nechme toho tance…

Svátek sv. KateƎiny býval ještĢ nedávno ve znamení taneēních zábav,
zvaných kateƎinské, pƎi nichž mĢly pƎednost ženy. Tzv. ženské právo
znamenalo, že o celou organizaci, obēerstvení i nájem hudby se staraly
ženy, samy si také vybíraly taneēníky a partnery. A to celý den a celou
noc až do rána, kdy se vše vracelo do obvyklých kolejí. KateƎinské zábavy
a plesy bývaly v roce poslední, protože za nĢkolik dnƽ zaēínal advent,
doba pƎedvánoēního pƽstu .
Podle legendy byla KateƎina krásná kƎesƛanka, které vynikala
moudrosơ a výƎeēnosơ. Pocházela z bohaté alexandrijské rodiny
z Egypta, který byl tehdy souēásơ \ímské Ǝíše. Do vĢzení se dostala za to,
že vyzvala císaƎe, aby se zƎekl pohanství a pƎestoupil ke kƎesƛanské víƎe.
Byla postavena pƎed sbor uēencƽ a Þlozofƽ, kteƎí jí mĢli víru v jednoho
Boha rozmluvit. Místo toho však byli sami obráceni ke kƎesƛanství. Za
to je dal císaƎ okamžitĢ upálit a KateƎinu pƎedal katovi. BĢžné muēení jí
však nezlomilo, proto pro ni sestrojili speciální nástroj s koly a ostrými
železnými hroty po obvodu, které jí mĢly rozdrásat tĢlo. Uhodil však
blesk, provazy se pƎetrhly a celý stroj se rozpadl. RozzuƎený císaƎ nechal
tedy KateƎinu radĢji setnout meēem.
Kristýna Strnadová, 8. tƎ.

erƟ a ēerƟdla
erƟ a ēerƟdla
vaƎili povidla.
A malý ēerơēek
spálil si prsơēek,
když si chtĢl osladit
svƽj mlsný jazýēek.

Hezký pƎedvánoēní ēas!
Adventní trhy - vystoupení základní školy

Š. Klímová, 4. tƎ.
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Pohádka O miminku
Malinkaté miminko plakinkalo, protože nemĢlo svƽj dudlíēek. PƎišla
jeho mamineēka a pochovinkala ho. „My jsme ztraƟli dudlíēek? No
tak to pƎece nemusíme plakat. Na, tady ho máš.“ Pak mu ho maminka
podala a udĢlala mlíēko do lahviēky. Miminko se uklidnilo a v klídeēku
hajinkalo. Potom zaēalo znovu plakinkat. Mamince došlo, že asi bude
potƎebovat pƎebalit, a tak mu dala novou plíneēku. Potom ho oblékla
do roztomilouēkých dupaēiēek s krásŸouēkými oveēkama a šly na
kraƛoulinkou procházeēku do lesíka. „Pojě, brouēku. Pƽjdeme se projít.“
Dala ho do Þalinkového koēáreēku a vyjely. SamozƎejmĢ nesmĢla
zapomenout na pƎebalovací tašƟēku s plíneēkami, zásypem, lahviēkou
s ēerstvým mlíēkem, ēepiēkou a náhradními ponožƟēkami. Když vyrazily,
mimineēko v prvních minuƟnkách usnulo. Když potom pƎijely domƽ,
položila miminko. JeštĢ poƎád spinkalo, a tak ho dala do postýleēky
a šla vaƎit veēeƎi pro taơnka. MĢly špageƟnky s boloŸskou omáēkou.
„Výborné!“ pochvaloval si taơnek. Když se miminko probudilo, dostalo
kašiēku a jahƽdkový ēajík. Pak ho maminka šla vykoupat. Dala ho do
vaniēky a umyla mu voŸavouēkým šamponkem vlásky. Pak mu dala
krásné oranžovouēké pyžamko a uložila do postýlky. „Slaěouēké sny,“
doƎekla a odešla z ložnice. Pak se s taơnkem koukali chvilinku na
televizku a šli si také hajnout.
Romana KeƎková, 7. tƎ.

ekání na Ježíška v MŠ Sedlice
V sobotu 29. listopadu jsme zahájili tradiēní „adventní setkání“
pásmem básniēek a koled. OdmĢnou dĢtem bylo pohoštĢní na
mĢstském úƎadĢ.
Následující týden v pondĢlí zaēala žít celá naše školka vánoēní
atmosférou. Velmi pĢkné výtvory - svícny, andílci a zvonky vznikly
pƎi odpoledním tvoƎení rodiēƽ s dĢtmi. Nejen tyto výrobky obohaƟly
vánoēní výstavu poƎádanou svazem žen.
V pátek 5. 12. jsme od rána
netrpĢlivĢ vyhlíželi pƎíchod
Mikuláše, ēerta a andílka.
TĢšili jsme se toƟž na sladkou
nadílku. Obavy tĢch nejmenších
byly patrné, ale i Ɵ starší mĢli
zpoēátku problém vyloudit na
svých tváƎích úsmĢvy.
V pƎedvánoēním ēase jsme
vyzdobili
školku,
pƎipravili
„knoßíēková“ pƎáníēka, drobné
dárky z keramiky a hlavnĢ se
pilnĢ procviēovalo pásmo na
besídku. Ta se uskuteēnila
v úterý 16. 12. na obou tƎídách.
Svým vystoupením dĢƟ urēitĢ
potĢšily nejen své rodiēe
a známé, ale i zástupce MĢÚ
a ZŠ Sedlice.

Na druhý den se dĢƟ tĢšily nejvíce. Navšơvil nás Ježíšek a pƎinesl
mnoho dárkƽ pod nazdobený stromeēek.
TĢm, kteƎí se ÞnanēnĢ podíleli, patƎí velké podĢkování: Sedlická
strojírna s.r.o., AGRO Sedlice, P. Korous Ladislav.
Všem ētenáƎƽm pƎejeme hlavnĢ pevné zdraví, hodnĢ sil a úspĢchƽ,
osobní i rodinné pohody do r. 2015.
ZamĢstnanci a dĢƟ MŠ Sedlice
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Zpívání u jesliēek
V sobotu 27. prosince odpoledne pozvala místní organizace eského
svazu žen obyvatele Sedlice do kostela sv. Jakuba ke spoleēnému zpívání
koled. Program se skládal ze dvou ēásơ. Nejprve nĢkolik koled zazpívaly
dĢƟ z první tƎídy pod vedením paní uēitelky Pavlíny Jiskrové. Hudební
odborník by urēitĢ v jejich projevu našel Ǝadu drobných nedostatkƽ, ale
všichni pƎítomní slyšeli z dĢtských hlasƽ pƎedevším nadšení a radost z toho, že mohou
zpívat na kƽru v kostele a že
je dole poslouchají rodiēe,
prarodiēe a další známí a také
Ježíšek v jesliēkách. Ve druhé
ēásƟ jsme si všichni pƎítomní
za doprovodu varhan spoleēnĢ zazpívali známé koledy.
U vĢtšiny koled si pamatujeme jenom první sloku, ale pomohly nám zpĢvníky, kterých
bylo pro všechny dostatek.
PodĢkování patƎí varhaníkovi FranƟškovi Hajdekrovi, který koledy s dĢtmi secviēil a zpívání hrou na varhany doprovázel, Milušce a KateƎinĢ
Prexlových, které celou akci pƎipravily.
V kostele jsme strávili necelou hodinu, ale byly to pƎíjemné chvíle
– sejít se v dobĢ vánoēního klidu a pohody se sousedy, zastavit se
a pomodlit se u jesliēek, zazpívat a pƎipomenout si tak duchovní poslání
Vánoc.
Ludmila a FranƟšek Jirsovi
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Slavný reportér Josef
Klíma pƎedstavil
ve ŠkvoƎeƟcích
svou profesi i z té
veselejší stránky

