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Nové informační panely členských obcí SOB
Přinášíme Vám ukázku některých informačních panelů členských
obcí SOBu. Velikost 70x100cm. Pořízeno s ﬁnanční podporou
Ministerstva pro místní rozvoj.

Bělčice
Radomyšl

Radomyšl
Březí

Památky: kostel sv. Petra a Pavla
v Bělčicích, kostel sv. Voršily v Újezdci,
kašna, socha sv. Jana Nepomuckého, socha
sv. Barbory, fara, Boží muka sv. Vojtěcha
v Újezdci
Osobnosti: Jindřich Kučera – mykolog,
botanik, Ladislav Stehlík – spisovatel,
Mikoláš Aleš
Příroda: javor – Újezdec, Huťská lípa,
Fiřtova lípa
Zajímavosti: sklárna Vlasák, mlýn
v Závišíně – M. Aleš, naučná stezka,
Lopatárna

Celková výměra: 3 431,5 ha
Zemědělská půda: 1 963,5 ha
Lesní pozemky: 1 044,0 ha
Vodní plochy: 178,9 ha
Zastavěná plocha (bez komunikací): 35,5 ha

Celková výměra: 559,8 ha
Zemědělská půda: 384,5 ha
Lesní pozemky: 74,3 ha
Vodní plochy: 47,6 ha
Zastavěná plocha (bez komunikací): 5,5 ha

První písemná zmínka: 1473
Některé prameny uvádí již rok 1379,
doposud není historicky prokázáno.
Příroda: památný strom – Divadelní
lípa (stáři 500 let)

Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 1 011
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 75
Zajímavosti: dům čp. 45 Březí – jediný
dům z osady Borek

Dne 11. února 2015 byly Bělčice opět ustanoveny
městem.
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Popis obecního znaku:
Dělený štít, horní polovina zlato-modře polcená;
vpravo černá kančí hlava, vlevo zlaté vozové kolo.
V dolní stříbrné polovině dva zelené odvrácené
trojlístky jetele.
Kančí hlava poukazuje na příslušnost vsi
k panství Rožmitál pod Třemšínem od jejích
historických počátků až do konce patrimonijního
období roku 1850. Kolo připomíná, že obyvatelé
Březí byli nazýváni „hrčáni“, a to podle
charakteristického hrčení kol povozů, se kterými
jezdili robotovat do blízkého Roželova. Jetelové
trojlístky symbolizují úspěšný spor, který roku
1888 ukončila obec s pražským arcibiskupstvím
o právo pastvy dobytka v blízkosti rybníků
rožmitálského velkostatku.
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Popis obecního znaku:
V červeném štítě zkřížené stříbrné gotické klíče
podložené vztyčeným stříbrným mečem se
zlatým jílcem.
Znak, který byl Bělčicím udělen králem
Ferdinandem I. dne 19. září 1556, obsahuje
atributy sv. Petra (klíče) a Pavla (meč) – patronů
zdejšího farního kostela, o jejichž svátku se
v Bělčicích konal nejstarší výroční trh (jarmark).
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V roce 2016 vydal Svazek
obcí Blatenska za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj
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obcí Blatenska za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj
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Kocelovice
Radomyšl
První písemná zmínka: 1 352

Lažánky

Památky: kostel sv. Bartoloměje gotická
stavba první zmíňka 1360

Celková výměra: 932,8 ha
Zemědělská půda: 591,3 ha
Lesní pozemky: 174,7 ha
Vodní plochy: 90,0 ha
Zastavěná plocha (bez komunikací): 8,3 ha

Příroda: chráněné krajinné území
„Kocelovické pastviny“, památné stromy
Paračovské lípy

Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 160

Zajímavosti: Letní tábor Hubenov,
meteorologická stanice na „Kněžském
vrchu“, pozůstatky po těžbě zlata
v okolí obce

První písemná zmínka: 1405
Celková výměra: 258,4 ha
Zemědělská půda: 155,7 ha
Lesní pozemky: 53,6 ha
Vodní plochy: 9,5 ha
Zastavěná plocha (bez komunikací): 6,2 ha
Počet obyvatel k 1. 1. 2016 je 101

Památky: pomník padlým z I. sv. války 1928,
kaple sv. Panny Marie Strašínské 1884
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Popis obecního znaku:
Zeleno-modře kosmo zlatým zúženým
břevnem dělený štít. Vpravo kosmo
položený stříbrný nůž se zlatou rukojetí,
vlevo zlaté slunce.
Zlatý pruh připomíná historickou těžbu
zlata na území obce. Modrá je barvou
zdejších rybníků, zelená symbolizuje
lesy kolem Kocelovic. Nůž je atributem
sv. Bartoloměje – patrona kocelovického
kostela a slunce odkazuje na zdejší
meteorologickou stanici, která je
nepřetržitě v provozu od roku 1975.
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V roce 2016 vydal Svazek
obcí Blatenska za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj

V roce 2016 vydal Svazek
obcí Blatenska za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj

x.29

0(o,&+29

'28%5$9,&(

/$½$1<

o n a úvo

d

Komukoli prospě můžeš, prospívej rád,
možno-li celému světu. Slouži a prospíva je vlastnost povah vznešených.
(J. A. Komenský)
Tento citát „Učitele národů“ se mi vybavil v posledních pracovních dnech roku 2016. Zkuste se
se mnou ohlédnout zpátky a posuďte sami:
Závěr roku bývá zaměřen na rozdávání rados , pohody
a klidu ve svých rodinách a mezi svými blízkými. Mnoho
lidí ale v tuto dobu nemyslí jen na své blízké, ale vzpomene i na potřebné. Proto mne moc potěšila opětovná
nabídka jedné paní z Blatné, která nechce být jmenována,
což budu respektovat. Již minulý školní rok se nechala inspirovat programem OBĚDY DĚTEM a rozhodla se přispět
několika konkrétním dětem z naší školy na stravování ve
školní jídelně. Na základě společného vy pování s třídními učiteli a vedoucí školní jídelny jsme vybrali několik
žáků, jejichž rodiče byli kontaktováni.
„Neznámá“ dárkyně se letos rozhodla podpořit
příspěvkem na stravování již tři děti. Velmi ráda jsem její
dodatečný vánoční dárek přetlumočila jejich rodičů. Z telefonního sluchátka i na tu vzdálenost byla cí t neskrývaná radost a neuvěřitelná vděčnost, kterou touto cestou
štědré paní za rodiče a jejich ratoles tlumočím.
A protože nám před několik dny začal nový rok 2017,
mohli bychom se všichni nechat inspirovat činem vzpomínané dárkyně. Každý z nás si jistě najde svůj vlastní
způsob, jak rozdávat kolem se radost a čím a jakou formou může někomu ve svém okolí, blízkém i vzdáleném,
pomoci.
Jana Krapsová, ředitelka ZŠ JAK Blatná

XII. ročník

Části obce:
Bělčice – první písemná zmínka 1243
Hostišovice – první písemná zmínka 1364
Podruhlí – první písemná zmínka 1506
(Některé prameny uvádí již rok 1227,
doposud není historicky prokázáno.)
Tisov – první písemná zmínka 1318
Újezdec – první písemná zmínka 1337
(Některé prameny uvádí již rok 1045,
doposud není historicky prokázáno.)
Záhrobí – první písemná zmínka 1555
Závišín – první písemná zmínka 1318
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Stručně o tom, co se
„upeklo“ u SOBu
če

Co

o
V polovině listopadu se konala vzdělávací akce „Jak pečovat o památky“, místem setkání byly Lnáře. Pro
se
e
účastníky
byla zajištěna komentovaná
v S O B u p prohlídka barokního kostela Nejsvětější
Trojice. Sál pro přednášky poskytl zámek Lnáře, po skončení přednášek následovala prohlídka zámku. Tuto vzdělávací akci zorganizoval SOB s ﬁnanční podporou Ministerstva pro
místní rozvoj.

o

přijelo do Blatné 70 účetních ze třech krajů: Jihočeského, Plzeňského
a Středočeského.
Stejně jako všechny obce i SOB se snaží získat ﬁnanční podporu na
svou činnost a akce, které organizuje pro své členské obce. Byly
podány žádos o ﬁnanční podporu: do „Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2017“ (celková předpokládaná výše 1 mil. Kč), do
dotačního programu „Jižní Čechy pohodové“ (celkové náklady 140
s. Kč).

Co by se mělo „upéct“:
o Realizace projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů ve svazku

o

o
o
o

o
o

obcí Blatenska“ se blíží do ﬁnále (více na jiném místě SOBáčka).
Nejpozději v polovině února 2017 budou předány nové nádoby na
tříděný odpad členským obcím, které se zapojily do projektu.
Byla zahájena realizace projektu „Zvýšení profesionalizace řízení
SOB a obcí SOB“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817, který
získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost. Podrobnos
o projektu přineseme v některém z následujících vydání SOBáčka.
Připravujeme podklady pro jednání Valné hromady SOB, kterou
plánujeme na přelom únory a března 2017.
Pro účetní členských obcí bude zahájen cyklus vzdělávacích
a konzultačních setkání v průběhu března.
Byly zahájeny přípravné práce na náš již tradiční stolní kalendář na
rok 2018. Věříme, že ho máte stejně rádi jako my. On to ž ten náš
kalendář neslouží „jen“ jako stolní poznámkový blok, ale také jako
pozvánky na akce na Blatensku a současně jako připomínka těch
uplynulých setkání z Vašich obcí. Děkujeme všem za spolupráci,
poskytnuté informace i fotograﬁe. Musíme zdůraznit, že bez nároku
na ﬁnanční odměnu.
První čtvrtek v únoru bude zahájena opět VU3V (více na jiném místě
SOBáčka).
Připravíme s lektorkou Danou Koubkovou další pokračování „Klubu
šikovných rukou na Blatensku“, samozřejmě se zaměřením na
Velikonoce a jarní doplňky.

Své příspěvky, články o dění u Vás i s fotograﬁemi posílejte na
naši e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.eu. Uzávěrka příjmu
příspěvků do listopadového vydání je v pátek 3. března 2017.
Radka Vokrojová

Foto Petr Liebscher

o V souvislos s účinnos nového zákona o zadávání veřejných

o
o

zakázek připravil SOB vzdělávací akci pro volené představitele
obcí, zaměstnance obcí a další zájemce. Akce se konala v úterý 29.
listopadu 2016 v sále SOŠ Blatná za účas více než 40 posluchačů.
Lektorem byl JUDr. Luboš Průša.
Dne 5. 12. se konalo jednání Rady SOBu.
V úterý 6. prosince se od rána konala ve velkém sále Komunitního
centra Blatná konference „Rozvoj malých obcí“, kterou uspořádal
SOB s ﬁnanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj.

o Ještě ten den se později odpoledne sešli představitelé členských

o
o

obcí SOB na posledním jednání Valné hromady SOB v roce 2016. Na
programu bylo mj. projednání a schvalování návrhu rozpočtu SOBu
na letošní rok. Na VH SOB pak navazovalo druhé setkání starostů
k projektu CSS.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotací od Jihočeského kraje za
rok 2016 byly předloženy donátorovi.
Vzdělávací akce pro účetní malých obcí se uskutečnila v úterý 13.
prosince 2016 s lektorem Ing. Jiřím Lorencem. Před Vánocemi

Dotace OP ŽP
„Doplnění sběru separovaných odpadů ve svazku obcí Blatenska“
je název projektu SOBu, na který jsme získali ﬁnanční podporu
z Operačního programu Životní prostředí (= OPŽP). Jedná se především
o nákup celkem 167 kusů nádob (původně plánováno 165 ks) na
tříděný sběr. Do projektu se zapojilo 29 členských obcí SOBu. Celkové
náklady: 3.018.466,- Kč, dotace 85 %. Smlouva s dodavatelem obchodní
společnos ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01
Zlín, byla podepsána v polovině listopadu 2016. Termín dodání nádob
do zapojených členských obcí je 16. února 2017.
V polovině listopadu 2016 byla zaregistrována žádost SOBu o dotaci
z OPŽP s názvem „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
na území SOB“. Do projektu se zapojilo 13 obcí, celková výše nákladů
je plánovaná na 2.185.000,- Kč, z toho by měla dotace ve výši 85%.
O schválení žádos doposud nebylo rozhodnuto. K tomu se na webu
SFŽP uvádí: „Státní fond životního prostředí ČR uzavřel 30. 11. 2016
příjem žádos ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na
předcházení vzniku odpadů a jejich další využi . O dotace byl obrovský
zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev
obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 1 215
žádos s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy
korun. Všechny došlé žádos Fond vyhodno do čtyř měsíců.
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Kalendář SOBu na příš rok 2018
Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska připravujeme
opět tradiční stolní kalendář. Prosíme zástupce obcí, organizátorů
kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí, aby nám poskytli
podklady pro nový kalendář na rok 2018. Podklady, prosíme, zasílejte
na blatensko@blatensko.eu nebo poštou Na Tržiš 727, 388 01 Blatná
popř. přijďte domluvit vše osobně. Své podklady, zasílejte nejpozději
do pátku 5. května 2017. Nezapomeňte uvést datum a název akce,
místo konání popř. pořadatele a další podrobnos , které znáte.
Uvítáme, když nám poskytnete ilustrační fotograﬁe ze života obcí na
Blatensku (uveďte autora popř. název fotograﬁe). Děkujeme a těšíme
na spolupráci.
Bohumila Hoš čková, Radka Vokrojová

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání
SOBáčka č. 55
je v pátek 3. března 2017

Svazek obcí Blatenska
je zapojen do projektu
Svazu města a obcí ČR
se zkráceným názvem
Centra společných
služeb resp. CSS.
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Úřední hodiny CSS:
Pondělí
8,00 – 11,00
Středa
8,00 – 11,00
Pátek
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Po předchozí telefonické dohodě kdykoliv i mimo úřední hodiny.
Dana Vohryzková
Manažerka CSS
Tel.: 607 032 192
e-mail:
vohryzkova@blatensko.eu

Ing. Radka Vokrojová
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 728 881 358
e-mail:
blatensko@blatensko.eu

.s.

Místní akční skupina
Blatensko
v roce 2016
MA

Rok 2016 byl pro Místní akční skupinu Blatensko hodně ak vní. V březnu
Bla
o odevzdala na Ministerstvo pro místní rozt e n s ko ,
voj zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Do konce roku strategie prošla hodnocením, v současné době se čeká na její schválení. MAS
proto předpokládá, že v průběhu roku 2017 již začne vyhlašovat výzvy,

S
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Již pátým rokem probíhá u SOBu Virtuální
univerzita 3. věku (= VU3V). V zimním
semestru ukončily další čtyři studentky
šestý kurz: Marie Bryndová, Miluše Kordulová, Ing. Jaroslava Vokatá
a Václava Žílová. Tím získaly právo slavnostně ukončit studium.
Gratulujeme!
V akademickém roce 2016/ 2017 začíná letní semestr 30. ledna.
Studentky a studen z Blatenska se poprvé sejdou ve čtvrtek 2.
února v 9,00 hodin ve velké klubovně Komunitního centra Blatná.
Opět budou probíhat dva kurzy současně: „Cestování - co jste možná
nevěděli“ a „České dějiny a jejich souvislosti“.
Garantem kurzu o cestování je Ing. Petr Štumpf, Ph.D., během šes
přednášek se studen dozvědí, jak lidé cestují z řady různých důvodů
a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší?
Působí cestovní ruch vždy pouze pozi vně nebo může mít i nega vní
dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat
jako správný cestovatel? V tomto kurzu posluchači naleznou kromě
odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.
Garantem kurzu o českých dějinách je prof. PhDr. Zdeněk Beneš,
CSc., v šes přednáškách se budeme věnovat kapitolám: 1. Češi,
národ, stát; 2. Společnost a křesťanství; 3. Velmoži, knížata, králové; 4.
Stříbro a moc; 5. Český král a římský panovník; 6. Krize motorem dějin:
14. stole a jeho problémy.
Cena jednoho kurzu (celkem 6 kapitol/ přednášek) je 350,- Kč,
zájemci se mohou přihlásit po zahájení semestru, nejpozději však do
23. 2. 2017.
Další informace o studiu VU3V můžete získat buď na webové adrese
www.e-senior.czu.cz nebo v kanceláři SOBu na telefonu 728 881 358.
Radka Vokrojová

ru

VU3V na Blatensku

CSS

„C e nt

O ﬁnanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr,
třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat
zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty.
Velký zájem byl ze strany obcí zejména o dotace na pořízení domovních
kompostérů pro občany. Evropské dotace ale půjdou i na výstavbu
a modernizaci bioplynových stanic. Všechny tyto projekty mají jeden
společný cíl - přispět ke snížení množství odpadů, které bude končit na
skládkách.“
www.sfzp.cz
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v rámci kterých ﬁnančně podpoří projekty zaměřené na rozvoj regionu.
Do roku 2022 by mezi místní zemědělce, drobné podnikatele, obce a další
subjekty mohlo být rozděleno cca 43 miliónů korun.
Další hlavní činnos MAS Blatensko je podpora rozvoje vzdělávání
dě a žáků do 15 let. MAS od jara 2016 pracuje na projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání Blatensko, který je podpořen Ministerstvem
školství a tělovýchovy prostřednictvím Operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání. Je zaměřen na vytvoření místního partnerství mezi
školami, zřizovateli škol a organizacemi zájmového a neformálního
vzdělávání. Výstupem jejich společné práce bude místní akční plán,
který bude obsahovat vhodné rozvojové náměty a projektové záměry.
Pomůže školám a dalším subjektům při plánování jejich záměrů tak, aby
mohly bez problémů předkládat žádos o ﬁnanční podporu svých ak vit
z fondů EU a dalších programů. V rámci projektu probíhají průzkumy
a připravují se materiály pro tvorbu analýz. Ty jsou jedním z podkladů
pro činnost pracovních skupin, ve kterých se setkávají zástupci škol,
zřizovatelů a organizací. Řídící výbor projednává a schvaluje průběžné
a ﬁnální výstupy projektu. Jedním z již schválených výstupů je Strategický
rámec MAP Blatensko, který obce potřebují k žádostem na čerpání dotací
na infrastrukturu do škol. Vedle přípravy plánu jsou důležitou součástí
projektu vzdělávací semináře pro pracovníky škol a organizací. Připravují
se také workshopy zaměřené na aktuální témata.
MAS Blatensko děkujeme všem, kteří se do přípravy ak vit na zlepšení
kvality vzdělávání ak vně zapojují. A zve další zájemce, aby se do místního
akčního plánování zapojili. Mohou se účastnit jednání diskusních skupin,
nebo se svými náměty či připomínkami kontaktovat realizační tým
projektu (tel. 602 481 122, email: kozakova@blatensko.eu ).
S pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2017
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
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Město Blatná a jeho
místní čás (2)
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Jindřichovice
Ves Jindřichovice, jejíž název je odvoem
zen z osobního jména pravděpodobného
y
né zmínk
zakladatele Jindřicha, považují regionální
historici a badatelé za jednu z nejstarších na
Blatensku. To znamená, že první písemná zmínka
o ní je kladena již do první poloviny 13. stole , čímž se v našem regionu
může honosit jen málo obcí. Jen kdyby nebyla zdrojem problema cká lisna krále Přemysla I. Otakara potvrzující državy a práva kláštera sv. Jiří na
Pražském hradě v různých částech země, která obsahuje i jména dalších vsí
z Blatenska. Obvykle je datována do roku 1227, ve skutečnos jde ale o falsum z druhé poloviny 13. stole (přesnou dataci neznáme), třebas odrážející starší stav věcí. Kromě toho Jindřichovice (v originálu „Hindrichovici“),
z nichž klášteru plynul plat, jsou zařazeny mezi vsi v „jiných krajích“ („per
alias provincias“), za mco další osady v okolí, k nimž měl klášter nějaká
práva, do kraje Bozeňského. Je ale dost dobře možné, že ves v té době nespadala do Bozeňska, podobně jako nedaleké Záboří.
Jméno Jindřichovice má dnes celkem pět obcí v republice. Kromě
našich jsou to Jindřichovice v okrese Sokolov (německy Heinrichsgrün),
dále Jindřichovice poblíž Kolince (okres Klatovy), Jindřichovice v okrese
Jihlava a konečně ještě Jindřichovice odlišené přízviskem „pod Smrkem“,
ležící v okrese Liberec. V souvislos s citovanou lis nou ovšem přichází
v úvahu jen naše Jindřichovice a stejnojmenná ves u Kolince. Prvně
jmenované jsou při tom pravděpodobnější, jelikož ﬁgurují ve společném
výčtu s Drouže cemi, Kladruby, Novosedly, Setěchovicemi, Němčicemi,
Zahorčicemi a Volenicemi, které leží rovněž na Strakonicku. Nicméně
i přesto, že můžeme ves „Hindrichovici“ zmíněnou v lis ně Přemysla I.
Otakara ztotožnit s našimi Jindřichovicemi, aniž bychom byli daleko od
pravdy, dataci tohoto dokumentu a m i první písemné zmínky to neřeší.
Musíme hledat jinde.
Z roku 1400 pochází zápis v takzvaných dvorských deskách, kam
se zaznamenávala různá soudní řízení ve věci šlech ckého majetku
a královských práv vůči němu. Podle něj byl tehdy provolán za odúmrť
majetek v Jindřichovicích po jisté paní Herce. Zájem o něj projevil a od
krále obdržel Něpr z nedaleké Blatenky se svým synem Janem. S nároky ale
vystoupil také Častovoj ze Záboří, který prokázal, že již v roce 1399 odkoupil
od Herky poplužní dvůr v Jindřichovicích s příslušenstvím za 60 kop pražských
grošů. Soud nakonec uznal, že má na odúmrť po Herce větší právo než
Něpr a Jan z Blatenky, kteří se tak museli získaného majetku vzdát. Místní
souvislos vylučují záměnu zmiňovaných Jindřichovic za stejnojmennou ves
na Klatovsku a taktéž datace je zde jednoznačná, takže můžeme rok 1399,
kdy došlo k majetkové transakci mezi Častovojem a Herkou, pokládat za
první za m známou písemnou zmínku o našich Jindřichovicích.
Milčice
Také jméno Milčice má i dnes více vsí než jedna. Existují Milčice u Myslíva
na Klatovsku, Milčice u Kraselova v okrese Strakonice, Milčice poblíž Dlouhé
Vsi u Sušice a ještě jedny Milčice na Nymbursku. První známá písemná
zmínka, spadající do roku 1383, jíž se budu na následujících řádcích krátce
věnovat, se vzhledem k regionálním souvislostem bezpochyby vztahuje
právě k Milčicícm na Blatensku. Objevuje se ve šlech ckém přídomku.
Dne 19. 12. 1383 vyznali bratři Bohuněk z Podolí, Přibyslav z Milčic a Petr
z Újezda („Bohunco de Podole, Przibislaus de Milczicz et Petrus de Vgezda“)
před králem, že uzavřeli dohodu o společné držbě zboží v Mačkově. Šlo
o právní ins tuci takzvaného spolku (la nsky „unio“), dnes by se řeklo
spoluvlastnictví, kterou se šlechta, zejména ta drobná, jako byli i zmínění
bratři, bránila uplatňování královského práva odúmr . Když to ž někdo
ze společníků zemřel, přešlo jeho právo k majetku přímo na ty zbývající,
a tudíž nebylo soudně prohlášeno za odúmrť, která připadla panovníkovi.
Řečice
Třebaže Řečice je vsí, která se kons tuovala až v novověku, lze okolnos
jejího vzniku popsat a první písemnou zmínku o její existenci stanovit spíše
orientačně. V literatuře se o Řečici poprvé zmiňuje Jaroslaus Schaller ve
svém díle „Topographie des Königreichs Böhmen“, ve svazku věnovaném
Prácheňskému kraji, který vyšel roku 1786. Zde tvrdí, že ves má své jméno
podle nedalekého rybníka Řečice, pod jehož hrází se nachází. Schallerovo
povědomí o situaci zástavby vsi bylo ale velmi povrchní, neboť příslušné
údaje se k němu dostaly patrně jen zprostředkovaně a osobně pravděpo-