Jméno Josef Klíma má bƎink a to i mimo novináƎské
kruhy. Tento bezesporu nejpopulárnĢjší invesƟgaƟvní reportér v eské
republice, který veƎejnost oslovil prostƎednictvím poƎadƽ „Na vlastní
oēi“, „Soukromá dramata“ a v souēasnosƟ ji provází nešvary mateƎského
národa v cyklu „Oēima Josefa Klímy“, natoēil za svoji kariéru pƎes 400
reportáží, napsal tƎicet knih a pravidelnĢ pƎispívá do Lidových novin.
A ve ētvrtek 20. listopadu jsme ho mohli bouƎlivým potleskem pƎivítat
ve ŠkvoƎeƟcích. S noblesou, elegancí a vƟpem si bĢhem nĢkolika minut
zcela podmanil všech pĢtašedesát pƎítomných fanouškƽ. Jeho z 95%
veselý sólo výstup se pƎiléhavĢ jmenoval „Život reportéra Josefa Klímy
aneb NĢkdo to rád horké“ a byl prokládán hudebními ēísly, neboƛ mimo
jiné zapálený muzikant si sebou do ŠkvoƎeƟc pƎivezl i klávesy.
leny svého fanklubu hned v úvodu potĢšil ơmto prohlášením: „Na
setkání s obēany se vĢtšinou dostavím unavený, ale odjíždím osvĢžený
jako z lázní. ili bych za vystoupení nemĢl brát peníze, ale naopak ještĢ
plaƟt vám.“
I když hovoƎil o vážných
aspektech své profese, bravurnĢ
naservíroval obecenstvu ten
veselejší pohled na celou
záležitost. Tak to bylo i pƎi
oživení starého pƎípadu, kdy se
Josef Klíma a jeho kolega Janek
Kroupa ocitli v ohrožení života
a byla jim pƎidĢlena ochranka:
„Tenkrát jsme natáēeli sérii
reportáží o skupinĢ lidí, za
kterými v rƽzných ēástech
republiky zƽstávali mrtví. Tato
úmrơ bývala vydávána za
sebevraždy, i když mĢl tƎeba
nebožơk v srdci tƎi bodné rány.
Tehdy nás pƎímo varovalo
podsvĢơ, že po nás jdou nájemní
zabijáci. Janek Kroupa se uklidil
do nemocnice, protože zrovna v tu dobu mĢl po ragby urvané rameno
a mnĢ televize Nova zaplaƟla ochranku. Ta mnĢ každé ráno prohlížela
auto, jestli tam není výbušnina. Jednou jsem se se svými budyguardy
pohádal, protože mnĢ nechtĢli pusƟt na koncert Rolling Stones, kam
míƎilo na 70 000 divákƽ a já bych se tedy v tom lidském moƎi pohodlnĢ
ztraƟl. Pak se po tƎech týdnech znenadání pƎišli osobní strážci rozlouēit.
Na otázku, zda už tedy nebezpeēí pominulo, rozpaēitĢ odvĢƟli: ´To
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nevíme, ale televize už na nás
nemá peníze.´ Takže dodnes
nevím, jestli jsem z toho byl
tenkrát už venku nebo ne.“
Na
závĢr
probĢhla
autogramiáda, kdy úspĢšný
novináƎ podepisoval divákƽm
tƎi své Ɵtuly. Celou akci
uspoƎádala obec ŠkvoƎeƟce.
JeštĢ pƎed odjezdem do Prahy
pronesl Josef Klíma jednu
velkou a nezpochybnitelnou
pravdu o novináƎské profesi
za stávajících poliƟckých
pomĢrƽ: „Víte, proē se u nás
žurnalisƟ nevraždí jako tƎeba v Rusku? Protože v eské republice, aƛ
vypátráte a zveƎejníte sebešokující skuteēnosƟ, nikdo se ơm nezabývá,
nikdo na to nereaguje, všechno se zametá pod koberec. My novináƎi
suplujeme práci policie, suplujeme práci soudcƽ a nejenže to není nic
platné, takhle je to špatnĢ!“ A s ơm nelze než souhlasit.
Vladimír Šavrda

Na Mikulášské nadílce ve
ŠkvoƎeƟcích zaznĢl i názor, že dnes
jsou ēerƟ moc hodní
„Když jsem byl malý, tak to na Mikuláše probíhalo docela jinak než
teě. erƟ byli daleko pƎísnĢjší a strašili, co se do nás vešlo. Dnes jsou
moc benevolentní,“ svĢƎil se na pƽdĢ škvoƎeƟckého kulturního domu
v sobotu 29. listopadu, kdy tam probíhala mikulášská nadílka, zdejší
živnostník Miroslav Vylita.
Na Mikulášskou nadílku, kterou tradiēnĢ pro dĢƟ poƎádala Obec
ŠkvoƎeƟce a Disko Babylon ŠkvoƎeƟce, pƎivedl svého osmiletého synka
rovnĢž Mirka. Ten pƎiznal, že se Mikulášova pekelného doprovodu
trochu bojí: „ Protože jsem pƎes rok malinko zlobil. Ale pƎipravil jsem
si pro nĢ koledu, takže se nade mnou snad slitují,“ doufal sympaƟcký
kluēina, kterého pekelníci v minulosƟ také pozlobili. A to ơm, že mu
nadĢlili uhlí.
Mikulášská nadílka se jako obvykle vydaƎila a jako obvykle poƎadatelé
zaznamenali hojnou úēast malých návštĢvníkƽ. Tentokrát na parketĢ
prožilo pĢkné odpoledne padesát dĢơ jak domácích, tak pƎespolních.
K tanci a dobré náladĢ pƎítomnému „ potĢru“ hrála reprodukovaná
hudba DJ MarƟna Drába z Blatné.
Samotnou návštĢvu svatého Mikuláše s doprovodem pƎeēkalo školní
a pƎedškolní osazenstvo bez sebemenší újmy na dušiēce, i když ji sem
tam nĢjaké ty slziēky okoƎenily. Mezi dĢtmi se objevil zƎejmĢ i budoucí
poliƟk, který tváƎí v tváƎ pekelné moci sliboval o pƎekot všechno, co mu
slina na jazyk pƎinesla. I to, co nemohl splnit. Kolik našich poliƟkƽ asi
takhle zaēínalo svou slibnou kariéru?
Vladimír Šavrda