dobně v Řečici zřejmě nikdy nebyl, pokud kdy vůbec na Blatensko zavítal.
Na josefských vojenských mapách z let 1764–1768 je přímo pod rybníkem
zakresleno jedno stavení. Další tři se pak nachází o něco severněji pod hrází
Hajanského rybníka. Obě čás jsou shodně nazývány Řečicí. I přesto, že zástavba byla roztroušená a její větší část se nacházela u Hajanského rybníka
(což ostatně pla i dnes), nikoli u rybníka Řečice, bude nakonec Schallerova
úvaha o původu názvu vsi zřejmě přece jen správná.
Své vlastní katastrální území Řečice v minulos neměla. Část u stejnojmenného rybníka ležela na katastru města Blatná, zbytek vsi příslušel ke
katastru obce Hajan. Tak to ukazují mapy Stabilního katastru z roku 1837.
V té době zde bylo již více domků, z nichž většina je ale označena jako pusté, tedy neobydlené.
V pozemkových knihách velkostatku Blatná, k němuž ves příslušela, je
evidována teprve od roku 1780. V tomto roce stály „Na Řečici“ tři podružské chalupy, které byly tehdy svým majitelům řádně zaknihovány vrchnostenskou kanceláří. Všechny se nacházely na dominikálních pozemcích, dvě
„blíž rybníka Hajanského“ a jedna „blíž rybníka Řečice nazvaného“. První
byla zapsána Václavovi Hrubému s povinnos živit bývalého hospodáře
Václava Kuřáka, druhá Rosalii, vdově po Mar nu Chras lovi, znovu provdané Švecové a tře Vavřinci Simandlovi, který chalupu koupil od dědiců po
Václavu Šobrovi. Ten žil v Řečici prokazatelně v letech 1760–1761, kdy se
mu zde narodily dcery Barbora a Marie. Právě matriky blatenské farnos
se ukázaly být dalším zdrojem, jehož prostřednictvím bylo možno prokázat existenci Řečice v ještě hlubší minulos . Díky studiu matričních knih se
podařilo zjis t, že již v průběhu první poloviny 18. stole se zde vystřídalo
nejméně devět rodin, přičemž současně zde zřejmě žily dvě až tři. Jmenovitě šlo o rodiny Jiřího Javůrka (1707), Jana Staňka (1715), Matěje Hauzara
(1718), Mar na Maláta (1721), Pavla Pobudy (1725–1736), Ondřeje Zelenky (1742), Havla Maňáska (1744), Jana Vachuty (1748) a Mar na Chras la
(1748–1773). V zápisu o křtu Ondřeje, syna Jana Staňka, dne 24. 11. 1715
stojí, že byli „z chalupy od Řečice“. To jednak potvrzuje správnost Schallerova tvrzení o původu názvu vsi od jména rybníka, jednak nabízí úvahu, že
v této době zde stála asi jen jediná chalupa. Za m nejstarší zjištěný záznam
obsahující jméno Řečice pochází ovšem z 21. 2. 1707, kdy nechal Jan Javůrek, zde bydlící, pokř t v Blatné syna Matěje. Sice není zaručeno, že z nějakých dalších zdrojů v budoucnos nevyplyne ještě starší doklad existence
Řečice buď jako místního, či přinejmenším pomístního názvu, ale pro tuto
chvíli za něj můžeme alespoň orientačně považovat právě rok 1707. Ves
se tedy patrně vyvinula z osídlení malého rozsahu, jehož kon nuita se dá
prokázat nejméně od počátku 18. stole . Na jeho vzniku a dalším rozvoji
měla pravděpodobně zásadní podíl blatenská vrchnost, neboť ves vyrostla
na dominikálních pozemcích.
Skaličany
První písemná zmínka o Skaličanech je kladena do roku 1411. Regionální
literatura se ovšem dosud spokojila vždy jen se samotným datem, jak jej
uvádí také Antonín Profous ve své publikaci „Místní jména v Čechách“, bez
potřeby zabývat se blíže obsahem dokumentu, jehož je součás , a posoudit
tak bližší souvislos . Z mnoha příkladů přitom víme, jak ošemetné je
spoléhat se při hledání písemných dokladů na samotný místní název bez
dalšího kontextu, pokud je takový název společný více obcím. Skaličany
jsou sice dnes pouze jedny, ale co když existovaly dříve i nějaké jiné, které
zanikly.
Antonín Profous kromě dobové pravopisné podoby místních názvů
uvádí také odkazy na prameny, v nichž se konkrétní písemné zmínky
objevují. Díky tomu je vesměs možné si příslušný dokument dohledat
a blíže jej prostudovat. Díky tomu jsem se dozvěděl, že nejstarší známá
písemná zmínka o Skaličanech se nachází v takzvaných erekčních knihách
pražského arcibiskupství. Do nich se zapisovala právní pořízení týkající
se majetku církevních ins tucí, především jednotlivých kostelů a kaplí.
Erekční knihy jsou součás fondu Archiv metropolitní kapituly, který je
uložen v Archivu Pražského hradu. Část z nich byla již dříve zpřístupněna
badatelům skem a dnes je dostupná i v digitální podobě na internetu.
Část je ovšem možno studovat pouze v badatelně uvedeného archivu, kde
je z důvodu ochrany archiválií zájemci předložen pouze mikroﬁlm, nikoli
originál. To pla i o knize, v níž je zaznamenáno pořízení týkající se Skaličan.
Sama návštěva Archivu Pražského hradu byla vzhledem k aktuálním zde
pla cím bezpečnostním opatřením tak trochu dobrodružstvím. Byla však
korunována úspěchem, když jsem na příslušné stránce potřebný zápis
našel a již na první pohled bylo zřejmé, že se skutečně týká našich Skaličan.
Protože nebyl dosud nikdy zveřejněn v plném rozsahu, předkládám jej
veřejnos nyní v rámci seriálu o prvních písemných zmínkách vážících se
k obcím Blatenska. Originální text je v la ně, na následujících řádcích se
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nachází jeho současný český překlad. Pro lepší pochopení připojím ještě
výklad některých souvislos .
Jde o právní pořízení týkající se náhrady polí a luk dvou hospodářů ze
Skaličan (v originále „villanis de Skaliczan“), které byly zatopeny rybníkem
zbudovaným z inicia vy paš ckého faráře Jana ve snaze rozmnožit tak
příjmy svého kostela. O který rybník se přesně jedná, jsem nezjis l. V okolí
Paš k patřily církvi, jmenovitě blatenskému děkanství, které převzalo po
připojení paš cké farnos kolem roku 1600 také tamější zádušní jmění,
tyto rybníky: Bouček, Desátek, Chris anek, Silnický a Vi ch. Skaličanským
musel dát farář náhradou jiné pozemky z kostelního majetku. Proto požádal
o svolení své nadřízené, úřad generálního vikáře v Praze, a ten pověřil
bozeňského děkana, faráře Jana z Miro c, aby zjis l prostřednictvím svědků
i osobním místním šetřením, zda bude tato transakce kostelu k užitku
a nikoli na škodu. Když obdržel pozi vní odpověď, svolil a následný právní
akt, který proběhl právě v roce 1411, o dva roky později potvrdil a nechal
zapsat do erekční knihy.
Zápis, jehož znění se nachází níže, je cenný m, že doplňuje povědomí
o některých aspektech dějin našeho regionu. V užším slova smyslu je příspěvkem k historii Skaličan (obsahuje mimo jiné první známá jména místních obyvatel), v širším pak dokumentuje i vývoj tradičního rybníkářství na
Blatensku.
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Každý člověk má na světě své místo,
z něhož se podílí na každodenním životě
rick
a své obce, svého okolí, celé společnos . Tak
ýc h pr
je tomu po generace. Ale v každé generaci
jsou a byli lidé, kteří si získali přirozenou autoritu,
kteří dokázali řídit a vést lidi ve svém okolí. Takovým lidem patří označení
“významné osobnos “. Jen malá část významných osobnos se dostala
do učebnic dějepisu a udržuje se v obecném povědomí. Zbytek se
během času hlouběji a hlouběji propadá do zapomnění. Je to škoda.
Proto lze jen vítat současný trend hledání vlastních kořenů, navazování
na tradice. Úřad městyse Radomyšl na svých webových stránkách
uvedl přehled významných rodáků. Nechť se tento malý článek stane
doplňkem „galerie rodáků“, protož purkmistr Jan Bočoun k významným
osobnostem Radomyšle i okolí patřil.
Jan Bočoun ml. se narodil 7. srpna 1794 v Radomyšli a celý život až do
své smr 3. května 1862 v Radomyšli prožil.
Bočounové byli starousedlým radomyšlským selským rodem.
Jsou doloženi už v nejstarší dochované gruntovní knize z konce 16.
stole . Žili na gruntě, který při číslování domů v roce 1770 dostal číslo
popisné 36. Byli také bohatým rodem, v 17. stole grunt Bočounovský
a Frejmarčovský byly výrazně největšími grunty v Radomyšli.
(Někdejší „Bočounovský grunt“ existuje dodnes, Frejmarčovský, kdysi
pravděpodobně svobodnický statek, byl už zbořen. Na jeho místě stojí
nákupní středisko.) Na gruntu Bočounové žili až do roku 1918, kdy je
vystřídali Li ové, s Bočouny spříznění.
Bočounové byli přičinliví hospodáři. Měli přehled nejen o zemědělství
jako takovém, ale zajímali se i o celkové společenské dění. Už před
zavedením povinné školní docházky zapisovali důležité událos do své
rodové kroniky. V Radomyšli farní škola existovala pravděpodobně už
v předhusitském období, ale ne všichni tehdejší Radomyšláci vzdělání
pokládali za potřebné. Bočounové ano. Ve všech generacích byli také
plodným rodem a mezi bočounovskými potomky bychom nalezli
studenty i vysvěcené kněze. (Boučounovským potomkem byl i PhDr.
Bohumír Li a.)
Bočounové bývali, řečeno dnešní terminologií, veřejně činnými
osobami. Byli rychtáři a hlavně obecními radními. Připomeňme si rozdíl
mezi kompetencemi rychtáře a radních. Původně byl rychtář zástupcem
vrchnos , její prodlouženou rukou. Jejím jménem obec řídil. Průběhem
času města a městečka získávala větší míru samosprávy pojištěnou
privilegii. Radní a jimi zvolený purkmistr řídili obec. Rychtář musel
řadu svých někdejších pravomocí postoupit obecní radě a stával se
jejím “výkonným orgánem“. Radomyšl měla právo samosprávy od 16.
stole . Ovšem až do roku 1848 obecní rada i rychtář se museli řídit
vrchnostenskými pokyny.
Purkmistr Jan Bočoun byl současníkem velké dějinné událos –
revoluce 1848. Byl nejen současníkem, ale i ak vním podporovatelem
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Václav z Kuřimi atd. (generální vikář pražského arcibiskupství – poznámka
překladatele), oznamujeme všem, že před nás předstoupil pan Jan, farář
kostela v Paš kách a předložil jisté na papíru psané pověřovací listy, jeden
od pánů vikářů „in spiritualibus“, druhý ohledně pana děkana bozeňského,
z nichž vyplývá, že ten, kdo přichází k vikářům „in spiritualibus“ arcibiskupa
pražského, legáta apoštolského stolce, je rozvážný muž. Pan Jan, farář kostela
v Paš kách, nám rozumně vyložil, že ve snaze zlepšit hospodářskou situaci
svého kostela nechal zbudovat nový rybník, jímž zatopil jistá pole a louky
některých svých farníků, za což chce těm farníkům náhradou poskytnout
jiná pole a louky z majetku svého kostela tak, jak to bude potřeba. My ovšem
chceme zjis t, zda z toho vzejde kostelu v Paš kách a jeho správcům užitek
a prospěch, a proto mto ukládáme vám, c hodnému muži, panu děkanovi
bozeňskému, faráři kostela v Miro cích, abyste se o té záležitos podrobně
informoval prostřednictvím hodnověrných svědků a také ji osobně prošetřil,
zapsal a v zapečetěném listě nám co nejbezpečněji odeslal. Dáno v Praze,
léta Páně 1411, dne 17. září.
Z pověřovacích listů dále vyplývá, že c hodným mužům, pánům vikářům
„in spiritualibus“, se jako nejspolehlivější prošetřovatel ze všech jeví pan
Jan, farář kostela v Miro cích, děkan bozeňský.
Léta Páně 1411 byla učiněna panem Janem, farářem kostela v Paš kách
náhrada vesničanům ze Skaličan, Janovi řečenému Modlík byl za jeden
hon (dobová plošná míra různého rozsahu od 0,6 do 2 ha – poznámka
překladatele) jeho pole, na němž je hráz rybníka, dán jiný hon pod cestou
do Buzic u lesíka pana Jana, patrona blatenského kostela (rozuměj Jan
z Rožmitálu na Blatné – poznámka překladatele) a jeho bratru Matějovi,
rovněž ze Skaličan, dal farář za louku pod týmž rybníkem, které se říká
Sovka, jinou louku u cesty do Skaličan. To se stalo v přítomnos Ondřeje,
řečeného Mirovec, seděním na Škvoře cích, ochránce a pána řečených
vesničanů, který dal faráři svolení ke stavbě rybníka, Častovoje ze Záboří,
Hynka z Tisova a laika Buzka z Nevželic a mnohých jiných hodnověrných
svědků.
C hodní páni, váš příkaz jsem vyplnil, co nejpečlivěji jsem mohl,
a z hodnověrného svědectví jsem zjis l, že kostelu v Paš kách a jeho
správcům to přineslo užitek a že pan Jan, farář v Paš kách, zajis l
zbudováním rybníka sobě a svým nástupcům trvalý příjem a to, co rybníkem
zatopil, nahradil výše psaným lidem poli a loukami z majetku kostela
v přítomnos uvedených svědků.
Po předložení tohoto listu, jeho přečtení a zvážení, jsme poznali, že té
náhradě a vyrovnání bylo učiněno zadost, jak uloženo, a na žádost řečeného
pana faráře Jana s ní souhlasíme, potvrzujeme ji a schvalujeme a mto ve
znění uvedených listů stvrzujeme. Stalo se léta Páně 1413, dne 4. června
v přítomnos svědků výslovně jmenovaných v tomto pořízení.“
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„Náhrada polí a luk pro kostel v Paš kách