ŠkvoƎeƟcké ženy odstartovaly seriál
„ Punē - párty“
Nápad na uspoƎádání historicky první „ Punē - párty“ ve škvoƎeƟckém
hosƟnci vznikl spontánnĢ mezi místními ženami. Od slov a myšlenek
nebylo daleko k ēinƽm. Aby nedošlo k mýlce, celá akce mĢla pracovní
náplŸ s podtextem vánoēní pohody. „Rozhodly jsme se, že volné
odpoledne vĢnujeme vlastnoruēní výrobĢ adventních vĢncƽ,“ uvedla
vše na pravou míru organizátorka MarƟna Kramlová. „PƎitom si pusơme
koledy, uvaƎíme punē, grog a svaƎené víno. Tvorba dle vlastních pƎedstav
a vlastní fantazie. Ale pƎedevším jsme si chtĢly vykouzlit neformální
setkání, plné pƎedvánoēní atmosféry a relaxace,“ zdƽraznila.
A to se skuteēnĢ podaƎilo. A nejen to. BĢhem nĢkolika hodin vznikly
pod šikovnými prsty škvoƎeƟckých žen adventní vĢnce neskuteēného
pƽvabu a nĢhy. Páni tvorstva, kteƎí s pƎíchodem veēerních hodin zavítali
rovnĢž do hospƽdky, mĢli co obdivovat a chválit.
Vladimír Šavrda
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Pátý roēník turnaje v kƎížové sedmĢ
Petr CoŸk ve ŠkvoƎeƟcích založil tradici prosincových turnajƽ
v kƎížové sedmĢ. Letos obyvatele ŠkvoƎeƟc neēekanĢ ochromila smutná
zpráva - Petr CoŸk ve vĢku 32 let tragicky zahynul.
Jeho kamarádi Miroslav Mikeš ml., JiƎí Holub a Karel Šorna ml. se
rozhodli, že nejlépe ucơ Petrovu svĢtlou památku ơm, že v jeho díle
budou pokraēovat. Turnaj, pojmenovaný novĢ po zesnulém, se tak
nakonec v obecním hosƟnci pƎece jen konal. Na pátý roēník se dostavilo
devatenáct dvojic.
Turnaj v kƎížové sedmĢ se protáhl až do jedné hodiny ráno. Poháry
vítĢzƽ nakonec zdvihli nad hlavu domácí Miroslav Vylita a jeho spoluhráē
Josef Týma z Pacelic. Ve stƎíbƎe se vykoupali JiƎí abrádek st. a JiƎí KuƎák
ze Sedlice. Také bronzový post patƎil zástupcƽm Sedlice Luboši Myšiakovi
a Ladislavu Klímovi. Letos byl také udĢlen putovní pohár, samozƎejmĢ
na poēest Petra CoŸka. Putovní trofej zƽstane ve škvoƎeƟcké hospƽdce
vystavena až do pƎíšơho turnaje.
Vladimír Šavrda

7. roēník v ping - pongu vyhráli domácí
Za zelenými stoly se síƛkou si to rozdalo šestnáct mužƽ, šest žen a ētyƎi
hoši. Byli samozƎejmĢ rozdĢleni do tƎí kategorií. I pƎesto, že tu nebyli
žádní registrovaní „ dravci“, turnaj mĢl vysoce kvalitní úroveŸ a nebyla
tu nouze o leckdy kaskadérské kousky, vyvolané zápalem a zaujeơm pro
dobrou hru.
Mezi kluky vybojoval cenné stƎíbro jedenácƟletý Jakub NavráƟl. Dominik
Ludvík ze sousedních Pacelic tedy po tvrdém stƎetu s Jakubem stanul na
výsluní. Bronz byl souzen Michalu Venclíēkovi, nepopulární bramborové
medaili neunikl nejmladší hráē turnaje Mirek Vylita.
Mezi ženami si nejlépe vedla MarƟna
Kramlová. V závĢsu ponechala
Michalu Franzovou a Hanu Vylitovou.
tvrtou pozici uhájila Veronika
Týmová, pátý post nakonec patƎil
Lucii Týmové, s posledním šestým
místem se musela spokojit KateƎina
Vylitová.
ZvítĢzil Milan NavráƟl, který všechny
své soupeƎe vyƎídil jako kolkovanou
žádost. Obdiv za stƎíbrný pohár si
právem vysloužil jeden z nejstarších
hráēƽ turnaje Karel Šorna st. /61 let/.
ProstĢ v té ruce to poƎád je. Aby se
to nepletlo, bronz si vysmeēoval jeho
syn, rovnĢž Karel.
Po celé odpoledne a veēer byly pro
sportovce veškeré nápoje s výjimkou tvrdého alkoholu zadarmo. Ceny,
které opĢt vĢnovala obec ŠkvoƎeƟce a obdrželi je všichni úēastníci
turnaje bez výjimky, zahƎály pƎítomné u srdce. I když o nĢ v dƽsledku
až tak nešlo. Hlavní bylo udĢlat nĢco pro své zdraví a setƎást vánoēní
kilogramy.
Vladimír Šavrda

Významné narozeniny škvoƎeƟckých
a pacelických obēanƽ
V mĢsíci záƎí oslavili Ɵto škvoƎeƟēơ: Marie Jakubcová /91 let/, Marie
Slezáková /88 let/ a Hedvika Hroudová /81 let/. \íjen byl významný pro:
FranƟšek Rod /90 let/, Libuše Pešková /87 let/, Emilie Týmová /83 let/,
Marie Židová /82 let/, ZdeŸka Mikešová /70 let/. V mĢsíci listopadu
životní jubileum oslavovali: JiƎina Chramostová
/84 let/, Marie Kadlecová /81 let/ a Ludmila
Šornová /81 let/. MĢsíc prosinec znamenal
dovršení vĢku 83 let u pana FranƟška Melouna.
Všem jmenovaným touto cestou pƎeje
Obecní úƎad ŠkvoƎeƟce v ēele se starostou
Lubomírem Novým pevné zdraví, mnoho lásky,
štĢsơ a životního opƟmismu.
Vladimír Šavrda

TchoƎovice na
sklonku roku 2014
Lampionový prƽvod

17. listopadu v Den boje za svobodu
a demokracii se sešly dĢƟ s rodiēi
Tc h
u vlakové zastávky. V rukou dĢơ nechybĢly
o Ǝ o v i c e malé
ēi velké lampióny. Tradiēní lampionový
prƽvod poƎádaný v naší obci již nĢkolik let bývá
k radosƟ všech zakonēen obēerstvením u místní kapliēky.

Vítání obēánkƽ
22. listopadu jsme v naší
obci slavnostnĢ pƎivítali mezi
tchoƎovické obēánky tƎi dĢƟ
– Markétu MatĢjkovou,
Jakuba Cinka a Mikuláše
_imƽnka. V opravené a novým nábytkem vybavené
místnosƟ obecního úƎadu
zaznĢly tóny houslí v podání Hanky Honzové a Ondry
Oulehleho pod vedením Ivety
Balkové. Tyto tóny zahájily slavnostní sobotní odpoledne. Své nové
kamarády pƎivítaly také tchoƎovické dĢƟ svým
vystoupením, které s nimi pƎipravila paní Milena Bolinová.

Zahájení adventu
30. listopadu jsme v místním pohosƟnství zahájili advent prodejní
výstavou vánoēní dekorace. NechybĢla ani tvoƎivá dílna pro dĢƟ. Advent
trvá necelý mĢsíc a pro vĢtšinu z nás je toto období plné shonu – peēení,
úklid nebo nákupy. Doufám, že všem pƎítomným se stalo toto nedĢlní
odpoledne doplnĢné koledami zpestƎením bĢžného všedního života, že
jsme na chvíli zapomnĢli na každodenní starosƟ a dýchlo na nás alespoŸ
trochu z té vánoēní atmosféry.
PodĢkování patƎí
tĢm, kteƎí s sebou pƎinesli na
ukázku nĢkteré
druhy vánoēního
cukroví. OdmĢnou jim byl malý
pƎedvánoēní
dárek. V podveēer jsme potom
rozsvíƟli vánoēní
strom u místní
kapliēky. PƎedvánoēní atmosféru dotvoƎil betlém z dílny paní Hanušové
z Kocelovic umístĢný v kapliēce.

Nový rok 2015
Vážení spoluobēané,
poslední dny roku 2014 jsou již minulosơ a my vstupujeme do
nového roku 2015. DĢkuji všem našim obēanƽm, kteƎí se v roce minulém
podíleli na organizování rƽzných akcí, pomáhali pƎi úklidu v obci, sekali
trávu okolo svých domƽ nebo jiným zpƽsobem pƎiložili ruku k dílu,
aby se nám v naší obci líbilo a dobƎe žilo. Ráda bych Vám touto cestou
popƎála do nového roku 2015 pƎedevším hodnĢ zdraví, osobní pohody
a spokojenosƟ. Radujme se z každého dne i z každé maliēkosƟ, která
se nám podaƎí. Všímejme si více svého okolí. Kolem nás jsou lidé, kteƎí
možná potƎebují naši pomoc. V dnešní uspĢchané dobĢ nemáme moc
ēasu na pƎemýšlení, ale i pƎesto se snažme obēas se pozastavit a vĢnovat
chvilku svým blízkým. Snažme se pozornĢji naslouchat druhým, abychom
jim porozumĢli a pochopili je.
Eva KƎivancová, starostka obce
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hezké Vánoce. Po krásné skoro tƎíhodinové vycházce jsme se vraceli
domƽ s ēervenými tváƎemi, dobrou náladou a tĢšením se na Ježíška.

Vánoēní pƎátelák v pozemáku

TƎíkrálová sbírka ve TchoƎovicích – zleva Denisa Fejtlová, Anežka Bolinová, Adéla
Ptáēníková, JiƎí adek, MatĢj Mužík, Jarda adek. Foto Milena Bolinová

Hasiēské prosincové akce ve
TchoƎovicích
ertovské ƎádĢní
V páteēní podveēer
5. 12. se obcí rozlehl
zvuk Ǝinēících ƎetĢzƽ
a kravského zvonu.
To obcí procházeli
ēerƟ s Mikulášem
a andĢlem a nadĢlovali
všem dĢtem u nich
doma, co si zasloužily.
TémĢƎ ve vĢtšinĢ dĢtských
tváƎí se objevila jiskƎiēka
obav, ale následnĢ se rozzáƎila
Foto Lucie Mužíková
jejich oēiēka pƎi pohledu na nadílku.
Mikuláš si vyslechl spoustu básniēek i písniēek, a protože všechny dĢƟ
pƎísahaly, že se polepší a budou hodné, tak i andĢl mĢl spoustu práce
s nadĢlováním. Jen ēerƟ zase vyšli naprázdno a žádnou dušiēku jim
nedovolil Mikuláš odnést do pekla.
Následující den 6. 12. se konala v místním pohosƟnství dĢtská
mikulášská zábava. DĢƟ si ēekání na Mikuláše zkráƟly zdobením
stromeēku, malováním, vystƎihováním a tancem. Všem dĢtem se jistĢ
líbilo a od Mikuláše dostaly bohatou nadílku.

Vítáme u nás Vánoce
Pár dní pƎed Vánocemi jsme se s místními dĢtmi sešli v místním pohosƟnství, abychom ozdobili perníēky a spoleēnĢ si procviēili pár klasických i modernĢjších koled na naše
tradiēní zpívání u stromku. Den
pƎed ŠtĢdrým dnem v 17 hodin nastala ta pravá chvíle, kdy se sešla vĢtšina
tchoƎovických na návsi
a za doprovodu pí A.
adkové na kytaru
zapĢly dĢti tradiēní
i novodobé koledy.
Pokud nĢkomu byla
zima, mohl si dát horký svaƎáēek, který byl
nabízen i v dĢtské nealko verzi. DĢƟ pak rozdaly
nazdobené perníēky.
Mezi všemi panovala ta pravá
Foto MarƟna adková
vánoēní atmosféra, popovídali jsme si,
popƎáli šƛastné a veselé svátky a s dobrou náladou se rozešli do svých
domovƽ.

Krmení zvíƎátek v lese
Na ŠtĢdrý den jsme nezapomnĢli ani na zvíƎátka v lese a v odpoledních
hodinách jsme se již popáté vypravili s dĢtmi na procházku do lesa. Tam
jsme pod stromy i na nĢ nadĢlili hromadu dobrot, aby mĢla zvíƎátka

V nedĢli 28. 12. se konal na plácku pod sádkami 1. roēník vánoēního
pƎátelského utkání v pozemním hokeji, hlavním organizátorem byl M.
Cink spoleēnĢ s místními hasiēi. PƎíznivcƽ se sešlo hojnĢ, sestavila se
ētyƎi družstva a všichni si tuto akci užívali. Komu nestaēil na zahƎáơ
pohyb po provizorním hƎišƟ, tak si mohl pƎilepšit horkým svaƎáēkem,
ēajem ēi výbornou polévkou, v nabídce bylo i vánoēní cukroví. Akce se
moc povedla a už se moc tĢšíme, jak budeme pƎíšơ rok hrát znovu.
MarƟna adková

Vrbovny a vrbové prouơ

V katastru obce TchoƎovice a jejím blízkém okolí byla celá Ǝada vĢtších
i menších velmi kvalitních vrboven, kde se pĢstovaly, na tehdejší dobu,
ty nejlepší odrƽdy vrby košíkáƎské. Vrbovny produkovaly vrbové prouơ
v pomĢrnĢ velkém rozsahu, které bylo ve své historické dobĢ, stejnĢ
jako dnes, znaēnĢ žádáno, ale daleko více cenĢno a využíváno. Vrbovny
byly proto pravidelnĢ obhospodaƎovány, to znamená, že byly pravidelnĢ
okopávány, obrývány, hnojeny, ve vhodnou dobu rekonstruovány
a pravidelnĢ a dƽslednĢ seƎezávány. SeƎezávání se provádĢlo nejēastĢji
v zimních mĢsících, výjimeēnĢ i v ēasném pƎedjaƎí. Jednalo se o práce
sezónní, pƎi kterých pracovali muži i ženy. SeƎezávané hlavy vrb mĢly
nevšední, ale i zajímavý název „rakovice“. SeƎezávání se provádĢlo
speciálními noži, zvané „ žabky“, vyrábĢné v místních kovárnách.
Pruty byly na místĢ výroby tƎídĢny podlé délky, prƽmĢru a nĢkdy
i podle zbarvení kƽry,
svazovány do otýpek po
4-5 kopách, výjimeēnĢ
i o více kusech. NáslednĢ
byly sváženy do lnáƎské
bažantnice, aby byly odtud
expedovány k odbĢrateli
s
využiơm
blízkého
nákladního
vlakového
nádraží ve LnáƎích.
Je zcela pochopitelné,
že vrbové prouơ bylo využíváno i pro místní spotƎebu. V každé obci byla celá
Nƽž na seƎezávání vrbového prouơ
Ǝada zruēných košikáƎƽ,
kteƎí vyrábĢli spotƎební košikáƎské zboží nejen pro svoji potƎebu.
Velkostatek ve LnáƎích nejen že vrbovny vlastnil a pĢstování vrbového prouơ podporoval, pamatoval i na výchovu „košíkáƎské mládeže.
Kolem roku 1900 byla založena ve LnáƎích košíkáƎská škola Theodorem
Mokrým.
Jsou známy následující lokality:

o

o
o

o
o

U rybníka Vitanovy - na jižní stranĢ od rybníka v bývalé daŸēí
oboƎe, nedaleko hájenky, dnes Hydrobiologické stanice. Zánik
je datován do roku 1925. Byla jedinou vrbovnou, kde se vrbové
prouơ v dobĢ mízy loupalo nebo v zimĢ vaƎilo. Dƽvodem a ơm
i jistou možnosơ byla stálá pƎítomnost pracovníkƽ, pro které byla
tato ēinnost doplŸkem péēe o zvĢƎ v oboƎe.
U rybníka Smyslov - na jižním okraji rybníka v tĢsné blízkosƟ
bývalé myslivny. Byla založena 14. 2. 1913 u pƎíležitosƟ stƎíbrné
svatby barona Lilgenau. Zaniká kolem roku 1920.
U rybníka Starý - v Ruském /Váleēném/ Háji pƎi severovýchodním
okraji rybníka Starého. Zaniká pravdĢpodobnĢ mezi léty 19171920, v dobĢ, kdy byla pƎipravována stavba pomníku pro padlé
vojáky v první svĢtové válce.
U rybníka Nový - na jižním okraji rybníka po pravé stranĢ cesty za
odboēkou na HradištĢ. Tato vrbovna zaniká pƎirozenou cestou po
roce 1949, kdy nebyla využívána a ani obhospodaƎována.
U rybníka HoƎejší - s velkou pravdĢpodobnosơ, i když to není
písemnĢ doloženo, byla rozsáhlá vrbovna na okraji rybníka jižnĢ
od hájenky v bývalé bažantnici. Její zánik spadá do období pƎed
rokem 1914.
Karel Krejēí, kronikáƎ obce
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Výlov Rybníēku
„Louž“
V sobotu 29. listopadu 2014, zorganizoval nájemce obecního rybníēku „LOUŽ“
p.Ladislav Charvát tradiēní podzimní výlov. Na tuto podívanou se sešlo spoustu
Ve
l k á Tu r n á kamarádƽ a pozvaných hostƽ. Po noēním
hlídání lovyštĢ, byl v dopoledních hodinách
zahájen výlov. Do studené podzimní vody se vydali
tƎi lovci. Vylovené ryby byly
pƎenášeny do pƎipravených
kádí na hrázi. Pro malé dĢƟ to
byl nezapomenutelný zážitek.
Pro rodiēe už takový ne, když
vidĢli své ratolesƟ jak se máchájí ve studené kádi a honí
kapry. ZƎejmou radost s kapitálního úlovku mĢl p.ZdenĢk
Charvát, který tento úlovek
s radosơ potĢžkával. V bahnité zátoce se našlo i nĢkolik
sladkovodních škeblí.
Poslední ryba byla vylovena, poslední pivo a rum byly
dopity a výlov pro letošek
Kapitální úlovek- rybníēek LOUŽ
konēí.

Provoz Hospody Na Rozhrání
Obecní „Hospoda Na Rozhrání“ ve Velké Turné má od 1. prosince
2014 nové provozovatele, manžele Szabovi. Provozní doba hospody
zƽstává v zabĢhlých kolejích. Pivní nabídka je DUDÁK 11% svĢtlý ležák
a Klostermann, polotmavý ležák. Pro dĢƟ se na jaro chystá nová toēená
limonáda. Je zde možné posedĢt ve stylovĢ vybavené venkovské
hospƽdce, v zimĢ pƎíjemnĢ vytopené krbovými kamny a v létĢ ve sơnu
deštníku na venkovní zahrádce. K pivu si mƽžete objednat spoustu
„pivních“ pochuƟn. V hospodĢ a pƎilehlém sálku je v prƽbĢhu roku
poƎádáno mnoho kulturních a spoleēenských akcí napƎ. posvícenská
zábava, silvestrovská veselice, obecní bál, ochutnávka vepƎových
pochuƟn, dĢtský maškarní bál, výroēní schƽze, oslavy narozenin,
sportovní turnaje ...
Provozovatelé Hospody Na Rozhrání manželé Szabovi Vás všechny
zvou na pƎíjemné posezení do naší hospƽdky.

Mikulášská
nadílka
Jako
každoroēnĢ
i letos navšơvili 5. prosince dĢƟ v naší obci
Mikuláš s andĢlem
a ēerƟ. Pro hodné dĢƟ
mĢl Mikuláš s andĢlem
pƎipravenou sladkou
nadílku, zato pro zlobivé dĢƟ si rovnou došli
Mikulášská nadílka ve Velké Turné
ēerƟ.
Tentokráte byli všechny navšơvené dĢƟ hodné a pro ēerty nebyla
žádná práce. Do pekla se museli vráƟt s prázdnou.

nedĢli 21. prosince byla
osvícena kapliēka sv. Jana
Nepomuckého a novĢ
postavený betlém pƎed
oltáƎem v kapliēce.

Vánoēní
turnaj ve
stolním
tenise
SDH Velká Turná poƎádá v prázdninovém
ēase Vánoēní turnaj ve
stolním tenise. Z pƽvodního zámĢru zabavit dĢƟ
o vánoēních prázdninách
se stal již 11 roēník tohoto turnaje. PƽvodnĢ
se soutĢžilo ve dvou kategoriích.
Dopoledne
dĢƟ a odpoledne rodiēe.
Jak šel ēas, dĢƟ dorostly a dnes hrajeme jednu kategorii - dospĢlou.
V sobotu 27. 12. 2014 od
13:00 hod. byly zahájeny
zápasy vánoēního turnaje. Do zápasƽ se pƎihlásilo
14 hráēƽ. Podveēer vyvrcholil Þnálovým zápasem
mezi Michalem Šípkem
a Janem Varousem. VítĢzem letošního turnaje ve
stolním tenise se stal Michal Šípek, který si odnesl
vítĢzný pohár.

Výroēní
schƽze SDH
Velká Turná

Osvícení betlému v kapli sv.Jana Nepomuckého

VítĢz turnaje Michal Šípek

Vyvrcholením celoroēní práce SDH je výroēní ēlenská schƽze. Letos
byla naplánována na nedĢli 28. prosince od 19:00hod. do sálu Hospody
Na Rohrání. Mimo jiné formální body jednání pronesl starosta sboru Ing.
Miroslav Zobal podĢkování JanĢ Kylbergerové, Anežce Turkové, Pavlu
Barborkovi a hasiēi Petru Zobalovi, za vēasný zásah a vyproštĢní majitele
z hoƎícího domu ēp. 6 ve Velké Turné v noēních hodinách 27. záƎí 2014.
Starosta sboru Miroslav Zobal pƎedal zachráncƽm pamĢtní plaketu

Rozsvícení vánoēního stromu
a osvícení betlému
Na druhou adventní nedĢli 7. prosince byl ozdoben a rozsvícen
vánoēní strom na návsi obce Velká Turná. Na tuto událost se vždy
sejdou sousedé a pƎi vyhrávání koled je tento strom v podveēer ozdoben
a rozsvícen. Nesmí chybĢt ani nĢco teplého na zahƎáơ. V poslední zlatou

OcenĢní zachránci
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s podĢkováním. Dále byla na programu pƎíprava blížících se oslav 110.
výroēí založení SDH Velká Turná. Tyto oslavy jsou naplánované na sobotu
4. ēervence 2015.
Po hodnoơcí zprávĢ pokladníka, pƎišlo na Ǝadu obēerstvení a volná
zábava.