Radomyšlský
purkmistr
Jan Bočoun
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revolučních ideálů.
Revoluce v roce 1848 proběhly ve většině evropských států.
Vesměs požadovaly vydání kons tuce, volby do parlamentů, zrušení
stavovských výsad a poddanství. V mnohonárodnostním rakouském
mocnářství k tomu přibyly ještě požadavky národnostní, v českém
království především zrovnoprávnění Čechů a Němců, zavedení češ ny
jako úředního jazyka. 13. března 1848 ve Vídni přerostly demonstrace
v pouliční boje. Už 15. března slíbil císař vydat kons tuci (ústavu), zrušil
censuru a vyhlásil svobodu slova. Současně začala vláda připravovat
volby a volební řád. V Praze národně orientovaní poli ci vytvořili
Národní (původně Svatováclavský) výbor. V jeho čele byli Fran šek
Palacký, Fran šek Ladislav Rieger a další „osmačtyřicátnící“. Začaly
vycházet Národní noviny, staly se tribunou revolučních požadavků. Jan
Bočoun zcela jistě Národní noviny znal, četl a jejich články propagoval.
Po zrušení censury začaly vycházet letáky, zdravice Národnímu výboru
a pe ce vyjadřující podporu i další požadavky. (Letáky a pe ce později
sebral a knižně vydal jiný radomyšlský rodák PhDr. Miloslav Novotný.)
Radikalizovalo se i obyvatelstvo. Na obranu revoluce byly zakládány tzv.
Národní gardy. Národní garda vznikla i v Radomyšli.
Rok 1848 byl rokem volebním, a to nejen v Rakousku. Revoluce
proběhla i u našich západních sousedů. Německo jako stát tehdy
neexistovalo. Místo něj tam byla řada větších i menších států s německy
mluvícím obyvatelstvem. Až do roku 1806 byly spojeny ve volném
společenství – svaté říši římské národa německého. K původní římské
říši patřilo i Rakousko a české země. Němeč poli ci chtěli vytvořit
sjednocené velké Německo na půdorysu někdejší římské říše. Proto
svolali v té věci do Frankfurtu parlament, jehož se měli zúčastnit i zvolení
delegá z Rakouska, Čech, Moravy a Slezska. Nejprve se mělo volit do
Frankfurtského parlamentu, potom do českého sněmu a nakonec do
ústavodárného sněmu ve Vídni. Celá země byla rozdělena na volební
okresy a ty ještě na volební okrsky. Volební právo měli jen dospělí muži,
kteří pla li daně (měli nějaký zdanitelný majetek). Čeledíni, nádeníci,
tovaryši, sluhové byli z voleb vyloučeni, ženy nemohly volit vůbec.
Volební systém byl složitý. V každém okrsku zvolili volitele, v dalších
kolech volitelé volili poslance. Přípravu a organizaci voleb zajišťovaly
krajské úřady prostřednictvím vrchnostenských úřadů.
Radomyšl se stala volebním okrskem horažďovického volebního
okresu. Rozsah volebního okrsku se kryl s rozsahem radomyšlské
farnos . Přípravou voleb byl pověřen ředitel oseckého statku Richter.
Jedním ze zvolených volitelů byl purkmistr Bočoun.
18. května jako první z volebních aktů měly být volby do Frankfurtského
parlamentu. Volby v Radomyšli se ale nekonaly. Shromáždění voličů
svolané krajským úřadem na tento den se určitě sešlo, ale nevolilo.
Osmašedesát voličů jen projednalo a nakonec podepsalo a odeslalo
pe ci, v níž svůj postup vysvětlili a zdůvodnili. „ …jest nepochopitelné,
proč naše ministerstvo ve Vídni o to usiluje, by Čechové deputýrované
(tj. poslance) do Frankfurtu k Německému parlamentu odesílali… Náš
zemský sněm v Praze ať se uskuteční – a pak, kdyby od českého národa
za prospěšné pro Čechy uznáno bylo, bychom se k Německu přichýlili
– však ale ne v německý národ vtěleni byli – může teprve o odeslání
deputýrovaných do Frankfurtu pomýšleno bý …“ Dopis pokračuje
vyjádřením loajality Rakousku a habsburskému domu a přesvědčením
že „…nesmí Německu té nejmenší suverenity odstoupeno bý . S největší
a žádoucí ochotnos ale chceme s Německem v dobrém přátelském
sousedství stá , co se industrie a obchodu dotýče, co možná, když
to k naší škodě nebude, se sjedno , zákony ale od frankfurtského
parlamentu přijíma žádným způsobem nebudeme, a každého, kdož
by snad k takovému jednání nu l neb radil, jako zrádce vlas a císaře
i národnos prohlašujeme…“
Společné prohlášení zástupců volebního okrsku upoutává formou
i obsahem. Jeho autorem musel být rozhodný člověk s poli ckým
rozhledem. Dokázal logicky argumentovat, dokázal se výs žně
a kul vovaně vyjadřovat. Pravděpodobně byl autorem nebo aspoň
spoluautorem. (Styl prohlášení připomíná jiné Bočounovy projevy.)
Volby do českého sněmu se zpozdily především vinou pražského
Národního výboru. Ten jako pro váhu Frankfurtskému parlamentu
svolal do Prahy Slovanský sjezd a volby nestačil včas připravit. Náhradní
termín zase přerušily pražské červnové bouře.
8. července byl v Horažďovicích zvolen poštmistr Josef Schonhansel
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poslancem do ústavodárného sněmu. (Za sousední písecký okres byl
zvolen Jan Pravoslav Koubek, profesor z Prahy, ale rodák z Blatné.)
Ústavodárný sněm začal jednat ve Vídni od 22. července. Začátkem
října vypukla ve Vídni další vlna revoluce. Sněm byl přeložen do
Kroměříže. Z řady míst posílali lidé Kroměřížskému sněmu tzv.
„adresy důvěry“. Jedna z nich přišla i z Radomyšle. Zaslal ji Jan Bočoun
v zastoupení celého okrsku přímo Josefu Schonhanselovi. Ujišťoval
ho důvěrou a podporou a žádal o rychlé dokončení ústavy. „… kojíme
se vespolu tou silnou nadějí, že vysoké shromáždění jedině dobro
veškerého obecenstva vyhledávaje, co možná spěcha bude práci tuto
ohromnou dokonči - k čemuž aby vám dobro vý Bůh svého požehnání
udělil - srdečně přejeme. (Kéž by jedenkráte okresní ouřadové zřízeni byli
- dokavád se to neuskuteční - bude většina bývalých poddaných pořád
v temnu.) …
K zasílání Adres důvěry vyzýval poli cký spolek Slovanská lípa. Poslání
Adresy je důkazem, že sněmovním jednáním žila celá společnost, že
sledovala jednání i ohlasy na něj na tehdejší politické scéně.
Z Radomyšle odešla Kroměřížskému sněmu ještě jedna resoluce:
„Slavné říšské shromáždění.
Rokování o uzavření slavného shromáždění o základních právech
národů rakouských zvýšilo ve veškerých zemích našeho mocnářství
hlubokou úctu před vznešenou moudros a neohroženou mužnou
svobodomyslnos říšského sněmu a takové obdivení, že nemohou
níže podepsaní déle se zdrže tento pocit v jednoduchých slovech
shromážděným poslancům v Kroměříži veřejně vyjevi a s ujištěním své
nikdy nezvratné důvěry jim zároveň prosbu přednés : aby v stejném
duchu stálé svobodomyslnos neodcizitelná práva rakouských národů
i dále chránili, skutečné potřeby mocnářství v platnost uváděli a pak
prvně přesvědčeni byli, že za říšským sněmem stojí většina milionu
(obyvatel), že rakouští národové jsou dospělí, ti toliko vcelku svých
vlastní vůlí zvolených poslanců pravé zjevení své vůle a jedinou autoritu,
s níž jejich konstituční svoboda kvete a trpí.
Dáno od farní osady Radomyšlské v Prachynsku, jež pozůstává z 19
obcí, počítaje 4 095 duší.“ K zaslanému textu bylo připojeno 144 podpisů.
Purkmistr Bočoun byl upřímným zastáncem revolučních změn. Byl
organizátorem pe c, obraceli se na něj sedláci z okolních vsí. Věřil
v kons tuci, ve změnu každodenního života k lepšímu. Kons tuce měla
být vyhlášena 15. března, ve výroční den revoluce. Mladý císař Fran šek
Josef I. nechal vypracovat oktrojovanou ústavu a Kroměřížský sněm
rozehnat
Porážku revoluce musel Jan Bočoun pokládat i za svou osobní
prohru. Byl svědkem rozpuštění Slovanslé lípy. Přestaly vycházet
Národní noviny. Zanikl i Prácheňský týdeník, první regionální noviny
pro obyvatele Strakonicka a Písecka. Byla obnovena cenzura. Nakonec
i platnost oktrojované ústavy byla „pozastavena“. Jediným ziskem pro
sedláky zůstalo zrušení poddanství.
Poli cké spolky byly zakázány, mohly existovat jen spolky dobročinné.
V roce 1851 byl založen Spolek pro postavení českého Národního divadla.
Byl to opět Jan Bočoun, kdo už 21. září toho roku informoval radomyšlské
představenstvo o sbírce na stavbu Národního divadla. Navrhoval přispět
do sbírky částkou 100 zlatých. Nakonec byl přehlasován a zvítězil návrh
poslat 40 zlatých ve čtyřech ročních splátkách.
Jan Bočoun se přece jen kons tuce dožil. To už předal statek svému
nástupci a odstěhoval se do Kostelní uličky do č. 83. Představeným obce
stále zůstával. 26. února 1861 byla vydána ústava. Na jejím základě
proběhly volby. Obnovena byla národní strana, ale už se projevovaly
názorové rozdíly mezi jejími křídly. Jan Bočoun podporoval staročechy.
Bylo Bočounovou zásluhou a taky jistě zados učiněním za zklamání
z revoluce 1848 udělení čestných občanství městečka Radomyšle třem
staročeským poli kům. 6. dubna 1861, v den zahájení jednání nově
zvoleného českého sněmu, proběhlo v Radomyšli slavnostní zasedání
obecního zastupitelstva, které rozhodlo o udělení čestných občanství
Fran šku Palackému a Fran šku Ladislavu Riegrovi „ohledně velkých
zásluh o národ český“ a Emanuelu Tonnerovi, „co našemu vyslanci na
sněm český vyvolenému“. Oznámení o udělení čestného občanství bylo
zasláno redakcím třech celostátních novin. Obec nechala na sknout
čestné diplomy a ty pak radomyšlská deputace osobně předala čestným
občanům.
Jan Bočoun se ještě dožil, jak byli jeho favorité zvoleni do říšské rady.
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Brzy nato, 3. května 1862, zemřel. V ohledací zprávě je jako důvod smr
uveden „organický neduh srdce“. Hek cké událos revolučního roku
a další poli cký vývoj se jistě na „organickém neduhu“ podepsaly. Jan
Bočoun ak vním člověkem, organizátorem, upřímným vlastencem. Je
dobré si jeho zásluhy připomenout.
Prameny SOkA Strakonice f. AM Radomyšl
Literatura B. Li a, Radomyšl, Radomyšl 1993
Týž Staří a noví osadníci v Radomyšli za 350 let, Strakonicko 1936
J. Vačkářová, Kronika, nákl. vl. ComputerPress 2010

Amatérský výzkum
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Vážení čtenáři Sobáčku.
V této rubrice se nejčastěji
setkáváme nad tématem vědy
a výzkumu. Dnes bych se chtěl zmínit
o oblas , o které se u nás příliš nemluví.
de
Mám na mysli význam a zapojení
v á s z a j í m amatérů právě ve vědě a výzkumu. Jen pro
upřesnění: Termín „amatér“ zde nepoužívám
v nějakém pejora vním smyslu, to vůbec ne.
Amatérem zde myslím zaníceného zájemce o určitý obor, který nemá
vystudován. Amatéři mohou a také zhusta přispívají k výzkumu v řadě
oblas . Například v entomologii, tedy v oboru, který jsem vystudoval,
se amatéři uplatní třeba v mapování rozšíření určitých druhů hmyzu,
v jejich katalogizaci, třeba i v dodávání materiálu vědcům, ve faunis ce,
objevování nových druhů a v řadě dalších činnos . Stejně tak je to
i v jiných oborech vědy. Například v astronomii, kde mohou svými
pozorováními doplnit pozorování odborníků. Amatéři se mnohdy
sdružují ve společnostech, organizacích a klubech.
V některých zemích se ak vity amatérů, jejich znalos a často
dostatku volného času bohatě využívá. A není to jen využi
jednostranné. Mají z něho prospěch (většinou ne ﬁnanční) i amatéři.
Známý byl před nějakými lety (už je to skoro 50 let od jeho vzniku)
americký projekt SETI@home, který byl vytvořen pro analýzu
radiových signálů přicházejících z vesmíru s cílem registrovat jakékoliv
projevy „inteligentního života ve vesmíru“. Amatéři se mohli do
projektu zapojit třeba m, že dali k dispozici strojový čas svých počítačů
v době, kdy na nich zrovna nepracovali. USA jsou zemí, která příkladně
podporuje vědu (a taky proto má nejšpičkovější vědce i ins tuce
a samozřejmě i vědecké výsledky a jejich aplikace do praxe) a dává
prostor i k odborným ak vitám amatérů (které nazývá dobrovolníky,
volunteers). Jedním z nejvýznamnějších center tohoto dění je webový
portál SciStarter, který sídlí v americké Filadelﬁi (h p://scistarter.com).
Snaží se zapojit masy dobrovolníků do různých směrů vědeckého
výzkumu. Dnes koordinují na 1.600 projektů určených pro spolupráci
s „občanskými vědci“. Dr. Caren Cooper ze SciStarteru publikovala
knihu „Ci zen Science: How Ordinary People are Changing the Face of
Discovery“, kde se můžete podrobně seznámit s celou problema kou
takové spolupráce.
V loňském roce vybrali ve SciStarteru tradičně deset „top“ projektů,
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se kterými bych vás teď v krátkos seznámil. Prvním vybraným
projektem je „American gut“ (úsměvně přeloženo jako „Americké
střevo“). Existují biliony mikrobů žijících uvnitř našeho těla i na jeho
povrchu. Pokud žijete v USA, můžete pomoci studiu jejich dopadu na
lidské zdraví m, že pošlete na výzkum vzorek z vaší kůže, úst, nebo
střeva. Další projekt vás vyzývá ke sledování noční oblohy. Zahlédnete-li
meteor, pošlete popis pozorování do Americké meteorické společnos
k vyhodnocení. K tomu existuje speciální aplikace pro chytré telefony.
Tře projekt je určen těm, kdo mají onemocnění autoimunitního
systému. Můžete sledovat váš zdravotní stav pomocí aplikace pro
mobilní telefon. Informace od všech uživatelů budou analyzovány tak,
aby se zjis lo, která léčba je nejúčinnější. Čtvrtý projekt je určen pro
ty, co mají doma kočku (kočky). Vyplníte dotazník (trvá to zhruba 25
minut), který je zaměřen na zjištění určitých rysů kočičího chování.
Výzkum poslouží k upřesnění rysů chování koček. Výzkum koček
obecně nebo jejich vztah k člověku je nyní podrobněji zkoumán (jakož
i dalších domácích mazlíčků; očekávají se možná překvapivá zjištění).
Pro ty, co mají doma psa je tu projekt C-BARQ, který je podobným
způsobem zaměřen na analýzu chování a následnou charakteris ku
osobnos psa. Pak tu máme projekt na monitoring kvality ovzduší
ve vaší komunitě (je určeno pro obyvatele Británie). Další zajímavý
projekt má název Digitální rybář. Za mco projekt SETI@home byl
zaměřen na hledání tajemství vesmíru nad námi, projekt Digitální
rybář je cílen na zkoumání záhad hlubin moří. Ještě toho to ž
mnoho nevíme o hlubokomořských ekosystémech. Zájemce, který
se přihlásí, se bude moci napojit přes počítač na ústřední server, kde
jsou k dispozici kvanta krátkých (patnác vteřinových) záznamů kamer
z hlubokomořských ponorek, batyskafů a dalších podobných zařízení.
Jde o to pozorně videoklipy prostudovat a odhalit eventuální živočichy,
které na nich spatříme. Videoklipů z hlubokomořských zařízení existuje
obrovské množství a vědci sami nejsou schopni všechny záznamy
vyhodno t. K projektu existuje zajímavé demonstrační video. Další
projekt je zaměřen na nukleové kyseliny a gene ckou informaci.
To už je trochu náročnější téma. Jednodušší je ale další projekt,
který navazuje na skutečnost, že původní druhy slunéček v Severní
Americe jsou na ústupu. Je tedy opět pro ty, kdo žijí na území Severní
Ameriky. Pozorování doložená fotograﬁí mohou přispět k zmapování
současného stavu původní fauny.
Poslední z vybraných projektů se týkal lékařských aplikací. Je už
uzavřen.
Projekty, které byly vybrány jako modelové, jsou jen zlomkem
1.600 programů, které v současnos webový portál SciStarter nabízí
zájemcům o pomoc s vědeckým výzkumem. Programy jsou různorodé.
Zahrnují ekologii, astronomii, lékařství, počítačové vědy, sta s ky,
psychologii, gene ku, inženýrství a mnoho dalších. Masivní spolupráce
se zájemci z řad dobrovolníků (amatérů) probíhá na úrovni kon nentu
i v celosvětovém měřítku. Ukazuje se, že spolupracovníci z řad zájemců
o vědeckou spolupráci pocházejí ze všech společenských vrstev. Patří
sem i důchodci a dokonce i vězni. Nedávné studie ukázaly, že údaje od
ak vních dobrovolníků jsou stejně spolehlivé jako ty od profesionálů.
Zapojení veřejnos do výzkumů má ještě jeden důležitý aspekt.
Posiluje důvěru ve vědecký výzkum. Díky internetu je tedy možné
spolupracovat na řadě projektů (webový portál SciStarter není jedinou
možnos ) řešených třeba na druhém konci světa. Věda je mezinárodní.
A tady bych znovu připomněl Týden vědy a techniky Akademie věd
ČR, který probíhá vždy v listopadu (psal jsem o něm v minulém čísle
SOBáčku). Specielně Dny otevřených dveří vás zvou za brány desítek
ústavů Akademie věd ČR. Na rozdíl od spolupráce přes internet se tady
můžete přesvědčit o výzkumu na vlastní oči a přímo v laboratořích, kde
probíhá. Nezapomeňte se ve druhé polovině října podívat na stránky
Týdne vědy a techniky (www.tydenvedy.cz). Vědecké ústavy máme
i v Jihočeském kraji. A neméně důležitý výzkum se provádí i na našich
vysokých školách, které mají rovněž svoje Dny otevřených dveří.
A na závěr už jen technická poznámka. Dnešní obrázek představuje
vstup do Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd
a Univerzity Karlovy (BIOCEV) ve Vestci u Prahy.
Fran šek Weyda
leden 2017
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Pravá vídeňská káva
Píše se rok 1683. Vídeň je obležená tureckými vojsky. Zuří kruté boje.
A tu na scénu přichází nenápadný človíček – polský důstojník, cestovatel a špión Georg Franz Kolschitzky. Uměl arabsky, protože obchodoval
s Orientem, a to se mu báječně hodilo. Vloudil se do tureckého ležení
a nenápadně omrknul, jak Turci vaří ten voňavý černý nápoj – recept
přede všemi důkladně tajili.
Když poražení Osmani prchali zpátky domů, zbyla po nich spousta
pytlů plných kávy. A hádejte, komu připadly? Špiónovi Kolschitzkému.
Návdavkem dostal od císaře pozemky a koncesi k provozování kavárny –
jako odměnu za statečnost.
A tak si tento šikovný koumák otevřel první kavárnu ve Vídni nazvanou „U Modré lahve“.
Podle pověs prý hořká káva Vídeňákům moc nechutnala. A tak si ji
začali kávu sladit a ochucovat mlékem. Tak vznikla pravá vídeňská káva.
Je libo šáleček kávy od Deodata?
Prvním kavárníkem v Praze byl Arab Hatalah al Damask zvaný Georgius Deodatus Damascenus nebo stručně a krátce Deodat. První v Praze
byl, ale předběhli ho Brňáci! Achmet si tam otevřel kavárnu už v roce
1702. Aby získal koncesi, musel se prý nechat napřed pokř t.
Deodatus se procházel pražskými ulicemi ulicích v turbanu, nabízel
kolemjdoucím kávu v malých koﬂících. Roku 1714 si otevřel v Praze,
v dnešní Karlově ulici, první kavárnu U zlatého hada a nedlouho nato
druhou kavárnu U Tří pštrosů.
Kavárny se brzo staly centrem společenského dění i místem inspirace mnoha umělců po celém světě. Kávu miloval Ludwig van Beethoven
i Johan Sebas an Bach, ten napsal dokonce Kávovou kantátu. Pravým
závislákem na tomto nápoji byl Honoré de Balzac. Prý vypil více než dvacet šálků denně.
Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.
h p://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi

ice

Angličané říkají: „To není můj šálek
čaje,“ a myslí m: „to není obor, kterému se věnuji a kterému rozumím.“
O
To není můj šálek kávy. Fráze tak časč e š t i n ě to opakovaná, až se z ní stalo klišé – tedy
zautoma zovaný, otřelý slovní obrat, banalita,
fráze, kterými se náš jazyk jen hemží.
Slovo klišé pochází z francouzš ny a znali ho hlavně typografové – byl
to to ž sazečský štoček.
Kde se vzalo slovo káva? O tom se vypráví řada legend. Kaﬀa se prý
jmenovala provincie v E opii, odkud kávovník pochází.
Anebo: gah-wah bylo údajně prastaré obecné označení pro nápoj.
A do tře ce: v roce 1615 popisoval italský cestovatel Pietro della
Valle horký černý nápoj, který v létě osvěžuje a v zimě zahřívá, jmenuje
se chave a vaří ho Turci z jakýchsi semen původem z Arábie.
Jak se zjis lo, že kávová zrna mají povzbuzující účinky?
Jednou si jakýsi pastevec v Habeši všiml, že se jeho kozy úplně zjančí, když se nažerou bobulí z jistého keře. Pasáčkovi to bylo divné, a tak
jednu bobuli sám rozžvýkal a bylo mu do ejchuchu stejně jako kozám.
Nacpal si bobulí plné kapsy a namířil si to do nedalekého kláštera.
Jenže mniši řekli, že v tom má jistě pracky sám satanáš a bobule hodili
do krbu. Tam se začaly pražit, krásně vonět, a jak to bylo dál, to už snadno uhodnete.
Centrem obchodu s kávou se stal Jemen. Karavany svážely do přístavního města Mokka pytle s kávou, a ty se odtud vydávaly na cestu
do celého světa.
Zpočátku se káva prodávala kupodivu v lékárnách. První kavárny
v Evropě začaly vznikat v polovině sedmnáctého stole a zpočátku se
v nich scházeli výhradně muži.
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Dobrý den milý čtenáři,
vítám vás v novém roce 2017, jsem
ráda, že jste se právě začetli do lednového čísla SOBáčka a je mi velkým
potěšením přivítat vás u sedmého
pokračování Babiččiny šperkovnice.
Dnešní povídání bude opět v duchu
ičč
hledání ztracené pravdy a pátrání v pai n y š p e r ko mě našich slovanských předků. Dostat se
k pokladům pamě našich předků a ke skutečné historii, je velmi jednoduché a těžké zároveň, ale
dodávám, jak pro koho. Možná si říkáte, historii znám, dějepis mě ve
škole vždycky bavil. Čtu knížky a dívám se v televizi na různé dokumenty.
Určitě vás zklamu, ale tohle není skutečná historie, to jsou pouze dějiny psané vítězi, nikoliv událos založené na pravdě. Vezměte si třeba
takovou bibli, samotný Va kán přiznává na 6000 zásahů do textu, ve
skutečnos je jich daleko více. A pokud něco měníte, škrtáte, upravujete, přepisujete a tajíte, tak to děláte za nějakým účelem, s nějakým
úmyslem a většinou pro svůj vlastní prospěch či manipulaci s lidmi, aby
se báli, aby byli lépe ovladatelní a nepoužívali svůj vlastní rozum, intuici, šestý smysl a právě zmíněnou paměť rodu, paměť našich předků. Ta
je lidem tajena společně s naší historií a znovu opakuji, jsme Slované,
slovanský národ s unikátní a jedinečnou DNA (DNK) a o její zničení tady
jde. V minulém díle jsem uvedla příklady, které ji ničí. Poznámka: DNA
nukleová kyselina, nositelka gene cké informace všech organismů. DNA
je pro život nezbytnou látkou, která svou strukturou kóduje a zadává
buňkám jejich program a m předurčuje vývoj a vlastnos celého organismu. Na malou chvilku se vrá m ke svíčkám, o kterých bylo povídání
minule. Odeslala jsem do redakce svůj článek a během pár dnů, bylo na
internetu povídání o svíčkách, nakoukla jsem do něj, ani nestál za přečtení. A takových zmanipulovaných věcí, zpráv a podprahových sdělení,
která lidem podsouvají destrukci a lživé informace je spousta. Každý den
v televizi, v novinách, na internetu, v rozhlase a rozeznat pravdu od lži
a dobro od zla, je pro mnoho lidí těžké. Ani mě věřit nemusíte, věřte
pouze svému srdci, své intuici a svému svědomí, já se jimi také řídím
a píši s jejich pomocí své články do šperkovnice.
Dnes vám ukážu manipulaci s lidmi na dvou věcech, které jsou naší
dennodenní součástí. Každý z nás je používá. Jde o to, abychom je
používali záměrně špatně a byli nám ke škodě. Bereme je jednoduše jako
ru nu a málokoho napadne nad nimi přemýšlet a dívat se pohledem
dávných předků. A o čem je řeč? Je to oblečení a toaleta nebo chce-li
záchod. Začnu m méně voňavým. Víte, proč dříve lidé na vesnicích měli
venkovní záchody, kadibudky na dvoře? A proč je nikdy neměli ve svých
domcích? Venkovní záchod není zaostalost, není to hloupost lidí na
venkově nebo znak burana, jak si lidé z města myslí a dávají to náležitě
obyvatelům vesniček svým chování najevo. Budu vás chviličku ještě
napínat, pokud hledáte ve své mysli odpověď. Zavřete oči a představte si
město, paneláky, vysoké domy, poschoďáky, bytovky a teď si představte
záchody lidí žijících v těchto domech. V jejich bytech jsou od shora dolů
trubky, ve kterých se neustále pohybují výkaly, chemické léky v moči
a další. Myslím, že popis je dostačující. Tyto produkty mají pro člověka
nízkofrekvenční energii, proto se jich také tělo vylučováním zbavuje.
No, a to odpadové potrubí vyzařuje do svého okolí nízké frekvence
a obyvatelé paneláku nebo bytovky, žijí trvale ve škodlivém záření. Teď
určitě někdo namítnul: Žiju v paneláku nebo v bytovce celý život a nic
my není. A já Vám říkám, že je. Co vyzařuje takový člověk do svého
okolí, když přijede, třeba jen na víkend do vesničky, kde má chalupu?
Potřebujete moji odpověď? Myslím, že ne. A pokud skutečně nic
necí te, tak za to může elektromagne cké pole, frekvence o 50 Hz, vás
dokonale odpojí od pocitů a vnímání. Proč žijí lidé v panelácích a proč
se naopak z vesniček dělají malá či větší městečka a ničí se vesnický
život? Toto téma je velmi zajímavé a na něm je právě dobře poznat
manipulace s lidmi. Z fyzického světa tady a teď i ze světa pro mnohé
neviditelného. Až uvidíte někde na vesničce krásnou kadibudku se
srdíčkem, vzpomeňte si prosím, na tohle naše povídání.
Teď vklouzneme do oblečení. Móda, hadry, hadříky. Myslíte, že budu
popisovat co je in a co je demodé. Ne, ne. Zase vám ukážu jiný úhel
pohledu, než očekáváte. Po roce 1989 se začalo s likvidací suverenity
a samostatnos Československa, později České republiky a pokračuje
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to nepřetržitě do dnešních dnů. Jedním z mnoha nástrojů, jak zotročit
jakýkoliv stát, národ a občany, je prodej strategických podniků
a komodit (nerostné bohatství, voda a další), které se na daném území
nachází a které jsou předávány do rukou cizích států. A dostávám se
touto cestou k oblečení, respek ve k modře kvetoucí rostlince, ze
které se následně oděvy vyrábí. Ano, je to len, který se přestal u nás
pěstovat. Pro slovanský národ důležitá rostlinka s hlubokou tradicí. Ve
starověku bylo kvalitní lněné plátýnko ceněno více než zlato. Uvedu
několik unikátních vlastnos lnu. Oblečení z něj má dlouhou životnost,
v létě příjemně chladí, v zimě hřeje. Vstřebává vlhkost, rychle schne
a tím brání vzniku plísňových onemocnění, zánětů, infekcí a kožních
lézí. Působí proti růstu a množení bakterií, je vhodný pro alergiky,
astma ky, pro lidi s kožními po žemi, nevytváří sta ckou elektřinu
a naopak ji z těla stahuje. Chrání pro slunečnímu záření, pohlcuje
elektromagne cké vlny v domácnostech a z průmyslových přístrojů.
Tohle je jen zlomek unikátních vlastnos lnu, lidem pomáhá, je jim ku
prospěchu, a proto je velmi důležitý návrat člověka k přírodě. Ani vlna,
hedvábí či bavlna se lnu nemohou rovnat. Navíc oblečení, které se dnes
prodává, je z umělých vláken, od spodního prádla, halenek, svetrů, přes
kabáty, bundy, až po čepice.
Na začátku mého povídání jsem vás vítala v novém roce a sluší
se i něco krásného popřát. Ať vás síla a životní energie vždy provází.
Nebuďte mistry světa ve skoku na špek. Lidé, bděte a skládejte si svoji
mozaiku. Krásné dny.
S láskou Petronella Křivancová

Sta on 17 a advent

jde o první pracovní zkušenost a jedinečnou příležitost, kde si mohou
zkusit, jaké to je být zaměstnaný - od hledání nápadů, co ve stánku
prodávat, přes výrobu až po prodej a nakládání s ﬁnancemi, za to vše
nesou odpovědnost.
I když mladí lidé ve stánku prodávají vlastní výrobky, hlavním cílem
není jako u jiných prodejců vydělat co nejvíce peněz. Záměrem je,
aby , kdo se do projektu zapojí, získali nové znalos a dovednos ,
které budou moci využít při hledání dalšího pracovního uplatnění. To,
co dospívající mo vuje se zapojit a co jim to přináší, výs žně shrnul
jeden z nich:
„Neměl jsem co dělat, chtěl jsem nějak vyplnit volný čas. Bonusem
pro mě byly peníze, které jsem si mohl vydělat. Díky stánku jsem si
vyzkoušel běžnou komunikaci se zákazníkem, jak jednat s lidmi a zkusit
je přemluvit, aby si toho ve stánku koupili víc. K tomu bych se jinde asi
jen tak nedostal.”
Nutno dodat, že tréninkové pracovní místo je příležitost, kterou
ostatní nízkoprahová zařízení pro dě a mládež běžně nenabízejí.
Pracovníci po celou dobu realizace zapojené dospívající provázejí,
pomáhají s organizací a poskytují jim zázemí a podporu.
Těší nás nejen to, že má projekt smysl pro zúčastněné, ale i fakt, že
také široká veřejnost má šanci vidět výsledek společné práce, která
má počátek právě ve Sta onu 17, v místě, kde mohou vznikat zajímavé
nápady.
Tým nízkoprahového zařízení pro dě a mládež Sta on 17
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Často se se setkáváme s představou,
že nízkoprahové zařízení Station 17 je
služba pro drogově závislé. Hned na
úvod chceme říct, že tomu tak není.
Jedná se o sociální službu, kterou
pl
l
provozuje Prevent99, z.ú. a která nabízí
án
á
i
o vá n í s o c
mladým lidem ve věku 14 až 26 let prostor,
kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas,
potkávat se s kamarády a společně vymýšlet a realizovat vlastní nápady. Zároveň jde o místo, kde nabízíme podporu a pomoc při hledání
řešení ob žných situací, s nimiž se dospívající potýkají.
Tento článek je o trochu výjimečném projektu a o společné práci,
která je naštěs i vidět a může tak pomoci uvést mnohé na pravou
míru. Třeba to, co se ve Sta onu 17 kromě dalších zajímavých věcí
odehrává.
Možná se to už stává tradicí, protože klien nízkoprahového
zařízení Sta on 17 letos opět vyrazili s projektem Stánek na adventní
trhy v Blatné. Není to ale prodejní stánek v běžném slova smyslu,
jedná se to ž o tréninkové pracovní místo. Pro mnoho mladých lidí
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Jubilanti

Blatná

v Drahenickém Málkově

Leden 2017 – Švejdová Marie 90 let
Únor 2017 – Viktora Josef 80 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje všem
jubilantům pevné zdraví a životní pohodu.
Luboš Kylián, předseda
osadní výbor Drahenický Málkov

Adventní čas
v Drahenickém Málkově
Pátým rokem jsme si společně zpříjemnili čas na adventních trzích
v Drahenickém Málkově. Sice ubyli prodávající, zato návštěvníci zůstali
trhům věrní. K prodeji byla jako každoročně řada rukodělných prací
převážně s vánoční téma kou. V pět hodin jsme se sešli před vánočním
stromem, který byl po úvodním slovu předsedy osadního výboru
Luboše Kyliána slavnostně rozsvícen. Poté jsme si společně zazpívali
pár vánočních písní. Ani letos nechyběla degustační soutěž - tentokrát
na téma karbanátek. K ochutnání se sešlo rovných 20 vzorků rozličných
chu . Nejvíce chutnaly karbanátky paní Hany Fousové, druhá příčka
patřila paní Zuzaně Vlčkové a tře místo získal pan Milan Štěpán se
svými rybími karbanátky. Tři nejlepší byli odměněni věcnými dary.
Na další tradiční záležitos v naší obci, kterým je rozhodně zpívání
v kapličce, nás čekalo příjemné překvapení v podobě návštěvy starostky
města Blatné paní Kateřiny Malečkové. Paní starostka k nám do Málkova
zavítala poprvé a po proslovu předsedy osadního výboru se i ona ujala
slova. Poprvé u nás vystupovala i paní učitelka Iveta Balková a její
dvě svěřenkyně Lenka a Hanka Honzovy. Společně zahrály na housle
a zazpívaly vánoční koledy a písně. Po nich nastoupili místní zpěváci,
kteří letos secvičili nové songy a rozšířili tak svůj repertoár na osm
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Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov všechny
srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“
Vstupné: v předprodeji 60,- Kč, na místě 80,-Kč.
Vstup ve společenském oblečení.

vánočních písní.
Pětadvacátého prosince se konala tradiční vánoční zábava, na které
nám zahrála domácí bigbeatová kapele Malkovanka, která přilákala
spoustu posluchačů.

Novoroční špacír
Zda máme v novém roce vskutku pevný krok, jsme mohli zjis t
v jednu hodinu odpoledne, když jsme vyrazili na „novoroční špacír“.

HNĚVKOV
Hněvkovští nezapomínají
na své rodáky
Závěr roku byl výjimečný a bohatší o jednu společenskou událost. 15.
prosince loňského roku slavili manželé Klecánovi diamantovou svatbu.
Není mnoho manželských párů, které oslaví diamantovou svatbu v životní pohodě. Pan Klecán je v současnos nejstarší rodák mužského pohlaví. Nejbližší rodina se sešla na rodinném sídle v Hněvkově. Jedli, pili,
hodovali a vzpomínali. Oslavenec, pan Klecán je živoucí kronikou osady
a dovede vzpomínat velmi podrobně na staré časy. To také proto, že jako
povozník poznal široké okolí Blatenska. Paní Marie je věrnou, pečující
a z povzdálí stojící manželkou. Jak sama říká: „…uteklo to nějak rychle».
Mnoho gratulantů a osadní výbor předali oslavencům dárky s přáním
pevného zdraví. Touto cestou jubilan také děkují rodině, sousedům
a přátelům i osadnímu výboru za věcné dary.
Text: Petr Vích
Foto: Klecán jr.

Z návsi jsme vyrazili na pochod ke zřícenině hradu Křikava v Černívsku.
Po cestě jsme navš vili „jeskyni“ v Černém háji. Čekal nás tam tajemný
vzkaz od ducha jeskyně, který nám přál samé krásné věci do nového
roku. Po výstupu na zříceninu jsme se zahřáli pečenými buřty. Špacír si
letos nenechalo ujít 38 výletníků.
Lucie Kyliánová

Mikulášské setkání na faře
Každý, kdo přišel v neděli 4. prosince 2016 odpoledne do kostela
v Blatné, se jistě divil, kdo že to tam před oltářem sedí. Byli to právě svatá
Barbora a svatý Augus n, kteří nás provedli první čás mikulášského
setkání. Společně s nimi jsme si zapálili pomyslnou pochodeň Kristova
světla. Po společné modlitbě už mezi nás přiběhli dva milí andělé, aby si
odvedli dě na faru, kde připravovali překvapení pro dospělé. My starší
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jsme zůstali v kostele a z jedné větve tvořili adventní věnec. Ten nám
připomněl, že pro to, aby mohl věnec vzniknout je třeba větev přelomit.
Stejně tak je tomu i v našem životě, pro něco dalšího, krásného, je třeba
něco přelomit… Po chvíli z šení se i dospělí odebrali na faru, aby se
zahřáli u čaje.
Mezi m dě připravily svá překvapení, a tak každý dospělák dostal
pro radost vyrobené kolečko s obrázkem. Dě pak zazpívaly písničku
a už do sálu vstupoval všemi očekávaný host - Mikuláš, který dětem připomněl, že i malým dárkem můžeme druhým
udělat velkou radost.
Na závěr jim Mikuláš
rozdal nadílku.
Měli jsme se báječně
- díky Bohu a vám všem
z nebeské výsos , i těm,
kteří topili, vařili a pekli.
Michaela
Valášková

Roráty při svíčkách
Tradici rorátních mší založil P. Marcin Piasecki po svém příchodu do
Blatné v roce 2013, takže v adventu 2016 jsme už prožili roráty mto
způsobem počtvrté. Rorátní mše byla na faře jednou za týden, vždy ve
středu ráno, ještě za tmy. Lidé s sebou přinášeli svíčky nebo lucerničky,
které byly při mši jediným osvětlením. Každý dostal text písní, hudební
doprovod zajišťovala paní Ludmila Vlková na klávesy. V průměru se
účastnilo 25 lidí, většinu tvořili senioři, přišlo několik mladších s dětmi.
Stejně jako v minulých letech byla pro všechna roráty společná
tema ka kázání. V roce 2015 to byla víra, naděje, láska. V minulém
adventu byly ve středu svátky sv. Ondřeje, sv. Ambrože a sv. Jana od
Kříže, tak téma bylo křesťan jako pastýř, prorok a kněz. Při posledních
rorátech byla v minulých letech společná snídaně, letos byly roráty
poslední adventní středu netradičně večer jako „mše při svíčkách“
a před mší bylo možné si odnést z kostela betlémské světlo.
text a foto: Fran šek Jirsa
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Koledy u „Labutě“
Farníci z Blatné se rozhodli podpořit Tříkrálovou sbírku zpíváním koled
u obchodního střediska „Labuť“ na třídě J. P. Koubka. Plán byl dobrý:
v sobotu dopoledne je centrum Blatné plné lidí, kteří přijeli nakupovat,
od deví do jedenác budeme zpívat koledy, okolo nás budou chodit
dvě skupinky králů s kasičkami, lidé se na chvíli zastaví, zaposlouchají
se, všimnou si koledníčků a přispějí do tříkrálové pokladničky. Kdo by
si snad koledníčků nevšiml, toho oslovíme a poprosíme o příspěvek.
Zpívání přislíbili doprovodit manželé Lutkovi z Rožmitálu. Markéta hrou
na klávesy a písničkář Petr na kytaru. Zpívání bylo naplánováno na
sobotu 7. ledna.

Ne všechno však šlo podle plánu. Markéta Lutková přijela trochu
nastydlá a rozhodla se, že se zpívání nezúčastní, aby zvládla večerní
koncert v kostele. Také počasí bychom naplánovali jinak, kdybychom
mohli poroučet větru a deš . Vítr sice nefoukal, ani nepršelo, ale když
jsme se po osmé hodině sešli na faře na zkoušku, bylo venku 18 stupňů
pod nulou. Uvnitř však P. Marcin Piasecki zatopil v kamnech a tak
půlhodinová zkouška proběhla v příjemném prostředí. Mezi m Renata
Turková spolu s rodiči oblékla dě do královských kostýmů a před
devátou nezbylo než vyrazit ven.
Oteplilo se, ale jenom trochu – během zpívání bylo minus 15 stupňů.
Přesto už několik nedočkavců čekalo u „Labutě“, aby si s námi zazpívali.
Základ zpěváků tvořil chrámový sbor pod vedením Ludmily Vlkové. Ale
centrum Blatné plné nakupujících se nekonalo. Parkoviště, na kterém
je obvykle v sobotu dopoledne problém najít místo, zelo prázdnotou.
Kolemjdoucí se většinou nezastavovali, ale spěchali do obchodu, kde
bylo alespoň trochu tepla. Ze začátku jsme si mysleli, že jsme vyšli zcela
zbytečně, ale lidé si koledníčků začali všímat, kolemjdoucí do kasičky
přispěli mincí nebo bankovkou, někteří se i zastavili, vzali si noty s texty
koled a přidali se k alespoň na několik koled ke zpívání. Petr Lutka měl
při hraní zmrzlé prsty, občas musel na chvíli odložit kytaru a zahřívat se
a pak se zpívalo a capella. Dvě skupinky koledníčků se chodily střídavě
ohřát do prodejny COOP a zpěváci vydrželi venku celou hodinu.
Po návratu na faru už vše opět probíhalo podle plánu. P. Marcin měl
připravenou vodu na čaj nebo na kávu, o dostatek sladkos se postarala
paní Hájková. Všichni byli zmrzlí, ale spokojení, že přispěli na dobrou
věc.
Text a foto: Fran šek Jirsa
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Domov pro seniory Blatná
Co vše se u nás událo

V listopadu nás navš vila oblíbená Veselá trojka

Beseda o Ochraně osobního majetku s nadporučíkem Jaromírem Švecem

Na začátku prosince jsme prezentovali naši práci na vánočním jarmarku,
který pořádá ZŠ JAK Blatná

Navš vila nás štěňátka Anuška a Alfons naší psí terapeutky Amandy z o. s. PESSOS Příbram.
Amanda je krásná a laskavá fenka horského pyrenejského psa

Důstojný Mikuláš přál všem
pevné zdraví

Mikulášská nadílka byla velkolepá. Naši čer jsou draví
i hraví. Pan Čert hraje karty s panem Václavem

Žáci prvního stupně s pí uč. P. Fousovou ze ZŠ TGM Blatná - andělsky zpívali
nejen čertovské písničky

První vánoční vystoupení - básničky a koledy nacvičené dětmi z Mateřské školy Vrchlického

Pohádka O Sněhurce v podání drama ckého kroužku pod vedením pí uč. Kulhové
ze ZŠ JAK Blatná

A andělé, stejně jako my, poslouchali koledy a vánoční písně
pěveckého sboru starších spolužáků
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K akci „Česko zpívá koledy“ se přidali také klien Domova pro seniory v Blatné

Zápis do
1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná
a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, že zápis dě do
1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se koná 7. a 8. dubna 2017
takto:
pátek
sobota

7. dubna
8. dubna

14:00 – 17:00 hodin
9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou,
dě narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dě narozené od
1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ
o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou
informovat v mateřských školách, které dě navštěvují, na
ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T.
G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.
K zápisu se rodiče s dítětem dostaví na svou vybranou školu bez
ohledu na školské obvody.
Důležité upozornění pro rodiče:
Na základě novely Školského zákona dochází nejen ke změně
termínu zápisu do 1. ročníku na dubnové období, ale i ke změnám
týkajících se odkladu povinné školní docházky. Poklud rodiče
uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, mají doložit
potřebné doklady z odborných vyšetření již při zápisu,
tj. 7. nebo 8. dubna 2017.
Rodiče musí doložit:
1. posudek z vyšetření ze školského poradenského
zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna,
Speciální pedagogické centrum)
2. posudek z vyšetření u odborného lékaře
nebo klinického psychologa
Proto je nutné zvážit včasné objednání dítěte na vyšetření do
Pedagogicko-psychologické poradny,
protože objednací doby jsou dlouhé.