Probíhající práce a plán na rok 2015
V mĢsících prosinec 2014, leden a únor 2015 byly a budou provádĢny
práce na zimní údržbĢ místních komunikací. Úklid snĢhu, proƎezávka
silniēních pƎíkopƽ od náletových kƎovin, ēistĢní silniēních pƎíkopƽ
a propustkƽ. PƎi nepƎízni poēasí budou provádĢny pƎípravné práce ve
vnitƎních prostorách budovy školy, kde bude v roce 2015 provedena
III. etapa opravy budovy – pƎípojka plynu a obnova hydroizolace
obvodového zdiva. V další fázi bude provádĢna úprava vnitƎních prostor
pro spolkovou ēinnost a úprava pro bytovou jednotku. Tyto práce budou
provádĢny v rámci projektu, Þnancovaného z dotací Programu obnovy
venkova Jihoēeského kraje 2015 (podaná žádost v celkové výši Kē
325.000,-) a programu Ministerstva pro místní rozvoj, Program rozvoje
venkova 2015 (rozpoēet se pƎipravuje).
Pro rekreaēní areál Milavy se bude v letošním roce budovat OV
v celkové hodnotĢ do 1.189.000,- Kē. V roce 2014 byla podána jedna
žádost o dotaci na tuto akci z programu Ministerstva zemĢdĢlství.
Žádost byla zamítnuta. V zaēátku roku 2015 by mĢl být vypsán ještĢ
jeden dotaēní program, do kterého bude žádost obce podána.
Dalším vĢtším projektem je dokonēení rozpracovaného územního
plánu obce Velká Turná, který je ve tƎeơ fázi zpracování.
V rozpoētu jsou vyēlenĢny i Þnanēní prostƎedky na nákup pozemkƽ
a nemovitosơ pro potƎebu obēanƽ obce a obce Velká Turná.
Schválený rozpoēet pro rok 2015 je:

o
o

pƎíjmy Kē 5.396.346,- (vēetnĢ Þnancování Kē 2.553.945,-)
výdaje Kē 5.396.346,Rozpoēet obce Velká Turná je vyrovnaný.
Poplatky pro rok 2015:

o
o
o
o
o
o

poplatek za svoz kom. odpadu Kē 450,- osoba/rok
poplatek za svoz kom. odpadu Kē 225,- dĢƟ do 15let osoba/rok
poplatek za svoz kom. odpadu Kē 600,- za rekreaēní obj./rok
vodné Kē 45,- za 1m3
stoēné Kē 92,- za osobu/rok
pes Kē 60,- pes/rok.

eká nás:
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odevzdali ze svého kapesného 2 350,- Kē. Tento penĢžní dar byl poslán
poslední školní prosincový den na konto Dobrého andĢla. Paní uēitelky
nás seznámily s ēinnosơ tohoto nadaēního fondu a pƎáním bylo, aby
peníze pomohly rodinĢ dítĢte z našeho kraje.
První lednový pracovní den pƎišla odpovĢě a my se dovĢdĢli,
komu náš dar pomohl. Jedná se o rodinu, ve které žije malá ētyƎletá
posƟžená holēiēka Karolínka Valkoviēová z eských BudĢjovic. Narodila
se s vrozenou vývojovou vadou mozku, která zpƽsobila mentální
i pohybové posƟžení. Navíc má Karolínka epilepsii a nemƽže chodit.
NavštĢvuje speciální mateƎskou školu v eských BudĢjovicích.
Rodina, kde pracuje jen taơnek, využije naše peníze na zajištĢní péēe
o Karolínku, rehabilitace a nákup speciálních pomƽcek. Maminka nám
napsala: „Naši Karolínku milujeme i s handicapem, který nejspíš bude
trvalý. Bráška Filípek, který letos zaēal chodit do první tƎídy, bere svou
sestƎiēku jako miminko a poƎád se ptá, kdy bude už Karolínka velká
a jestli bude chodit. StrašnĢ moc si vážíme pomoci od Dobrých andĢlƽ.
My i Karolínka posíláme velké podĢkování.“
Rodina Karolínky pƎidala k podĢkování i nejnovĢjší fotku z jejích
narozenin. A my už se nemusíme ptát jako Ivánek z pohádky Mrazík:
„Jaký dobrý skutek mám vykonat?“, protože náš skutek už vykonán byl.
PƎíštĢ se zúēastníme opĢt.
Dárci: žáci a uēitelé ZŠ ZáboƎí

Advent v ZáboƎí
V nedĢli 30.
listopadu odpoledne byl zahájen adventní
ēas i v ZáboƎí,
na dvorku pƎed
hospƽdkou
U Divišƽ. Ve
stánku bylo nabízeno rƽzné
vánoēní zboží,
perníēky, ozdoby, rƽzné adventní vĢnce,
svícny, sypané
i peēené ēaje,
truhláƎské výrobky. ZahƎát jsme se mohli svaƎákem nebo grogem, ochutnat jsme
mohli vynikající bramboráky, peēené na kameni.
Jaroslava Vodiēková

14. února 2015 sobota – Masopust – prƽvod masek po obci Velká Turná.
20. února 2015 pátek – Divadelní pƎedstavení „Dovolená po esku“
v sále Hospody Na Rozhrání.
21. února 2015 sobota – Obecní ples v sále Hospody Na Rozhrání.
7. bƎezna 2015 sobota – Ochutnávka vepƎových pochuƟn v sále Hospody
Na Rozhrání.
21. bƎezna 2015 sobota – DĢtský maškarní bál v sále Hospody Na
Rozhrání.
Text a fotodokumentace Pavel Šípek,
místostarosta obce Velká Turná

Vánoēní poselství
Dobrý andĢl
V mĢsíci prosinci se dĢje ve školách
mnoho akcí. V naší malé školiēce se
pilnĢ zkoušelo pásmo pro veƎejné
vystoupení u vánoēního stromku v obci
ZáboƎí
ZáboƎí. DĢƟ pƎi hodinách pracovních
ēinnosơ
vyrábĢly
vánoēní
dekorace
a pƎáníēka. Nu a tu vznikl nápad obdarovat nejen
sebe navzájem, ale i jiné dĢƟ, které naši pomoc potƎebují. NĢkteré tƎídy
vĢnovaly peníze na konto UNICEF. Žáci prvního stupnĢ a žáci 6. a 8. tƎídy

Vánoēní koncert v ZáboƎí
V pátek, 19. prosince 2014 se konal v ZáboƎí vánoēní koncert, jako
ostatnĢ každým rokem v tento adventní ēas. Koncert mĢl dvĢ ēásƟ: o tu
první, na návsi u rozsvíceného stromeēku, se postarali šikovní žáci naší
mateƎské a základní školy. A že opravdu šikovní byli! S nadšením sobĢ
vlastním pƎednášeli a zpívali to, co se ve škole nauēili. I tentokrát byli Ɵ
nejmenší roztomilí, oēka jim záƎila v radostném oēekávání vĢcí pƎíšơch,
všichni se už tĢší na Ježíška. Ti starší brali své vystoupení zodpovĢdnĢ ve
snaze pƎedvést co nejlepší výkon.
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Na návsi se sešlo velké množství lidí, domácích i odjinud. I svaƎák
tu vonĢl, vĢtšina dospĢlých sice ochutnala, ale tentokrát ani nebyl na
zahƎáơ tƎeba, díky teplému poēasí. VĢtšina pƎítomných se po vystoupení
dĢơ na návsi pƎesunula do kostela sv. Petra a Pavla, kde koncert
pokraēoval druhou ēásơ. Tady už byla pƎipravena skupina Cover Ladies
Radky Smíškové. Spolu s ní vystoupily posluchaēky Státní konzervatoƎe
v Praze Radka \íhová, Jozeİna ermáková a Tereza Nálevková. Se
zatajeným dechem jsme vyslechli písnĢ známé i neznámé, jako Pie Jesu,
Ave Maria, Modlitba pro Martu, Byla cesta ušlapaná, Už z hor zní zvon,
Hallelujah…… PƎi modlitbĢ pro Martu mĢ až mrazilo v zádech a mĢla
jsem dojem, že se musí objevit Marta Kubišová, tak znĢl hlas Radky
Smíškové. ZávĢrem došlo i na tradiēní ēeské koledy a tak kostelem
zaznĢly tradiēní: Jak jsi krásné Jezulátko, Nesem vám noviny, Pƽjdem
spolu do Betléma i Tichá noc.
PƎi poslední písni Tichá noc se mnohým pƎítomným zaleskly
v oēích slzy. Nádherné hlasy všech úēinkujících a nádherné prostƎedí
nazdobeného kostela navodilo tu pravou vánoēní atmosféru. Veliký,
zasloužený aplaus, spokojeni museli být snad všichni.
Jen poēasí vánoēní nebylo, cestou z kostela jsme zmokli. Za
nevšední vánoēní zážitek patƎí právem podĢkování všem úēinkujícím
na návsi i v kostele, poƎadatelƽm i každoroēnímu sponzorovi ÞrmĢ
HAPON Horažěovice za zapƽjēení auta s ozvuēením na vystoupení dĢơ
u stromeēku.
Jaroslava Vodiēková, ZáboƎí

foto Jaroslava Vodiēková

Divadelní soubor elakovský v ZáboƎí
V nedĢli, 16.11.2014 jsme mĢli v ZáboƎí možnost shlédnout komedii
„Nájemníci pana Swana aneb Habaěƽra“ od anglického spisovatele
Michaela Cooneyho. PƎedstavení se uskuteēnilo v kulturním domĢ
U Divišƽ. Vzala jsem s sebou i svého ētrnácƟletého vnuka s mírnou
obavou, aby to náhodou nebylo mládeži nepƎístupné. TĢšila jsem se
na svého milého spolužáka Pepu, který je dlouholetým ēlenem tohoto
divadelního souboru. Hra byla skvĢlá, tedy hlavnĢ všichni její aktéƎi!
S takovou radosơ a nasazením nevidíme mnohdy hrát ani profesionály.
Právem bylo pƎedstavení odmĢŸováno ēastými salvami smíchu
a potleskem, což na konci ocenila i tato úžasná parta hercƽ. Vždyƛ když
se divák baví a dává to patƎiēnĢ najevo, hercƽm se dobƎe hraje. Divákƽ
se tentokrát sešlo opravdu hodnĢ, domácích i pƎespolních, ne všichni
mají možnost vyjíždĢt za kulturou do mĢsta, a tak tuto variantu uvítali.
Že by se v ZáboƎí zaēalo blýskat na nové ēasy, co se návštĢvnosƟ akcí
týká? Bylo by to jen dobƎe.
Jaroslava Vodiēková, ZáboƎí

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

Služby pro Váš domov
Nemáte nĢkoho, kdo je ochoten pomoci:
Öodstranit sníh,
ÖnaƎezat a nasekat dƎevo,
ÖpƎidĢlat poliēku,
ÖvymĢnit žárovku,
Öposekat zahradu,
ÖostƎíhat živý plot
Öa další drobné opravy a služby?
Jsem pƎipraven Vám pomoci.
Volejte: 603 817 450
Bohuslav Valach, Kadov - Pole

ZIMJAE TADY!
Nejširší sortiment

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

více na

www.biomac.cz
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Svět krmiv
Spálená 440 (bývalá prodejna nářadí Pojer)
388 01 Blatná
telefon: 603 383 585
email: svetkrmiv@email.cz
Prodej krmiv(psi,kočky,hlodavci,exoti..)
Prodej krmných směsí a doplňků
pro hospodářská zvířata.
Krmné směsi jsou vyráběny
převážně z českých surovin.
Garantujeme trvale nízké ceny
a přátelské jednání.
Při větším odběru možnost
dopravy v blízkém okolí zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chanovice

7. února – sobota, „TesaƎský ples“, od 20.00 hodin,
tradiēní ples k oslavĢ místního Ǝemesla, KD Chanovice
(Haas FerƟgbau, spol. s r.o. Chanovice)

O VĢtƎíkovi
2. Jak se VĢtƎík nauēil foukat

Stálé výstavy v zámeckém areálu:
Expozice lidových Ǝemesel Pošumaví
Historická místnost zámku Chanovice
Galerie Nositelƽ tradice lidových Ǝemesel

JeštĢ pƎed svítáním nĢco zašustilo v lískovém keƎi na okraji hájku.
Probudil se tam VĢtƎík, narodil se vēera, vzpomínáte? Byl ještĢ docela
malý, slabý, nezkušený, ani foukat ještĢ neumĢl. Na dolní vĢtévce
bƎízy na nĢj zamávalo šestnáct lísteēkƽ, i ten tƎináctý, co se vēera ani
nepohnul, když mu ostatní mávaly. Ale dnes to VĢtƎíkovi vysvĢtlil: „Víš,
já jsem ti vēera nemohl mávat, protože na mnĢ sedĢl mravenec, tak
aby nespadl.“ VĢtƎík se na nĢj usmál: „To nevadí.“ Pak se protáhl, zívl
a Ǝekl si, že se nĢkam podívá, aby poznal svĢt. Proklouzl kolem bƎízek
a tu uvidĢl silnici. Kampak asi vede? Vydal se po ní a ta ho dovedla až
ke vzdálenému mĢstu. Ale trvalo mu to dlouho, že mu to šlo jen ztĢžka,
pomalouēku, ani byste nĢjaký vĢtƎík neucítili. U jednoho domku na okraji
mĢsta nakoukl do zahrádky a vklouzl na dvorek. Jedna hospodyŸka tu
právĢ vĢšela na šŸƽru vyprané prádlo a povzdechla si: „Tak nevím, jestli
mi to dneska uschne, vzduch se ani nepohne.“ VĢtƎík se zastydĢl, že
neumí foukat, a radĢji se ze dvorku tiše vytratil Chvíli jen tak bloudil
po ulicích, co však dĢlat? Jak se nauēit foukat? Zkoušel to všelijak. Tu
zakýval odhozenou jízdenkou, tam zase osušil kapku rosy na laviēce na
autobusové zastávce, ale zrovna tohle mu dalo moc a moc práce..
Jak se tak potuloval, uslyšel náhle bubnování: tam tada dam dam,
tam tada dam dam, ... Odkud je to slyšet? ZvĢdavý VĢtƎík chvíli pátral
a pak to zjistil – bubínek se ozýval z otevƎeného okna ve školce. VĢtƎík
do nĢj nahlédl: dĢti právĢ cviēily.
„Upažit, vzpažit, ruce v bok, dƎep a vztyk“. To se VĢtƎíku líbilo. Pak se
dĢti honily, pak si hrály na školu a chvíli i zpívaly a poēítaly: „Jedna, dvĢ,
tƎi, ētyƎi, pĢt, cos mĢl, Janku, na obĢd?“ A nejenom to, VĢtƎík se tam
nauēil poēítat až do deseti.
„Teě si udĢláme vĢtrníēky,“ nabídla dĢtem paní uēitelka a ukázala
na hromádku hƽleēek, korálkƽ, špendlíkƽ s barevnými hlaviēkami
a barevných papírƽ. „Pak pƽjdeme na zahradu a vyzkoušíme si je. Tak
dávejte pozor, já vám ukážu, jak na to.“
„Jejda, vĢtrníēky, to mi asi budou dĢlat dáreēky,“ zaradoval se VĢtƎík,
a že se podívá, jak se ty vĢtrníēky dĢlají. A tak tiše klouzal oknem do