Čertovské zastavení
V pátek 2. prosince 2016 jste na Základní
škole J. A. Komenského v Blatné mohli zažít velmi
příjemné odpoledne. V 15 hodin se chodby školy
změnily ve vánoční trh s kavárnou a školní jídelna
zase v umělecké jeviště pro nejmenší herce.
Žáci prvního stupně se svými třídními učitelkami si zde to ž připravili
pro rodiče čertovská vystoupení. Po těchto vystoupeních bylo možné
navš vit vánoční dílničky, a tak si vlastnoručně vytvořit dekoraci do
svého domu. Cvičná kuchyňka byla příjemným místem pro chvíle
odpočinku nad kávou a dobrotami, které upekly šikovné maminky.

Tuto akci každoročně připravují paní družinářky společně
se Spolkem rodičů a přátel školy. Chtěla bych mto poděkovat
všem ochotným organizátorům
i krea vním lidem, kteří si připravili pro dě vánoční tvoření.
Také děkuji maminkám, které
přichystaly občerstvení, a klientkám Domova seniorů, které
nám vždy přivezou ukázat své
krásné výtvory. Výtěžek z této
akce byl z větší čás věnován
družinám na nákup her a hraček a Spolku rodičů, který peníze použije ve prospěch školy
(např. přispívá na autobus přepravující žáky na LVVZ či jiné
soutěže).
Určitě už se všichni těšíme
na Velikonoční jarmark, který se bude konat 31. 3. 2017. Všechny
srdečně zveme.
J. Španihelová, předsedkyně spolku

JAK se pozná, co do odpadu nepatří?
Většinu povrchu Země tvoří voda. Člověk je z většiny tvořen vodou
a hlavně bez vody nepřežije víc než několik dní. Úkolem environmentální
výchovy v naší škole je přispět k tomu, aby dě pochopily, jak se správně
chovat k okolnímu prostředí. O tom, jak je to s vodou v přírodě a v našem
životě, kdy je voda špinavá a kdy zase čistá, besedovali žáci naší školy se
zaměstnanci ﬁrmy VAK České Budějovice 21. 11. 2016. Připomněli si,
co by neměli vlévat do WC a do dřezu a kam s odpadem jako jsou olej,
léky, ředidla apod.
Marcela Karbanová
koordinátor EVVO

Návštěva SOŠ Blatná
Dne 29. listopadu podnikly deváté třídy exkurzi do místní Střední
odborné školy Blatná. Na začátku prohlídky jsme byli rozděleni do
skupin podle zájmu o jednotlivé obory. Postupně jsme prošli celou školu.
V jedné učebně jsme měli možnost si nanečisto vyzkoušet přijímací
zkoušky z češ ny a vypočítat si nějaké matema cké úlohy. V učebně
informa ky jsme každý vytvořili zajímavou prezentaci na vybrané státy.
Skvělé bylo, že jsme měli možnost nahlédnout do tříd, kde se právě
učilo a zeptat se studentů na jejich názory na školu a její ob žnost
a na jiné věci, které by nás mohly zajímat. Dalo by se říct, že blatenská
ekonomka působí opravdu dobrým dojmem. Škola je zajímavá, nabízí
perspek vní vzdělání a hodně možnos uplatnění. Ke konci prohlídky
nás pověření studen zavedli do tělocvičny, kde jsme mimo jiné obdrželi
pozvánku na atle ckou soutěž a do počítačové učebny, kde jsme se
odreagovali hraním videoher.
Kateřina Häslová, IX. A

14

Svazek obcí Blatenska - leden 2017

JAK může být chemie zábavná?

Vánoční program pro prvňáčky

Ve čtvrtek 1. prosince do naší školy opět zavítali studen Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze. Cílem bylo ukázat zdejším žákům
zábavnou chemii a trochu je poučit. Tématem v 9. třídách byla strava.
Žáci měli možnost ochutnat všechny chutě, a to včetně páté, tzv. umami,
o níž většina žáků ani nevěděla, že existuje. Dále jsme ochutnávali chilli
a rozlišovali cukry. Dokonce jsme smažili vajíčka a míchali Coca-Colu
s mlékem. Četli jsme složení na obalu od párků a následně dokazovali
přítomný škrob. Zjis li jsme, z čeho se vyrábí gumoví medvídci. Jaképak
bylo naše překvapení, když nás poučili, že sladkou hmotu z medvídků
tvoří rozdrcené chrupavky a šlachy. V osmých třídách zase mladí
chemici předvedli tekutý dusík, pomocí kterého na konci hodiny udělali
všem výbornou zmrzlinu.
Tento program se nám všem moc líbil. Myslíme, že určitě splnil svůj
cíl a my jsme se v této zábavně pojaté dvouhodinovce i něco naučili.
Kateřina Häuslová, IX. A

Dne 21. prosince 2016 se třída 9. A rozhodla uspořádat program pro
žáky z prvních tříd. Hráli jsme „židličkovanou“, při které jsme se opravdu
bavili, jelikož se do hry zapojili i někteří deváťáci. Také jsme hráli hru se
šiškami, jejímž cílem bylo posbírat jich co nejvíce. Poté se žáci rozdělili
na skupiny a postupně obcházeli stanoviště. Poučili jsme prvňáčky o vánočních tradicích, vyráběli jsme papírové sněhuláky a u stanoviště s káděmi jsme společně poznávali ryby. Dě tak mohly vidět kapra, úhoře
a další vodní tvory. Celý program byl velice zajímavý, moc jsme si spolupráci s našimi malými kamarády užili.
Někteří prvňáčci nám odpověděli na pár otázek:
1) Jak se tu líbí?
2) Jak se k tobě chovají deváťáci?
3) Užil(a) sis to tu?
4) Jaké stanoviště se líbí nejvíc?
5) Co by sis přál(a) k Vánocům?
Kája Z.
1) Je to tu moc hezké.
2) Jsou milí.
3) Ano, jsem ráda, že jsme tu byli.
4) To se sněhuláky.
5) Koťátko.
Adam V.
1) Je to tu dobré.
2) Výborně.
3) Ano, lepší než učení.
4) To s rybami, chci se o nich něco dozvědět.
5) Varhany.
Jája P.
1) Je to tady pěkné.
2) Je s nimi legrace.
3) Jo.
4) Hry na začátku, židličkovaná byla super.
5) Jeřáb.
Kateřina Häslová, IX. A

JAK jsme poznávali Prahu
V úterý 6. 12. 2016 vyjely 3. a 4. ročníky objevovat předvánočně
naladěnou Prahu. Hlavním cílem byla prohlídka Muzea Karlova mostu
spojená s plavbou na parníku po Vltavě. Dě poznávaly, jak se Karlův
most stavěl a mohly z parníku zhlédnout most opravdu ze všech stran.
Prohlídka Prahy směřovala dále na Staroměstské náměs . Všechny zaujal
nejen orloj, ale i krásně vyzdobený vánoční strom s živým betlémem.
A jaké zážitky si naši žáci přivezli? Posuďte sami:
„Byla jsem na Karlově mostu. Karel IV. čekal dva roky, než začal most
stavět. Most začal stavět v magický den s datem 1357, 9. 7. 5:31.“
(Markéta Flanderová)
„Já jsem si zapamatovala, že Karlův most má 30 soch a měří přes půl
kilometru.“ (Michala Hodková)
„Když jsme pluli parníkem, tak nám paní kapitánka pus la Vltavu, kterou
složil Bedřich Smetana.“ (Pavla Hodková)
„Byli jsme v muzeu a tam jsme viděli betlémy. Jeden z nich byl ze slámy
a postavy v něm byly stejně velké jako normální lidé.“ (Kateřina Klásková)
Žáci ze IV. B
Pavla Voborníková, třídní učitelka IV. B
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Sněhurka
v Domově seniorů
Blatná
Vánoční atmosféru klientům
Domova seniorů přišli zpříjemnit
i naši herci z drama ckého kroužku
při ZŠ J. A. Komenského pod
vedením paní vychovatelky Marie
Kulhové. Nejdříve dě z Mateřské
školky Vrchlického zazpívaly vánoční
písně a koledy a pak přišla na řadu
naše pohádka „Sněhurka a sedm
trpaslíků“.
Malé herečky se v zákulisí pečlivě ustrojily do kostýmů, které jim
pomohly vyrobit ochotné maminky. Pak ještě trošku make-upu, učesat,
povzbuzení a šup na plac. Zlá královna v podání Karolíny Šustrové se ptá
kouzelného zrcadla: „Zrcadlo, kouzelné zrcadlo, řekni, kdo je v zemi zdejší
nejhezčí a nejkrásnější!“ A kouzelné zrcadlo, jak všichni víme, královnu
pěkně zklame. Pohádka se rozvíjí a diváci ani nedutají, ale při ﬂétnovém
doprovodu písničky „Hej hou, hej hou, trpaslíci jdou“ se už přidávají.
Sněhurka /Sandra Vondrová/ je zachráněna a trpaslíci z II. B a III.
A šťastně zpívají svoji písničku. Vypravěčka /Karolína Voráčková/ se na
závěr rozloučila a popřála všem příjemné a šťastné Vánoce.
A m i my za ZŠ J. A. Komenského přejeme pohádkový nový rok
a rodinnou pohodu.
Vychovatelky ŠD

ZŠ JAK fandí zdraví
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Za všechny posluchače (rodiče, některé žáky, spolupracovníky a další
hosty) chci moc poděkovat oběma garantům projektu, kteří svým
příjemným vystoupením nám všem zprostředkovali veškeré informace.
Velké poděkování zasílám i divákům, kteří svým nemalým počtem
ukázali zájem o danou problema ku a kteří dále povedou své blízké m
správným životním směrem.
Jana Krapsová, ředitelka školy

JAK děti putovaly Zdravíkovem
V rámci projektu Zdraví do škol od A do Z se naši druháčci během
dopoledního programu vydali do městečka Zdravíkov, které vypadá jako
naše dlaň. Dě tak poznaly, že pravidla zdravého životního stylu mají
ukryta ve svých dlaních. Nyní už znají pravidlo 5P – pestrost, pravidelnost, pitný režim, pohyb, pěkný spánek. Nutriční specialistka dětem pomohla s přípravou zdravé a chutné svačiny a dala dětem 5 důležitých
rad:
1. Jez pravidelně 5x denně.
2. Začínej snídaní. Bez snídaně je den jako ruka bez palce.
3. Vychutnej si jídlo v klidu u stolu bez mobilu, PC, tabletu a televize.
4. Mlsej jen sem tam. Když chceš mlsat, musíš se hýbat.
5. Zapoj se do přípravy jídla. Bude se to hodit.
Vlastnoručně připravená svačina, která obsahovala vyvážený poměr
všech výživových prvků, jako jsou komplexní sacharidy, bílkoviny, zdravé tuky, vitamíny, minerální látky a vláknina, nejen pěkně vypadala, ale
hlavně všem chutnala.
Své zdraví si z velké čás ovlivňujeme svým životním stylem, proto se
snažíme dě seznámit s pravidly zdravého životního stylu.
Děkujeme ﬁrmě Meos B, která svým ﬁnančním darem přispěla na
organizace a materiál.
Marcela Karbanová, třídní učitelka II. B

V letošním roce jsme zapojeni do projektu „Fandíme zdraví“ jako
pilotní škola, který je podporován asociací Vím, co jím a státními
ins tucemi.
Poslední měsíce roku 2016 jsme zasvě li akcím pro podporu zdravého
životního stylu – prezentaci zdravé stravy a pohybu. Následující články
budou pojednávat o některých z nich.

JAK rozhýbat mladší spolužáky?
Dne 22. 11. 2016 se uskutečnil v naší tělocvičně sportovní den
v rámci projektu „Fandíme zdraví“. Vybraní žáci z druhého stupně
představili mladším dětem sporty, ve kterých dosáhli významných
úspěchů. Florbal reprezentovali čtyři žáci (Lukáš Hochmuth, Michael
Lehečka, Ondřej Vít a Zdeněk Slavík). S sebou přinesli ukázat řadu
diplomů, medailí a ﬂorbalovou výstroj. Na konci své přednášky vybrali
dva mladší žáky, kteří si mohli vyzkoušet střílet na branku a obléct se do
brankářského vybavení. Druhý sportem byl fotbal (Vít Habada, Daniel
Holub a Fran šek Outlý) a nakonec judo (Jan Podlešák a Vojtěch Janota).

Zdravý životní styl – ve škole i doma
V pondělí 12. prosince proběhla v kinosále Sokolovny v Blatné dlouho
avizovaná přednáška pro rodiče a další zájemce o zdravém životním
stylu. Posluchači se nejprve seznámili s pravidly zdravého stravování,
které jim přednesla PhDr. Karolína Hlavatá. Zajímavou pro všechny
byla i malá výstavka typických dětských školních svačin, na které bylo
ukázáno nebezpečné množství cukrů. V rámci své prezentace paní
doktorka představila i projekt, do kterého škola vstoupila.
Dalším hostem byl Ing. Petr Havlíček, který velmi poutavým
způsobem vysvětlil zásady správného životního stylu a vyvrá l několik
omylů a mýtů, které máme mnozí zažité.
Na závěr byl dán prostor pro dotazy posluchačů, kterého v hojné
míře využili. Dotazy byly věcné a fundované odpovědi obou odborníků
všechny uspokojili. Nakonec vyhrazený čas ani nestačil a zájemci
o zdravý životní styl si vysloužili prodloužení.
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Jan Podlešák ukázal mnoho medailí, svoje oblíbené kimono a předvedl
mnoho chvatů či pádů.
Cílem celého sportovního dne bylo mo vovat menší dě ke sportu
a k větší fyzické ak vitě. Z každého sportovního odvětví musí mladší žáci
splnit určitý úkol během hodiny tělocviku. Z ﬂorbalu to je střela na bránu,
z fotbalu slalom mezi kužely s míčem a z juda se jedná o jednoduchý
kotoul vpřed.
Všem zúčastněným dětem se celá akce líbila a výkony jejich starších
spolužáků je uchvá ly! Chtěl bych moc pochválit výše zmíněné sportovce
za výbornou organizaci a za chuť přitáhnout ke sportu mladší kamarády,
kteří v dnešní počítačové a tabletové době mají tak málo pohybu.
Miroslav Šafr, učitel TV, organizátor akce

Předvánoční veselí
na ZŠ TGM Blatná
Mikulášská nadílka
V pondělí 5. 12. se na naší škole uskutečnila mikulášská nadílka. Už
od rána se všichni těšili, až uvidí čerty. Někteří se i trochu báli. A protože s čerty chodí vždy anděl s Mikulášem, tak i na naší škole bylo nejen
peklo, ale i nebe. Nadílka byla určena pro dě na prvním stupni. Ale že
jsou dě malé, ještě neznamená, že jsou všechny hodné. Aby dostaly
svoji vytouženou odměnu, musely jak v pekle, tak i v nebi říct nějakou
tu básničku. Ne každý si ale básničku pamatuje, a tak jedna třída říkala
i vyjmenovaná slova. V nebi je skvělé, že tam jsou jenom hodní andělé
s Mikulášem a všechno je tam modré nebo bílé. No prostě nebe. Do
nebe se dě těší, za mco do pekla nechtějí. Dě na druhém stupni sice
říkají, že se nebojí, ale vždy dělají větší povyk než samotní čer . Celé to
probíhalo tak, že si čer přišli pro dě do třídy, odvedli je do pekla, chvíli
si je tam nechaly, a pak si pro ně přišel Mikuláš s anděly a vysvobodili je.
V nebi dostaly dě nadílku a spokojeně, ale občas i se strachem odešly
zpět do třídy. Myslím si, že je dobré mít ve škole i peklo. Tedy pouze
jeden den v roce, nikoli celý rok. Dě se vždy alespoň trochu bojí. Ale
i nebe je důležité. Tam se ukáže, že vše může dobře skončit. Alespoň pro
ty dě , které jsou alespoň trochu hodné a šikovné.
Jaroslav Čadek a Josef Kratochvíl, žáci 9. ročníku

8. a 9. ročník na návštěvě ve Station 17
Ve dnech 8. a 13. prosince 2016 navš vili žáci 8. třídy zařízení Staon 17. Jedná se o nízkoprahové zařízení v Blatné, které mohou volně
a zcela zdarma navštěvovat mladí lidé od 14 do 26 let. Najdou zde místo
a zázemí pro své volnočasové ak vity – deskové hry, kulečník, boxovací
pytel s rukavicemi, fotbálek a hudební zkušebnu. Ta je určitě největším
lákadlem, neboť nabízí klávesy, elektrickou kytaru, bubny a mikrofon.
Kromě zázemí pro své volnočasové ak vity se ve Sta on 17 mladí lidé
můžou zúčastnit nejrůznějších akcí. Probíhá tu promítání ﬁlmů, doučování a besedy, zaměřené zejména na bezpečný způsob trávení volného
času. Zájemcům zde poradí i s výběrem střední či vysoké školy a hledáním brigády. Osmáci, rozdělení na dvě skupiny, tu 8. a 13. prosince
absolvovali preven vní program, zaměřený na bezpečné trávení volné-

ho času, a interak vní besedu o nebezpečí alkoholu a cigaret. Tyto dvě
drogy byly vybrané záměrně – jsou společensky tolerované a rela vně
dostupné i pro mladé lidi. Pomocí tří zajímavých ak vit se dě dozvěděly o cigaretách a alkoholu spoustu nových informací. Při závěrečném
hodnocení všech 32 žáků akci hodno lo jako užitečnou a přínosnou
a velmi se jim líbila nenásilná a zábavná forma, kterou dva mladí lektoři
pro svůj program zvolili.
Stanislava Vokrojová, třídní učitelka 8. ročníku
Ve čtvrtek 1. prosince se naše třída zúčastnila programu ve Sta on
17. Sta on 17 je klub pro dě a mládež, kde kromě her poskytují i radu
a pomoc těm, kteří to zrovna potřebují. V klubu byl pro nás připraven
program o zneužívání návykových látek. Dále jsme si vyzkoušeli, jak to
vypadá u skutečného soudu. Rozdělili jsme se do šes skupin, přičemž
každá skupina si vybrala jedno ze šes témat: obhajoba a žaloba cigaret,
alkoholu a marihuany. Moje skupina připravila žalobu pro alkoholu.
Vymysleli jsme spoustu argumentů: alkohol je častým viníkem silničních
nehod; alkohol je nebezpečný pro těhotné ženy, protože se jim může
narodit pos žené dítě; kvůli pančovanému alkoholu vypukla methanolová aféra; alkohol je prvním krůčkem k požívání tvrdých drog atd. Obhajoba samozřejmě tvrdila opak. Po vyslechnu všech argumentů jsme
vynesli verdikt, že není vhodné užívat cigarety a marihuanu, ale alkohol
nad hranicí 18- let v menším množství pomáhá. Nemocným mohou
dokonce pomoci i konopné mas , ale nesmíme zapomínat, že pěstování
této rostliny je nezákonné. Po „soudu“ jsme si mohli vyzkoušet vybavení, které mají ve Sta on 17 pro všechny, kteří do tohoto zařízení přijdou.
Zahráli jsme si kulečník a stolní fotbálek, zaboxovali do boxovacího pytle
a vyzkoušeli si hudební studio. Na závěr jsme měli říci, čím bychom chtěli být. Objevovala se povolání jako profesionální fotbalista, biatlonista,
astronaut nebo profesionální hráč počítačových her. Pak jsme dostali
samolepky Sta onu 17 a šli jsme zpět do školy. Myslím, že připravený
program byl velmi pěkný a doufám, že se do Sta onu 17 ještě podívám.
Hodnocení:
V tomto zařízení se nám nejvíce
A) líbilo:
1) pohoda
2) zařízení (kulečník, fotbálek, kulečník, boxovací pytel, hudební studio)
3) vybrané téma
4) kolek vní práce
B) nelíbilo:
1) krátké přestávky
2) rychle u kal čas
Luboš Severin, žák 9. ročníku

Vánoční vyrábění s MŠ
Ve dnech 12. -16. prosince 2016 jsme v naší škole přivítali předškoláky z místních mateřských škol. Blížily se nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Vánoční atmosféra na nás dýchala na každém kroku. Ve školní
jídelně stál nazdobený stromeček, vzduchem se linula vůně z vonných
svíček, hrály koledy. Naši malí kamarádi přišli na návštěvu a my si s nimi
nazdobili stromek, tentokrát papírový. Na stole byly připraveny šablony
stromku, ozdoby, pastelky a lepidla. Na uvítanou p. učitelka Fousová se
svými žáky zazpívala koledy a zarecitovali i několik veršů. A pak s chu
do práce. Každý předškolák měl svého pomocníka. Ten mu nejen poradil
s nazdobením stromku, ale také mu prak cky pomohl. A bylo hotovo. Po
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náročné práci ještě malá, ovocná svačinka a společný zpěv koled. Všichni
jsme si popřáli krásné svátky, hodně dárků pod stromečkem a naši malí
kamarádi se vrá li do své školky a žáci, pomocníci, do svých tříd.
Hana Třísková, třídní učitelka 4. A

Vánoční nadílka ve školní družině
Poslední předvánoční akcí ŠD byla vánoční nadílka pro dě ze všech
oddělení naší školní družiny. Zúčastnilo se celkem 142 dě a nespočet
dospělých, kteří se přišli podívat na své ratoles . Nejprve nás vánočně
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ním dárků, zpíváním vánočních koled a ochutnáváním vánočního cukroví. Paní ředitelka se osobně došla podívat do všech tříd a popřála žákům
i jejich třídním učitelům příjemné vánoční svátky. Svoji cestu po všech
třídách na škole zahájila v 1. A, kde právě probíhala společná besídka
prvňáčků s jejich patrony z deváté třídy. Doufáme, že si všichni vánoční
besídky užili a zpříjemnili si tak čekání na Ježíška.

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné pořádá


ve středu 22. března 2017 akci


BUDU ŠKOLÁKEM
Zábavný program pro předškoláky proběhne

od 15 hod. a od 16 hod.
naladily dě z kytarového kroužku, které nám zazpívaly krásné písně,
a pak na nás čekalo kouzelné vystoupení dě z tanečního kroužku. Ještě před m nejhlavnějším jsme vyhlásili vítěze „ povky“, kolik měří vytvořený papírový řetěz, který tvořily dě v družinách po celý prosinec.
Vánoční řetěz, který zdobil naší vstupní halu, měřil 390 m a nejblíže ke
správné délce se treﬁl Stanislav Hořejší z 1. B, který poval 400 m. Za
nejsprávnější p získal sladkou odměnu. Pak to přišlo, každé oddělení
ŠD dostalo veliký dárek od Ježíška, v podobě nových her a hraček do své
družiny. Doufáme, že dě byly s dárky spokojeny. Celá akce se vydařila,
bylo to vidět nejen na šťastných očičkách dě , ale i na dojatých očích
rodičů.
Ivana Prokošová, vychovatelka ŠD

Vánoční besídky
22. prosince bylo na ZŠ TGM opravdu veselo. Dě i učitelé si užívali posledních společných chvilek před vánočními prázdninami. Vánoční
besídky začaly návštěvou kina a pokračovaly předáváním a rozbalová-

Ve stejný čas bude zajištěna prohlídka školy a informace
pro rodiče.







Těšíme se na Vaši návštěvu!



Střední odborné
učiliště, Blatná
vyhlašuje
přijímací řízení
do prvních ročníků
pro školní rok 2017-18
Vážení zájemci o studium,
pro příš školní rok budeme otevírat následující obory vzdělání
s předpokládaným počtem přijímaných žáků:
Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
30 žáků
26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová
třída) 24 žáků
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41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
30 žáků
Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze
podle prospěchu za poslední tři polole základní školy.
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, denní
studium:
64-41-L/51 Podnikání
30 žáků
Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška
z Matema ky a Českého jazyka a literatury.

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2017.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a skopisy přihlášek
najdete na našich internetových stránkách.
Další informace můžete získat při osobní návštěvě na Dni
otevřených dveří 24. ledna, případně i v jiném termínu po předchozí
domluvě.
Více: www.soublatna.cz , info@soublatna.cz nebo
na tel. 383 412 320, 383 412 322

14. 2. ÚTERÝ | 19:00
DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

MASOPUST SE BLÍŽÍ
24. 2. PÁTEK | 15:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná

LIDSKÉ VZTAHY A JEJICH PRAVÝ
VÝZNAM
15. 2. STŘEDA | 18:00 | Kavárna,
KCAŽ

Flaška visočini +
Hovno pankáči + Prášek pro
blbos
24. 2. PÁTEK | 20:00 | PořaDatel
Hospoda U Datla více...

ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
16. 2. ČTVRTEK | 18:00
Suterén, KCAŽ
VASILŮV RUBÁŠ + PATEROYE ROYE
18. 2. SOBOTA | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
Kapela: PUB ANIMALS a Dj SENS
18. 2. SOBOTA | 21:00
Restaurace Prostor

MASOPUST
25. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00
12:00 – 12:45 | shromáždění
masek
PŘEDNÁŠKA S PREZENTACÍ:
ARCHITEKT KAREL FIALA
26. 2. NEDĚLE | 15:00
Kavárna, KCAŽ

Únor 2017
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO PEŠLA
FIGURY A OBLIČEJE | 16. 1. - 28. 2.
Přízemí, KCAŽ

NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
TEArTR RAJDO: O RYBÁŘI A RYBCE
19. 2. NEDĚLE | 15:00 |
Velký sál, Komunitní centrum

JARNÍ PRÁZDNINY V BLATNÉ
27. 2. - 3. 3.
Pořádá KCAŽ ve spolupráci s DDM
Blatná.

LUBOŠ ŠVEJDA
BIG APPLE | 1. 2. – 31. 3.
Infocentrum, Blatná

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)
ÁNSKÉHO VAŘENÍ
20. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
ZŠ J. A. Komenského Blatná

LiStOVáNí:
SMRT ZAJDY MUNROA
(NICK CAVE)
27. 2. PONDĚLÍ | 18:00
Kavárna, KCAŽ

KYTAROHRANÍ V KAVÁRNĚ
1. 2. STŘEDA | 16:30
Kavárna KCAŽ
KÁVA S CKV | 1. 2. STŘEDA | 17:00
AGNUS DEI
1. 2. STŘEDA | 19:00
KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
MAMMA MIA!
2. 2. ČTVRTEK | 14:00 | Muzikál
/ roman cký / komedie v českém
znění
USA / VB 2008 | 109 min | 20 Kč
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ
2. 2. ČTVRTEK | 18:00
Suterén, KCAŽ
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY
3. 2. PÁTEK | 15:00 – 17:00
Kavárna, KCAŽ
KINO NASLEPO:
ČESKÁ AMERICKÁ KLASIKA vol. I
3. 2. PÁTEK | 20:00 | Kino Blatná
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
CIRKUS ŽEBŘÍK | 5. 2. NEDĚLE |
15:00
Velký sál, Komunitní centrum
MUZIKOTERAPIE
6. 2. PONDĚLÍ | 18:00
Kavárna, KCAŽ
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
7. 2. ÚTERÝ | 9:30 – 11.00
Kavárna, KCAŽ

ČTEME, PLETEME …
a představujeme si časopisy naší
knihovny
7. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
CESTOPIS: PŘÍRODA STŘEDOMOŘÍ
7. 2. ÚTERÝ | 18:00
Velký sál, KCAŽ
NÁVRAT XANDERA CAGE
8. 2. STŘEDA | 19:00
Akční / dobrodružný v původním
znění s tulky
USA 2017 | Nevhodný mládeži do
12 let
ATELIÉR: LINORYT
9. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
Suterén, KCAŽ
PÍSNĚ S LOUTNOU
HUDBA SHAKESPEAROVY
DOBY A NOVÉ PÍSNĚ NA
SHAKESPEAROVY VERŠE
10. 2. PÁTEK | 19:00 | Koncert
KPH
Starý palác, zámek Blatná
JAN WDOWYCZYN /
URBÁNEK & MOUREK
11. 2. SOBOTA | 21:00 |
Restaurace Prostor
ČTEME, PLETEME …
a představujeme si časopisy naší
knihovny
14. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
SOUBORNÉ DÍLO
WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120
MINUTÁCH

JAN JIROVEC
ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ
SLEPENINY
21. 2. – 23. 4. | ÚT – NE | 10:00
– 17:00
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY: úterý 21.
února v 17:00
ČTEME, PLETEME …
a představujeme si časopisy naší
knihovny
21. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU
MATKOU
21. 2. ÚTERÝ | 16:00
Kavárna, KCAŽ
KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST
23. 2. ČTVRTEK | 17:00
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
23. 2. ČTVRTEK | 18:45
Kostel Nanebevze Panny Marie
ATELIÉR: MALBA
23. 2. ČTVRTEK | 18:00
Suterén, KCAŽ
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
23. 2. ČTVRTEK | 19:00
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNIČKA:
ŠKRABOŠKY ANEB

ČTEME, PLETEME …
a představujeme si časopisy naší
knihovny
28. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE
MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
PŘEDSTAVENÍ VEŘEJNOSTI
28. 2. ÚTERÝ | 17:00
Březen 2017
VÁCLAV KOUBEK
+ Greenland Whaleﬁshers (NOR)
11. 3. SOBOTA | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
ZÁVIŠ
17. 3. PÁTEK | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
B.A.S. + Anča Band
18. 3. SOBOTA | 20:00 |
PořaDatel - Hospoda U Datla
Mordors gang + Funkce šroubu
25. 3. SOBOTA | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
Duben 2017
Děda Mládek illegal band
+ Eat it up
7. 4. PÁTEK | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
JABLKOŇ + MOREK
15. 4. SOBOTA | 20:00
PořaDatel - Hospoda U Datla
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Konec roku 2016
a začátek roku 2017
v Bělčicích
Konec roku v Bělčicích byl doprovázen několika zajímavými akcemi, které
stojí zcela jistě za zmínku. 26. listopadu
Bělčice
2016 se uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměs J. Kučery. V rámci
rozsvícení byly zpřístupněné radniční hodiny, které prošly celkovým
zrestaurováním. Restaurátorské práce na hodinách vykonal pan Češka
ze Zbenic, který byl i u slavnostního zpřístupnění a zájemcům podával
podrobné informace o historii hodin, jejich výrobci: Zájemce seznámil
s m, jak jeho práce probíhaly. Hodiny a samotný stroj je unikátní a dá
se říct, že máme na radnici klenot. Zájem o prohlídku radničních hodin
byl velký a přítomní vesměs konstatovali, že je to opravdu krása. Chtěl
bych touto cestou panu Češkovi poděkovat za skvělý přístup a také za
to, že s hl tento šibeniční termín dodržet. Radost jsme měli i z projeveného odivu k výzdobě náměs a stromu samotného. Potěší, když se
něco povede a lidé jsou spokojeni. Také bych rád poděkoval panu faráři
Misařovi, že požehnal letošnímu vánočnímu stromu a pronesl pár slov
z pozice duchovního. Pochopitelně děkuji skupině BEDRS za krásné vystoupení a v neposlední řadě dětem z MŠ a ZŠ za jejich vystoupení.

foto Pavel Vejšický

Dne 10. prosince 2016 se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Bělčicích
Vánoční koncert žesťového kvinteta BRASSTET. Účast byla sice slabší než
bychom si přáli, ale koncert se povedl na výbornou a věřím, že přítomným se líbil. Bylo by pěkné, udělat z této akce každoroční tradici a v podobném termínu podobný koncert opakovat. Tak uvidíme příště.
Tře povedenou akcí bylo vysvěcení kaple v Záhrobí, která proběhla dne
30. prosince 2016 z důvodu celkové
rekonstrukce. Ta probíhala v průběhu
roku a dokončena byla až na samotném
závěru. Touto cestou bych rád poděkoval všem zúčastněným. Co se týká zednických prací a úprav, poděkování patří
všem pracovníkům ﬁrmy pana Barnáše,
restaurátorských prací se na výbornou
zhostil restaurátor pan Pešek a truhlářské práce vykonal pan Tomáš Srb. Všichni zmínění odvedli skvělou práci a spolupráce s nimi byla výborná. Pan farář
foto Pavel Vejšický
Kozubík, který nám přijel kapli vysvě t,
byl také příjemně
překvapen, jak se
vše povedlo. Tímto mu také děkuji
za jeho ochotu
kapli vysvě t. Nemohu
zapomenout poděkovat
všem, kteří se
zapojili do úklidu
a výzdobě v čele
foto Petr Hroník
se zastupitelkou
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města Bělčice paní
Hrklovou. Kaple je
nádherná. Doufám,
že si toho budeme
vážit a starat se o ní
tak, jak si zaslouží.
V roce 2017 se
budeme snažit opět
připravit hned několik projektů k realizaci. Samozřejmě se
budeme snažit žádat
do jednotlivých výzev o dotace, které
pro nás připraví, jak
jednotlivá ministerstva, tak fondy. Nebudu zde vypisovat,
jaké projekty budeme realizovat, protože je to velmi tenký led a nikdy není
možné s jistotou
foto Petr Hroník
vědět, co nás čeká.
Schválený je projekt „Naučná stezka v Bělčicíchʺ, která by se měla realizovat někdy v červnu 2017. Požádáno bylo o dotaci na rozšíření dětských
hřišť o ﬁtness prvky, dále o dotaci na obnovu čás kanalizace v nádražní
ulici, která je ve velmi špatném stavu. Rádi bychom získali a připravili pozemky na výstavbu rodinných domků. Nějaká jednání probíhají, tak uvidíme, jak vše dopadne. Další projekty se připravují, ale o nich zas příště.
Nyní mi závěrem dovolte jen pár přání do tohoto roku. I když se do
jednotlivých akcí zapojuje celá řada místních občanů, přál bych si zapojit do organizace lidí víc. Každý, kdo má zájem cokoli uskutečnit nebo
přidat ruku k dílu, je vítán a má dveře otevřené. Dalším mým přáním je
trochu lepší přístup od občanů, co se týká pořádku na ulicích před jejich
domy, u kontejnerů na separovaný odpad, na autobusových zastávkách
či u laviček. Myslím si, že odpadky je kam hodit a tudíž není nutné dělat
nepořádek okolo. Je nutné si uvědomit, že tady žijeme my a děláme si
nepořádek sami sobě. To myšlení – on to někdo uklidí, se mi opravdu
nelíbí.
Mám sice ještě další přání, ale myslím, že jich na začátek bylo dost.
Nám všem přeji v tomto roce mnoho štěstí, úspěchů v práci, pohodu
v rodině a hlavně pevné zdraví.
Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

Místní lidová knihovna Bělčice
Malé ohlédnutí za 2016
V naší malé knihovně je k dispozici 11.680 knih k zapůjčení. Evidujeme
182 čtenářů, z toho 175 čtenářů, kteří navštěvují knihovnu pravidelně.
V měsíčním průměru navš ví knihovnu 100 čtenářů a půjčí se 380 knih.
Je zde i možnost zapůjčení časopisů. Za rok 2016 proběhlo 946 výpůjček.
Každým rokem dostává knihovna od Města Bělčice rozpočet na nákup
nových knih a časopisů v hodnotě 30.000,- Kč. Vždy se snažím nakoupit
zajímavé a Vámi oblíbené autory. Za rok 2016 přibylo v knihovním fondu
339 nových knih. Když jsou již knižní novinky přečtené, je možnost
zapůjčení dalších knih ze Šmidingerovy knihovny Strakonice. Této
nabídky jsem v loňském roce využila dvakrát, a tudíž bylo k zapůjčení
ještě o 365 knih více.
Knihovna Bělčice ráda spolupracuje se ZŠ a MŠ Bělčice. Pořádá
pro ně různé besedy: Naše město Bělčice, Časopis, Již jsem čtenář.
Pro mateřskou školu: Masopust, Velikonoce, Zvířátka – mláďátka, Den
Země, Naše tělo, Kniha, Vánoce – narození Ježíška. Pro školní družinu:
hry s úkoly – šipkovaná, spaní ve ŠD, drakiáda, pexesiáda. V neposlední
řadě knihovna též spolupracuje s TJ Sokol Bělčice při pořádání Dne dě .
Také si můžete s knihovnou i něco vyrobit v naší tvořivé dílně např. dekorační věnce na vchodové dveře k Velikonocům a Vánocům,
papírové růže. Též s knihovnou můžete i kulturně žít. Byla pořádána
cestopisná beseda Indie, a to ve spolupráci se základní školou, které patří
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covala na plné obrátky, protože vyklizený ateliér opravdu nepřipomínal
prostředí, kde se natáčely např. Letopisy Narnie nebo Star dance. Ve
skladu kostýmů jsme postupně viděli repliky historického oblečení od
pravěku až po 30. léta minulého stole . Zjis li jsme, že drátěná košile
opravdu nebyla lehkým kouskem oděvu a že v go ckých nebo barokních
dámských šatech by se dnešním dámám pod jejich vahou podlamovala
kolena. Mezi kostýmy jsme hledali ty, které známe z českých nebo zahraničních ﬁlmů a pohádek. Poznali jsme také práci těch, kteří kostýmy
navrhují nebo šijí, a práci kostymérek, které vybírají a upravují kostýmy
pro různé ﬁlmové projekty. Nakonec jsme nezapomněli poděkovat našim průvodcům za zajímavé nahlédnu do tajů ﬁlmového průmyslu.

velké poděkování. Beseda se těšila značnému zájmu občanů. Dále se
uskutečnili dva zájezdy na muzikál Mýdlový princ a divadelní představení
Charleyova teta. Pro studující jsou v knihovně nově k zapůjčení skripta
z oboru ekonomie, podnikání a technologie potravin. Bohužel nejsou
k nahlédnutí v našem ON-LINE katalogu, a proto musíte přijít osobně do
knihovny. Skripta byla knihovně věnována darem. Děkuji.
Dále knihovna vyhlašuje ANKETU na téma, co by v knihovně nemělo
chybět, zlepšení knihovny, kulturní akce … . Všechny nápady jsou vítány.
Knihovna přispěla k vánoční atmosféře pořádáním vánoční prodejní
výstavy na bělčické radnici při rozsvěcení vánočního stromku. Poté výstava ještě pokračovala v prostorách knihovny až do Vánoc. K vidění byly
převážně drobné vánoční dekorace z mašlí, drátků, proutí, perníčky atd.
Tímto velmi děkuji převážně místním ženám, neboť to byly právě ony,
které tyto dekorace vyrobily. Krásné! Ještě jednou děkuji.
Přestože se blíží jaro, tento můj příspěvek, který právě čtete, jsem
napsala na začátku nového roku 2017, a proto bych svým věrným čtenářům a Vám všem chtěla ještě popřát pevné zdraví, štěs , lásku a mnoho
životního elánu.
Věra Mašková Vaňáčová, knihovnice