Otevírací doba v zámeckém areálu a na rozhlednĢ
v Chanovicích pƎes zimní období jen pro skupiny
minimálnĢ pĢƟ osob a dle pƎedchozí dohody na obecním úƎadĢ
(minimálnĢ den pƎedem).
Obecní úƎad Chanovice
Tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
Skanzen - Expozici lidové architektury jihozápadních ech
buduje a spravuje VlasƟvĢdné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
(tel. 376 323 525, 721 721 908).

tƎídy. Ale paní uēitelce se to asi nelíbilo, protože Ǝekla: „DĢti, já teě na
chvíli zavƎu okno, je tu trochu prƽvan.“ A tak VĢtƎík výrobu vĢtrníēkƽ
nevidĢl. Byl však na nĢ moc zvĢdavý a jen netrpĢlivĢ ēekal na zahradĢ,
až se svými vĢtrníēky dĢti pƎijdou.
Doēkal se. DĢti už jsou tu, i vĢtrníēky, jejda, ty jsou pĢkné: ēervené,
modré, zelené, bílé, žluté – ale co to? VĢtrníēky se netoēí.
„DĢti, dnes na zahradĢ není vĢtƎík, musíte do vĢtrníēkƽ foukat
samy.“
„Jak to, že tu nejsem,“ zlobil se VĢtƎík a zkoušel „hú, húú , húúú“. Ale
vĢtrníēky nic, jen se malinko pohupovaly.
A tu zaēaly samy dĢti: „Fúú, fúú, ...“ foukaly ze všech sil, „fúúú, fúúú,
...“ a vĢtrníēky se vždycky na chvilku zatoēily. NĢkterý více, jiný jen
trošiēku.
„Aha, tak se to asi musí!“ pochopil VĢtƎík a zaēal foukat stejnĢ jako
dĢti: „fú, fúú, fúúú,...“
„MnĢ se toēí sám!“ zajásal náhle chlapec s ēerveným vĢtrníēkem.
„MnĢ taky, mnĢ taky,“ volal pak druhý se zeleným vĢtrníēkem, pak tƎi
dĢvēátka a pak další a další. A VĢtƎík foukal a foukal „fúúú, fúúú“ a byl
velice šƛastný, že už to umí a že se dĢtem jejich vĢtrníēky pĢknĢ toēí.
Jen jedna dívenka držela smutnĢ svƽj žlutý vĢtrníēek a ten se netoēil.
ŠpatnĢ si ho složila a teě se nĢkteré cípky chtĢly toēit doleva a jiné zase
doprava, vĢtrníēek se jen tak kolébal a dívenka ronila slziēky. Nikdo si
toho však nevšiml, dĢti se radovaly a VĢtƎík celý šƛastný z toho, jak jsou
dĢti veselé, foukal a foukal do vĢtrníēkƽ, pak se rozbĢhl i dál a foukal
do korun kaštanƽ, lip, javorƽ, akátƽ, topolƽ, bƎíz, smrkƽ, borovic a jak
se všechny ty stromy ve mĢstĢ jmenovaly, nezapomnĢl ani na pĢt
vysokých lip na námĢstí. Ano, pĢt, dnes už si je VĢtƎík dovedl spoēítat.
Náhle uvidĢl, jak na laviēce v jedné ulici, právĢ na té, na níž ráno
vysušil kapku rosy, sedí dva kluci, a jak tak ēekali na autobus, jeden
z nich pokládal na laviēku nĢjaké pomalované papírky, byly to karty
s obrázky letadel..
„Pozor, aƛ ti to neodnese vítr,“ varoval druhý.
„Vítr?“ zasmál se první, „ takový vĢtérek, co ten by, prosím tĢ, mohl
odnést?“
To VĢtƎíka pozlobilo: „Já ti dám vĢtérek,“ Ǝekl si, fúúúú, vší silou foukl
na laviēku a skuteēnĢ se mu podaƎilo jeden z tĢch papírkƽ sfouknout

Vážené ētenáƎi,
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Tajenky sudoku v poslední vydání SOBáēka s ē. 41 byly opĢt rƽzné: lehká verze – MĢjme rádi, stƎednĢ tĢžká verze –
potĢšme se, tĢžká verze – dokud jsme. Výherci: Ludmila TesaƎová, Pole; VĢra Kaēínová, LnáƎe; Aneta Šímová, Blatná.
Uvedení úspĢšní lušƟtelé si ceny mohou vyzvednout v kanceláƎi SOB nejpozdĢji do stƎedy 18. bƎezna 2015, popƎ.
v jiný termín po telefonické dohodĢ na tel. ē. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyƎešení SUDOKU z ēísla 42 zašlete tajenku a první Ǝádek ēísel z vyluštĢného SUDOKU s oznaēením oObơžnosƟ na
E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišƟ 727, 388 01
Blatná a to nejpozdĢji do stƎedy 11. bƎezna 2015.
SUDOKU pro ētenáƎe SOBáēka opĢt pƎipravil Stanislav Trávníēek z Olomouce.
Radka Vokrojová
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TĢžká verze:
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na zem.
Druhý chlapec se zasmál: „Tak ti uletĢl vrtulník!
VĢtƎíka to moc potĢšilo a povzbudilo, že už se mu teě nebudou smát.
Zbytek dne se už jen tak potuloval po ulicích, ale nezapomnĢl se podívat
ani na to povĢšené prádlo a ze všech sil na nĢ zafoukal, až se zaēalo
klátit sem a tam. Teě už VĢtƎík cítil, že se mu dýchá a fouká stále lépe
a lépe.
K veēeru vylétl z mĢsta a zamíƎil k domovu. Už mu nestaēila silnice,
ale vanul široce i po polích a po lukách. Když dorazil ke svému hájku,
pozdravil svou známou bƎízu, zašumĢl v její korunĢ, zatƎásl jejími
vĢtviēkami, aby oprášil její lístky a uložil se ke spánku v lískových
houštinách.
Co se VĢtƎík nauēí pƎíštĢ? Ne bude to jinak. VĢtƎík zjistí, že nĢco
zajímavého umí a že o tom vƽbec nevĢdĢl.
Stanislav Trávníēek
Ilustrace: Jaroslava Palzerová

8
5

4

6

1 = L, 2 = N, 3 = Á, 4 = T, 5 = ,
6 = M, 7 = D, 8 = A, 9 = U

5
2

4

7

4

7
9
1 = U, 2 = Y, 3 = K, 4 = Á, 5 = ,
6 = N, 7 = H, 8 = L, 9 = S

Blatensko SOBĢ. 42. ēíslo vyšlo v pátek 30.1.2015 v Blatné. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. ē. MK R E 18255. Roēník IX. Poslední ēíslo
vyšlo v listopadu 2014. UzávĢrka pƎíšơho ēísla je v pátek 6.3.2015. GraÞcký návrh: Petr Liebscher. Sazba: Pavel Korous. Tisk: Blatenská Ɵskárna s.r.o.
Na vydání se podíleli starostové a starostky mĢst a obcí Svazku obcí Blatenska a další dopisovatelé. Redakēní rada: Rada Svazku obcí Blatenska.
Náklad 7000 ks. Redakce e-mail: listy@blatensko.cz tel.:728 881 358, Ing. Radka Vokrojová. Názory dopisovatelƽ se nemusejí shodovat
s názory redakce, pƎíspĢvky mohou být redakēnĢ kráceny .