Zprávičky z bělčické školičky
Výlet do Prahy

Rozhodli jsme se, že si předvánoční čas zpestříme výletem do
Prahy. Naše první zastávka patřila starobylému Vyšehradu. Čekala na
nás paní průvodkyně, která nás nejprve seznámila s jeho historií. Připomněla nám postavy ze Starých pověs českých, které jsou s mto místem spjaty. Zavedla nás i k hradbám, odkud skákal Horymír se svým Šemíkem do Vltavy. Dozvěděli jsme se také, že první opevnění Vyšehradu
vzniklo za vlády Karla IV. Na vojenskou pevnost byl ale přestavěn až v 17.
stole . Z vyšehradských hradeb je krásná vyhlídka na velkou část Prahy.
Škoda, že nám ji pokazila zima a studený vítr. Příliš jsme se nezahřáli ani
při prohlídce některých objektů
vyšehradského komplexu: baziliky sv. Petra a Pavla, rotundy sv.
Mar na, Myslbekových soch nebo
Čertova sloupu. Na významné
české osobnos jsme vzpomínali
u národního pohřebiště Slavína
a na Vyšehradském hřbitově jsme
navš vili i poslední místa odpočinku dalších českých osobnos .
Pořádně promrzlí jsme nastoupili
do příjemně vyhřátého autobusu,
který nás odvezl k Barrandovským
ateliérům. I tady na nás čekali milí
průvodci. Ti nás provedli po areálu
Barrandova a vzali nás do barrandovského kostýmního fundusu.
Poslechli jsme si o historii a současnos Barrandovských ateliérů.
Zavítali jsme i do nejmodernějšího ateliéru. Tam naše představivost pra-

Vánoční besídka
Dne 21. 12. 2016 pořádala naše škola vánoční besídku. Velmi nás
potěšilo, že si řada rodičů, babiček a dědečků našla v předvánočním
shonu čas a přišla se
podívat, jak šikovné
máme žáky. O navození pěkné vánoční
atmosféry se postaraly dě z 1. stupně
svým pásmem básniček a písniček. Poté
mohli všichni navš vit
tvořivé dílny. Zde si za
pomoci p. učitelek
měli možnost vyzkoušet svoji dovednost
a fantazii. A tak se
žáci se svými rodiči
i prarodiči rozeběhli k jednotlivým stolkům a začali vyrábět. Po
chvíli se objevily
vskutku kouzelné
výtvory. Někdo se
pyšnil krásnou vánoční dekorací či
ozdobami na stromeček, jiný se zase
chlubil rozkošným stojánkem na ubrousky nebo roztomilým přáníčkem.
Každý si pak mohl vlastnoručně ozdobit perníček.
Vánoční besídka se opravdu
vydařila. Nálada byla příjemná,
prostředí útulné a všechny ruce
šikovné. Všichni tedy opouštěli školu plni hezkých zážitků
a nesli si domů spoustu milých
dárečků, které sami vytvořili.
Dě z prvního stupně nezapomněly před Vánocemi nakrmit
zvířátka.
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Radost, kterou způsobíme druhému, má
podivuhodnou vlastnost.
Odrazem se neoslabuje, ale vrací se
k nám košatější a zářivější.
(Gándhí Móhándás Karamčand)

Be

zd ě d o v i c e

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi pozdravit Vás a popřát Vám
štěs , radost, spokojenost a zdraví v roce
2017.
Jiří Bláha, starosta obce

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
Druhá adventní neděle 4. 12. 2016 byla v Bezdědovicích ve znamení
pořádání svátečních akcí jak pro velké tak i malé. Sváteční odpoledne
začalo ve 14 hodin Mikulášskou nadílkou v obecním hos nci. Pro
dě , které přišly, bylo připraveno mnoho zajímavých her a soutěží.
Dě se všeho účastnily v hojném počtu, za což byly odměněny
malým dárkem, sladkos nebo ovocem. Celá akce byla doprovázena
muzikou z čertovského reproduktoru pekelníka Jaroslava Havla, která
dokreslovala atmosféru.
Když přišel Mikuláš, anděl a čert, byly všechny dě připraveny
přednést nějakou básničku nebo zazpívat písničku. Každé dítě dostalo
za vyčerpávající výkon adventní kalendář. V průběhu nadílky, ať dospělý
nebo děcko, všichni obdržely papírek, na který si mohli napsat svá přání
Ježíškovi. Po skončení nadílky si je vzali sebou k vánočnímu stromečku,
kde již čekali ostatní občané, kteří nebyli na nadílce a připravovali se
na rozsvícení stromečku. Tady každý zúčastněný dostal do ruky barevný
balónek, na který si navázal své tajné přání pro Ježíška. Po společné
fotograﬁi došlo k samotnému pouštění balónků. Je až s podivem, jakou
radost z této maličkos měli dospěláci. Jejich úsměv ve tváři prozradil,
že se alespoň na malý okamžik vrá li do dětství. Pouštění balónků bylo
pro každého zajímavým zážitkem. Po balóncích s přáníčkem nastal
okamžik, na který čekali nejmenší z nás. Rozsvícení stromečku bylo pro
ně tou největší odměnou za celé odpoledne. Rozzářené dětské oči byly
zase tou největší odměnou pro všechny, kteří se podíleli na uspořádání
celého odpoledne.
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Nadcházející nový
rok, rok 2017…
Čas uplynul jako voda od té doby,
co jsem psal přání k, dnes již loňskému
roku 2016 a již tu máme rok nový, rok
2017.
Minulý rok byl pro naši obec úspěšný,
Březí
avšak věřím, že ten následující bude ještě
úspěšnější. Obec plánuje pokračovat v projektu
obecního mul funkčního domu, který čeká zateplení a nová fasáda.
Dále je v plánu realizovat projekt úpravny vody, rekonstruovat část komunikace mezi naší obcí a obcí Metly a v neposlední řadě bychom rádi
pracovali se zelení v intravilánu obce. Jedná se zejména o úpravu a zkulturnění parku za autobusovou zastávkou. Na všechny plánované projekty pro rok 2017 budeme žádat o dotační podporu.
Tímto bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na chodu obce v loňském roce a závěrem bych Vám
všem, mílí čtenáři, rád popřál to nejlepší do nového roku 2017. Ať je Váš
rok úspěšný na poli pracovním i osobním a ať Vás zdraví, štěs , pohoda,
klid a láska provází nejen celým novým rokem.
Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilanti
V listopadu, prosinci, lednu a únoru oslavily či oslaví svá významná životní jubilea to naši občané:
Ludmila Malá
69 let
Zdena Jeníčková
82 let
Marie Ladmanová
75 let
Jaroslav Ladman
74 let
Marie Válalová
74 let
Josef Malý
67 let
Všem jmenovaným přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho elánu,
spokojenos a pohody.

V Hajanech
měly premiéru
adventní trhy

Byli to: paní Iveta Podlešáková, obec Bezdědovice Jaroslav Havel
a někteří členové SDH Bezdědovice. Všem pořadatelům patří velké díky.
Text: Alena Ves álová
Foto: Jiří Bláha

A na jaké akce se můžete těšit začátkem roku 2017
 11. 2. Hasičský ples - hudba Scéna p. Juzka od 20:00 hodin kulturní sál obecního hos nce
 11. 3. MDŽ
Na všechny akce Vás srdečně zveme!

Opustili nás…
V prosinci Růžena Merhautová nar. 1926, Bezdědovice
Čest její památce!

Oslavenci
V únoru oslaví 75. narozeniny pí Šimsová Jaroslava
V březnu oslaví 75. narozeniny p. Motyka Bohumil
Gratulujeme! Přejeme pevné zdraví a hodně štěs .

Kulturní pracovnice Obecního úřadu
v Hajanech Hana Gregorová připravila
za podpory tamní samosprávy pro své
H a ja n y
spoluobčany milé překvapení v podobě
prvních adventních trhů. Prodávajícím byla
poskytnuta plocha uvnitř budovy obecního úřadu, která jinak slouží
jako společenský sál. Dva z nich dobrovolně vzali zavděk venkovním
prostorem před vchodem, kde se však museli „vytápět“ horkým čajem,
protože zrovna udeřila paní Zima. Jedním z nich byl i výrobce keramiky,
který sem vážil téměř stokilometrovou cestu. Hrnčířskému řemeslu se
prý věnuje už přes dvacet let: „Objíždím trhy a jarmarky co možná nejvíc,
protože obchodníci přestávají fungovat a tudíž brát ode mě zboží. Stále
se snažím nabízet do kamenných prodejen, ale krize se dívá z každého
kouta.“ K umělecké profesi prý měl sklony odmala: „Hleděl jsem i jinak
na přírodu jinak, než třeba sedlák
či horník. Původně jsem se vyučil
geologem, naplnil jsem i rčení: Co
Čech, to muzikant. Nejlepší školou
je. Já teď třeba točím polotovary
pro studenty FAMU a troufám
si tvrdit, že jsem získal cennější
zkušenos než ostatní keramici.“
S prodejem svého sor mentu na
hajanské půdě nebyl a ani nemohl
být spokojen: „Je to bída! Nevydělal
jsem ani na benzín,“ konstatoval
suše při balení keramiky.
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V prvním patře rozbalila svou nabídku v podobě dřevěných doplňků
paní Jitka Janečková s manželem. Trvale žijí v pražských Olšanech.
„Všechno jsem se naučila během mateřské dovolené. To už je patnáct
let! Manžel mi vypomůže s hrubší prací, nařeže, nabrousí … Jinak zhruba
pět let celoročně šiju kabelky,“ říká sympa cká živnostnice.
Na premiérový hajanský adventní trh dorazilo dvanáct prodejců.
Důležité je, že byla vypuštěna první vlaštovka a s postupem času jistě
dozná obecní novinka dalšího rozkvětu a rozmanitos . Advent má přece
magickou moc a Hajany jsou přitažlivou lokalitou.
Vladimír Šavrda

Valérie Zawadská
pokřtila pamětní knihu Hajan
Sobota 26. listopadu byla pro obec Hajany dvojnásobně významná.
Předně sem zamířila hvězda uměleckého nebe Valérie Zawadská na
plánovanou besedu s občany. Vynikající herečka, dabérka a recitátorka
byla po delší odmlce první slavnou osobnos , která do této vesnice
zavítala.
Když se ve večerních
hodinách sál místního
hos nce zaplnil čtyřice
nadšenými fanoušky a fanynkami lidové umělkyně, přišel druhý slavnostní okamžik. Starosta obce
Miroslav Bláha představil
veřejně novou pamětní
knihu Hajan. Šlo o nádherný exemplář, vázaný
v pravé kůži. A samozřejmě ho pokř la právě Valérie Zawadská, která na
žádost Miroslava Bláhy
vepsala na tulní stranu
srdečné věnování, korunované autogramem.
A pak už následující dvě hodiny patřily otázkám a odpovědím. Úvodní
dotaz směřoval na postavu z „Ordinace v růžové zahradě“, drsnou
majitelku kamiónové ﬁrmy Babákovou, která Valérii Zawadské přinesla
novou vlnu popularity. „No, jestlipak jsem to nečekala,“ zareagoval
pobaveně milý host hajanského posezení. A pak posluchače provedla
historií i současnos obsazení své osoby do této role pěkně od A až do
Z. Diváky také kupříkladu zajímal vztah herečky ke Strakonicku. „Máme
s manželem už léta chalupu v Cehnicích a s tamními obyvateli jsme se
velice pěkně sžili,“ řekla mimo jiné Valérie Zawadská.Před odjez dem
paní Valérie Zawadská přislíbila místním hasičům účast na jejich letní
soutěži v nočním požárním útoku, samozřejmě na pozici čestného hosta
s čestným úkolem předávat trofeje.
Vladimír Šavrda
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Halloweenské dobrodružství bylo zakončeno posezením u táboráku
a pečením buřtů. Všechny náklady, spojené s akcí, šly na vrub obecního
rozpočtu. Za organizaci patří poděkování Editě Zíkové a Haně Gregorové.
Vladimír Šavrda

Lucifer a Belzebub v Hajanech
s asistencí
Velmi zajímavě a netradičně pojali mikulášskou nadílku letos
v Hajanech. Před pomyslnou pekelnou bránou čekali dva pomocníci,
kteří pouštěli dě na audienci k samotnému Luciferovi a Belzebubovi.
Pokud byly dušičky shledány jako čisté a nevinné, mohly ratoles
postoupit až do nebe, kde je vítali dva andílci Julie a Anička spolu se
svatým Mikulášem. Ten předčítal každému jedinci z knihy hříchů
a následně vyslechl básničky nebo písničky. Po uměleckém projevu
si zpátky na pevnou ma čku zem každý dočasný cestovatel říšemi zla
a dobra přinesl balíček s dobrotami. Hříšným sítem prošli všichni bez
výjimky. Dárkové balíčky byly zakoupeny z prostředků obce Hajany.
Vladimír Šavrda

SDH HAJANY A OBEC HAJANY
SRĜiGDMt
YVRERWX~QRUD





MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ PRģVOD
obcí Hajany



Sraz masek ve 14,00 hod
na Zbirohu před „Bartůšků“
-

Hajanami kráčel Halloween
Americký svátek strachu zvaný „ Halloween“ se zabydlel už i v obci
Hajany. Proč ne, je třeba jít s dobou a přizpůsobovat se módním
trendům. Zajíc a vlk ze sovětského seriálu „Jen počkej!“ dnes už nikoho
neoslní.
Zámořská slavnost přilákala na
určené místo přes třicet účastníků.
Celou vsí nejprve prošel průvod,
malé dě ho ozařovaly lampiónky.
Pak nadešel okamžik lovu bobříka
odvahy. Účastníci nejprve museli
vyzvednout kuličku u Vlkodlaka.
O moc příjemnější společnost je
nečekala ani na druhém stanoviš ,
kde jim vyměňoval kuličku za bonbón
Kostlivec. Hajanské dě dokázaly, že
chrabrost by mohly rozdávat plnými
hrstmi.

Milé ženy, milí přátelé, milé děti,
srdečně Vás zveme
na oslavu

Mezinárodního
dne žen
v sobotu 11. března 2017 od 17,00 hod
v obecním sále
Občerstvení zajištěno!

Svazek obcí Blatenska - leden 2017
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Výlov rybníku

Milí, zlatí!
My, hajanské čarodějnice,
Vás srdečně zveme
na

Sraz 30.4. v 19,00 hod před hospodou
Lampionový průvod
Opékání vuřtů
Pálení čarodějnice
Posezení v hajanské hospodě

V podvečer před Štědrým dnem jsme
se společně setkali u kaple sv. Floriána.
Zazpívali jsme si několik vánočních
koled a při vůni svařáku pohovořili
o nadcházejících vánočních svátcích.
Foto: Václav Machovec

Hor

nosín

Dovolte mi, abych všem,
nejen obyvatelům obce,
popřál do nového roku
pevné zdraví, spokojenost,
hodně pracovních úspěchů
a spousty klidných chvil
v rodinném kruhu.
Fran šek Vrbský,
starosta obce.

Chlum

Výlov rybníku se v Chlumu koná
rok co rok. I letos si v listopadu rybky
užily vypouštění vody. Přibližně 220
vylovených kaprů skončilo svou životní
dráhu v taškách kupujících občanů.
Neprodané ryby přečkají zimu v hasičské
nádrži Sázce.

Advent v Chlumu
27. 11. jsme se
v Chlumu na návsi již
tradičně sešli, abychom
zahájili
předvánoční
čas. I letos jsme si rozsví li vánoční stromečky a vystrojili betlém.
K předvánoční atmosféře přispěl pěvecký
sbor Bedrs. Starosta
obce Ing. Radim Paulus pozdravil občany,
dě přednesly pásmo
vánočních básniček a písní. K pohodě přispělo i pečivo od chlumských
maminek, svařák a čaj na zahřá .

Setkání s Mikulášem,
andělem a čerty

Společenská rubrika:
V únoru oslaví 84 let pan Fran šek Drnek a paní Antonie Hrdinová,
62 let paní Věra Vonášková. Oslavencům přejeme do dalších let pevné
zdraví a spokojené chvilky v kruhu rodinném.

Pozvánky na akce
– srdečně Vás zveme:
Sobota 11. března 2017 od 14,00 hodin oslava MDŽ.

Informace z OÚ:
Koncem roku byla podána žádost o dotaci prostřednictvím Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2017 na zatrubnění kanalizace
v lokalitě Za Mašků.
Taktéž byl schválen rozpočet obce s příjmy ve výši 1.131 s. Kč
a výdaji ve výši 2.309 s. Kč.

Dě spolu s rodiči přišly 10. 12. do sálu chlumského kulturního domu.
Zde je čekala zábava, při které si zahrály řadu různých her. Zpestření
a drama ckou chvilku dětem připravili čtyři opravdu šerední čer ,
kteří vtrhli do sálu a za pomoci klacků a řetězů zde vytvořili skutečné
peklo. Pekelné dění na konci odpoledne uklidnili Mikuláš a andělé, před
kterými čer raději prchli do pekla. Svatá dvojice poté dětem rozdala
dárky a ukončila m pěkné mikulášské odpoledne.
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Máme nové hasičské auto
Díky úsilí našich zastupitelů se letos podařilo získat pro SDH Chlum
nové auto určené k přepravě osob. Dne 17. 12. si mohli občané
v prostorách před obecním úřadem toto auto prohlédnout. S dětmi,
malými hasiči, se hasičský Ford vydal na okružní jízdu obcí. Auto v celkové
ceně 912.387,- Kč stálo obec po započítání dotací pouze 162.387,- Kč.

Co bylo a bude
v Chobotě

Akce, které již byly:

Hasičská výroční schůze
Dne 17. 12. večer se konala v restauraci našeho kulturního domu
výroční hasičská schůze. Hlavní slovo měl Milan Hanzlík ml., starosta
SDH Chlum. Přítomným připomněl akce, které hasiči během roku
podnikli, přečetl plán činnos na rok 2017, poděkoval všem, kteří se na
činnos SDH podílejí a předal slovo dalším přítomným funkcionářům
SDH Chlum.
O činnos dětského hasičského družstva, které bylo založeno
v lednu 2016 a má dnes 22 dětských členů, informovala přítomné
Michaela Vohryzková. Chlumské dě vyhrály hned první soutěž, které
se zúčastnily – Otavský plamínek ve Strakonicích. Své dobré výkony si
zopakovaly i v Hajanech, kde obě naše dětská družstva zvítězila.
Po projevech přítomní dostali od hasičů výborný guláš, který vařila
paní Iveta Grešáková.

3. 12. 2016 jsme připravili pro naše
dříve narozené malé setkání v naší „hasičárně“. I když se zdá, že lidé pouze ubýChobot
vají, tak se nás sešlo dost. Při hezké muzice
si všichni rádi zazpívali, popovídali a i to občerstvení si všichni chválili. Spojili jsme dvě akce, takže v 17.30 hodin jsme
slavnostně rozsví li náš vánoční stromeček a m toto mohli zhlédnout
i nejstarší. I když byla venku docela velká zima, svařáček a vánoční
punč všechny rozehřál. Slíbili jsme si, že příš rok budeme zpívat koledy.

Plánované akce:
28. ledna 2017 výroční členská schůze SDH
4. března 2017 tradiční ples SDH Chobot, Uzenice a Uzeničky
5. března 2017 dětský maškarní ples
11. března 2017 MDŽ

Co se týká činnosti OÚ:
o Převze dopravního automobilu pro SDH Chobot v celkové částce
912.387,- Kč

o Generální ředitelství hasičského záchranného sboru dalo dotaci
v částce 450.000,-Kč

o Jihočeský kraj dotace v částce 300.000,- Kč
o Z vlastních zdrojů částka 162.387,- Kč
o Podali jsme žádost o dotaci na II. část opravy komunikace v úseku
Ženatý dub – Újezd u Skaličan

Naši jubilanti v měsíci lednu – březen 2017
6. 1. Jarmila Ba stová
24. 1. Josef Ba sta
2. 3. Jiří Kubát
9. 3. Jiří Suchý

Čistička odpadních vod
Je mnoho vesnic naší velikos , které by na svém území rády měly
plynové přípojky, kanalizaci, obecní vodovod. Chtěly, ale nemají. A to
z různých důvodů. Obec třeba nemá peníze nebo obecní zastupitelstvo
nedokáže požadavky občanů realizovat. To nepla o naší vesnici. Kromě
již jmenovaných výdobytků máme díky dobrému hospodaření obce
a úsilí zastupitelů i čis čku odpadních vod. Naší čis čku budovala
ﬁrma SWIETELSKY stavební s.r.o., která vyhrála výběrové řízení částkou
7.723.432,- Kč bez DPH. Dne 23. 11. 2016 byl zahájen zkušební provoz
na jeden rok. Celkové dotace z uznatelných výdajů, které dosud
obec obdržela, činí od Ministerstva zemědělství 3.858.000,- Kč a od
Jihočeského kraje 551.000,- Kč.
Miluše Kordulová

Všem jmenovaným jménem obce blahopřejeme a do dalších let přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
Chobot 2. 1. 201 Kubátová Anna
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Malé ohlédnutí za rokem 2016

Střípky z Kadova,
Pole, Lnářského
Málkova, Vrbna
a Mračova
Ka d ov

Láska hory přenáší, ale s blbos
ani nehne. (Jiří Žáček)

Rok 2017 elegantně převzal vládu od roku
2016 a pluje s námi vstříc všemu, co nás tento rok čeká a nemine.
Já Vám ještě jednou přeji lásku v srdci, zdraví v těle a štěs ve všem
Vašem letošním konání. A nyní pár pravidelných informací, kterým se
každoročně nemůžeme vyhnout a to jsou poplatky pro rok 2017 za
odvoz KO a ze psů.
Známky na popelnice za rok 2016 budou platné do 31. 3. 2017. Do
tohoto termínu je třeba zapla t místní poplatek za odvoz komunálního
odpadu na rok 2017 a přitom si vyzvednout platnou známku na rok 2017.
Po termínu 31. 3. 2017 již svozová ﬁrma nikomu nevyveze odpadovou
nádobu se starou známkou.
Výše poplatků zůstává i pro rok 2017 stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem
350,- Kč/osoba/rok
Dě s trvalým pobytem
175,- Kč/dítě do 6 let/rok
Vlastník rekreační nemovitos
500,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný: 100,- Kč
Poplatky je možné pla t hotově na obecním úřadě v době úředních
hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s iden ﬁkací
Vaší platby. Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy:
oukadov@ scali.cz.
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
7.00 - 12.00
12.30 - 14.00
Středa
7.00 - 12.00
12.30 -14.00
Čtvrtek
--16.00 - 18.00
Pátek
7.00 - 12.00
V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině
telefonicky na:
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek
základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!
vt

Čas plyne, člověk dělá spoustu věcí automa cky a snad má někdy i pocit,
že té práce až tolik nezvládl a někdy je lepší „to“ občas pojmenovat
a zrekapitulovat a tak se nám povedlo:
 zaměstnávat v průběhu celého roku spoluobčany, evidované
na úřadu práce, a prostřednictvím poskytnutého příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu získat pro ně mzdové prostředky ve výši 350 665,- Kč
 opravit havarijní stav kanalizace ve Vrbně (322 995,- Kč s DPH bez
dotace), děkujeme manželům Kiliánovým za součinnost
 udělat novou fasádu na bývalé obecní škole v Kadově, po několika
neúspěšných žádostech o dotaci, z vlastních zdrojů (1 145 284,- Kč
s DPH bez dotace)
 dokončit druhou etapu opravy požární nádrže ve Vrbně z dotace
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (celkové
náklady 358 378,- Kč - DT 170 00,- Kč (vlastní podíl obce 188 378,Kč), na jaře bude provedena úprava a doplnění zeleně a dalších
prvků
 vyměnit rozvodové skříně a obnovit elektroinstalaci v kulturním
domečku ve Lnářském Málkově, taktéž z dotace Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (celkové náklady 58 586,Kč – DT 30 000,- Kč/vlastní podíl obce 28 586,- Kč)
 zrealizovat 3 průzkumné vrty pro zásobování sportovního areálu
ve Vrbně, kulturního domečku ve Lnářském Málkově a pro
posílení zdroje vody pro bývalou školu v Kadově (proza mní
celkové náklady 283 140,- Kč bez dotace). Momentálně se pracuje
na legalizaci těchto vrtů a chtěli bychom v tomto roce z dotačních
programů pokračovat v hledání vhodných vodních zdrojů pro
naše obce. Provedenými kamerovými zkouškami a posouzením
technického stavu vrtů K1 a K2 zrealizovaných v roce 1983
bylo zjištěno, že tyto jsou pro potřeby obce nepoužitelné (cena
zkoušek a posouzení 70 906,- Kč s DPH, bez dotace).
 Bylo vypracováno Zadání nového územního plánu obce
a v současné době se pracuje na Návrhu nového územního
plánu obce podle § 50 (dosavadní náklady 157 300,- Kč dotace
z grantového programu Jihočeského kraje je 121 000,- Kč, akce
ještě není dokončena a vyúčtována)
 Připravuje se realizace rekonstrukcí polních cest v k.ú. Vrbno,
Pole a Mračov po komplexních pozemkových úpravách, většina
stavebních povolení již nabyla právní moci a Státní pozemkový
úřad připravuje výběrové řízení na zhotovitele těchto akcí
 začala se realizovat obnova třešňové aleje „Na Hůrce“ ve
Lnářském Málkově výsadbou 10 původních kul varů třešní
dodaných panem Miroslavem Šobrem z MěÚ odboru životního
prostředí v rámci projektu ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 – 2018,
 pořídil se párty stan a stoly pro SDH Lnářský Málkov, pro účely
pořádání akcí v Poli si SDH Pole svépomocí oživuje a opravuje
prostory bývalého obchodu v Poli za podpory obce.
Obec Kadov spolupracuje se všemi svými spolky hasičů a s občanským
sdružením Přátelé Lnářského Málkova. Tímto všem jejich aktérům
a ak vním členům a vůbec všem, kteří kdykoli přikládají ruku k dílu,
děkuje za dosavadní skvělou spolupráci a pomoc při udržování života
v našich malebných vesničkách.
Jestli jsem na někoho nebo něco zapomněla, tak se upřímně
omlouvám, protože to opravdu nebylo úmyslné.

A nyní o čem víme, že se chystá
 Sobota 11. 2. – od 14 hod. dětský maškarní bál v Kadově ve škole
 Sobota 18. 3. – Hasičský ples ve Vrbno
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net
vt

Novoroční pochod
Opravdu nádherné sluníčkové počasí nás provázelo 1. 1. 2017 ve
13,30 hodin od viklanu novoročním pochodem po čertových kamenech.
Bylo nás asi kolem 50 a kůň. Každý šel svým tempem a došel, kam došel.
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pomocnou ruku. Sbírku
vedla paní Lenka Fořtová ze Lnářského Málkova
a koledníci byli Anička
Fořtová a Kačenka Fořtová ze Lnářského Málkova a Šárka a Románek
Červených a Linda Thay
Khanh z Kadova. I přes
mrazivé počasí byli všichni stateční a prozpívali se
obcemi, za což jim patří
náš veliký dík. Zároveň
děkujeme dárcům.
vt
Foto: Lucie Kočovská

Závěr roku
v Kocelovicích

Příjemný pochod jsme
zakončili v klubovně
v Kadově se šálkem dětského punče, svařáku,
čaje či kávy a posilnili
se vánočním cukrovím
a chlebíčky. Příjemnou
novoroční
atmosféru
nám zpříjemnilo divadlo ToTeM z Mračova
s představením „Pojďme
spolu do Betléma“ na mo vy vánočních her. Odpoledne jsme zakončili
společným zpěvem písně „Narodil se Kristus Pán“. Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili a všem, kteří pomohli s organizací a dodali „proviant“.
vt
Foto: Jiří Vlček, Lucie Kočovská
Tradičního Silvestrovského pinčesu se v sobotu 31. 12. 2016
v tělocvičně bývalé školy v Kadově zúčastnilo 18 hráčů. Vítězem se stal
již tradičně pan Milan Prček, druhý byl Michal Sedláček a tře Navry.
Každý si odnesl pěknou cenu, pochutnal si na ovaru a dopřál si sportovní
zážitek. Chtěla bych poděkovat panu Pavlu Tomanovi z Pole za organizaci
této sportovní akce.
vt

Mikulášská nadílka …
Foto: Jiřina Kočovská

Tříkrálová
sbírka
v Kadově
O víkendu 7. – 8. ledna 2017 proběhla v našich obcích Lnářském
Málkově, Poli, Kadově,
Vrbně a Mračově Tříkrálová sbírka Oblastní
charity Strakonice, která
již mnohým z nás podala

V podvečerních hodinách 5. prosince dorazil k nám do vsi opět po
roce svatý Mikuláš se svou andělskou
a
pekelnou družinou. Přišel zkontrolovat
Ko
c e l o v i c e všechny hříšníky, kteří mu při předchozí
návštěvě slibovali, že se polepší, zda opravdu
dodrželi slovo. Svojí návštěvou poc l i další občany
naší vesničky, kteří nechali svá vrátka odemčená. V průběhu večera bylo
zjištěno, že nikdo nezlobil tolik, aby musel s čerty do pekla. Pekelná váha
sice odhalila některé hříchy, avšak žádné z nich nebyly tak velké, aby se
nedaly odčinit básničkou či písničkou. Dě slíbily, že se do příš ho roku
se svými prohřešky polepší, a od Mikuláše a andělů dostaly adventní
kalendář a balíček plný sladkos , v němž však nechyběla ani brambora
a uhlí. Pro všechny ostatní byl připraven též adventní kalendář a upomínková kar čka. Čer museli nakonec odejít do pekla s nepořízenou.
Po celou dobu adventu a až do svátku tří králů, byl osvětlen strom
u hospody, na který bylo v loňském roce zakoupeno nové, modernější
osvětlení. Na Štědrý den odpoledne se u nás konalo tradiční zpívání
koled. Díky nepřízni počasí však nakonec neproběhlo tak jako v minulých
letech venku před hospůdkou, ale bylo přesunuto do jejích vnitřních
prostor. Připraveno bylo teplé občerstvení v podobě čaje a svařeného
vína, o které se postaral místní hostinský.
V sobotu 14. ledna se konala výroční valná hromada SDH Kocelovice,
na které byla zhodnocena činnost za rok 2016, byly představeny plány
na letošní rok. Po ukončení schůze následovala volná zábava.

Hasičský ples 11. 2. 2017
Dovolte, abych Vás pozval na hasičský ples, který se u nás uskuteční
v sobotu 11. února od 20 hodin. Všichni návštěvníci budou srdečně
vítáni.
Mar n Lukáš
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Přehled počasí v listopadu a prosinci
2016 v Kocelovicích a blízkém okolí
Úvodem přání všeho nejlepšího v roce 2017 čtenářům SOBáčku.
A nyní přehled počasí posledních dvou měsíců roku 2016 – listopadu
a prosince. Listopad byl teplotně zcela normální (průměrná teplota byla
2.5°C, normál je 2.6°C). Nejteplejším dnem byl 1. listopad – odpoledne
teplota vystoupala na 14.3°C, nejchladnějším dnem pak 15. listopad,
kdy ráno klesla teplota na -8.0°C a v přízemní vrstvě pak na -10.7°C.
V listopadu bylo 17 mrazových a 2 ledové dny. I srážkově byl listopad
normální měsíc. Spadlo 37.1 mm srážek, normál je 38.4 mm. Nejvíce
srážek spadlo 19. listopadu, 8.4 mm. 11. 11. nasněžily 3 cm sněhu a sníh
pár dnů vydržel. 16. 11. pak přišla výrazná obleva. Slunce v listopadu
sví lo 71.6 hodin, což je nadprůměrný svit, protože listopadový normál
je 50.7 hodin. Přesto bylo 12 dnů bez slunečního svitu, nejvíce slunce
sví lo 1. 11 ., 8.5 hodiny. V listopadu byl 1 jasný, 16 zatažených a 15 dnů
s mlhou. Vítr byl po celý měsíc převážně slabý až mírný.
Prosinec byl slabě teplotně nadnormální (průměr byl -0.1°C, normál
je -0.6°C). Nejtepleji bylo 10. 12. a to 10.5°C, nejchladněji pak 5. 12.,
a to -9,5°C a při zemi -11.4°C. V prosinci bylo 21 mrazových a 9 ledových
dnů. Srážkově byl prosinec podnormální, ve vysokém tlaku vzduchu se
fronty nad naším územím rozpadaly. Spadlo 22.9 mm srážek, normál je
36.2 mm. 18. prosince nasněžily 2 cm sněhu, ale sníh nevydržel ani do
Vánoc – ty byly již tradičně bez sněhu. Sluneční svit v prosinci byl zcela
normální – slunce sví lo 45.1 hodiny. Poslední den roku byl překrásným
jasným dnem s výbornou dohlednos a osmihodinovým slunečním svitem. V prosinci byl již silnější vítr s největším nárazem 24.9 m/sek 26. 12.
a 24.2m/sek 11. 12. V prosinci byl jeden den jasný, 21 zatažených a 15
dnů s mlhou. V listopadu i prosinci se občas vyskytovaly ledovky a náledí
hlavně v ranních hodinách.
Stručný souhrn celého roku 2016:
Průměrná teplota:
8.7°C (normál 7.8°C)
Srážky:
610.3 mm (normál 589.6 mm)
Sluneční svit:
1619.6 hodin (normál 1720.6 hodin).
Rok 2016 byl teplejší, vlhčí, ale chudší na sluníčko.
Vladimír Kovář
meteorologická stanice Kocelovice

V prosinci
jsme se nenudili
10. prosince 2016 zahráli manželé
Machkovi loutkové divadlo pro naše
dě i z okolí. Divadlo bylo ve vánočním
duchu „Jdem´ do Betléma‘“.
La žá n ky
Krásná cesta Marie a Josefa do Betléma, kde se narodil Ježíšek. Nádherné písničky i loutkové divadlo se všem líbilo, patří se manželům Machkovým poděkovat. Snad nám ještě někdy zahrají, budeme
se těšit.
Na Štědrý den
odpoledne se sešlo
v místním klubu docela dost lidí. Z obecního rozhlasu se pouštěly koledy. Blížil se
štědrovečerní čas,
tak si všichni navzájem popřáli krásné
Vánoce a pomalu se
rozcházeli do svých
domovů.
Každý
se zajisté těšil na
štědrovečerní večeři
a hlavně potom na
dárky. Přitom se
naplánoval pochod
na Nový rok.

25. 12. 2016 se v klubu hrálo „Prší“, sešlo se šestnáct hráčů. Bylo
veselo, na kytaru zahrál Vladimír Dráb. Vítězství si odnesl Josef Halaburda mladší, krásné druhé místo vybojoval nejmladší hráč Matěj Burda,
tře místo obsadil Josef Kovář a krásné čtvrté místo zbylo na Jaroslava
Burdu. Zase jsme si zpestřili jeden vánoční den. Tak snad zase někdy při
jiné akci.
Marie Kovářová

Novoroční pochod
Lažánky přejí všem čtenářům i redakci v novém roce 2017 dobré
zdraví a hodně úspěchů v práci.
1. ledna 2017 se sešlo asi dvacet lidí a šlo se na novoroční procházku
po trase: Lažánky - Jindřichovice - Mačkov – Blatenka. Když jsme dorazili
do Blatenky, bylo pro nás připraveno pohoštění. Pepa Vokroj a Vladimír
Dráb vařil výborný horký svařák, k tomu buřty z udírny: Bylo to SUPER!
Vladimír zahrál na kytaru a zazpíval. Patří jim velké díky. Ve večerních
hodinách jsme se vypravili k domovu. Nyní se plánují další akce.
Naší vesničkou dne 7. 1. 2017 prošli Tři králové. Byli úžasní, poděkování patří Matěji Burdovi, Alžbětě Kussové a Ondřeji Kussovi.
Marie Kovářová
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Adventní čas
v MŠ Lnáře
Nejen, že dě ve školce navštěvují
různé akce, chodí na procházky, hrají
si, malují, zkrátka užívají si každého
dne. V adventním čase naše dě poc vě
Lnáře
trénují. Ptáte se na co? No přece na
Vánoční besídku. Možná si mnozí z Vás myslí,
že to není nic těžkého, ale věřte, že jsme trénovali
den co den. Již 8. 12. jsme dětem připravili Vánoční nadílku. Ježíšek
byl opravdu štědrý a dětem přinesl spoustu krásných hraček. Těšit se
mohou z knížek, kuchyňského nádobí, stavebnic, traktorů, pokladny
a běhacího trenažéru.

Přání do nového roku 2017
Adventní čas uplynul jako voda a začíná nám etapa nového roku,
roku 2017. Děkujeme všem, kdo naší mateřskou školu v minulém roce
sponzoroval: Ing. Josefu Honzovi ml., Agru Blatná, Rybářství Lnáře
a Dvoru Lnáře.
Dále děkujeme rodičům, kteří se zasloužili o vytvoření vánoční
výzdoby: p. Voříškovi za vánoční jedličku a pí Janě Vrátné za perníkové
ozdoby. Zároveň děkujeme zřizovateli – Obci Lnáře, který nás v našich
plánech podporoval a podílel se na bezproblémovém chodu naší
mateřské školy. Všichni se s dětmi těšíme, co nového nám rok 2017
přinese. Kolik zažijeme rados , kolik nových setkání a prožitků nás čeká.
Přejme si, aby k nám byl tento rok vlídný, abychom ho prožili
v míru, klidu, pokoji a v rados . Rodičům, dětem i všem spoluobčanům
přejeme v novém roce pevné zdraví, štěs , spokojenost a mnoho
životních úspěchů. Ať se nám všem v tomto roce daří, ať máme často
úsměv v tváři.
Za MŠ Lnáře Alena Mašková

Rozloučení s rokem 2016 ve Lnářích
Netradičně strávili poslední den v roce občané a chalupáři ze Lnář,
Zahorčic, jejich přátelé a kamarádi z okolí. Ještě před vypuknu m
silvestrovských radovánek připravila Obec Lnáře společně s místními
hasiči výšlap na nejvyšší vrchol (576 m.n.m.) ve Lnářích – Jezbyni.

Jak jsem již zmiňovala v minulém čísle, 12. 12. se konala Vánoční
besídka. Vše začalo v 15:00. Stoly zdobilo Vánoční cukroví, káva
a čaj. Úvodní slovo si vzala paní Mašková, která seznámila rodiče, jak
z organizací školního roku, tak s rozpočtem naší malé školičky. Uvedla,
co vše se do školky pořídilo. Poděkovala sponzorům, kteří se na akcích
podíleli.
Poté se chopili role naši nejmenší. Přednesli básničky, zahráli divadlo
a na závěr rodičům zatancovali. Jako malou pozornost rozdali maminkám
malý dárek v podobě keramického zvonečku. Dě sklidily zasloužený
úspěch a stejně jako my si oddychly, že to vše zvládly.
Měli jsme besídku, cukroví a kávu,
každá malá slečna byla za velkou dámu.
Rodiče si pochutnali, na dě se usmívali.
Pozvání přijala i paní starostka,
divila se, jak skupinka po roce zase povyrostla.
Veronika Straková, DiS.

Místním více známou jako Nesvini. Sraz byl naplánován na 10.
hodinu na parkoviš u hospody Přístav, 10 minut před 10. hodinou
to vypadalo, že pochodu se zúčastní kolem 20 lidí, ale najednou ze
všech koutů obce přicházeli dospělí, dě i pejskové. Za mrazivého,
ale krásného slunečného počasí se vydali na trasu pochodu, vyznačenou
žlutými fáborky. Cesta na vrchol byla dlouhá 2,6 km s převýšením 126 m,
zpáteční trasa byla kratší - pouze 2 km.
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Spolek dobrovolných hasičů Lnáře
Vás srdečně zve na

Čela průvodu se ujali mladí chlapci, kteří udávali poměrně svižné
tempo, takže za 45 minut bylo dosaženo plánovaného cíle – vrcholu
Nesvině.
Krásné počasí a úžasné výhledy do okolí nebyly jedinou odměnou.
Na vrcholu čekalo na všechny účastníky občerstvení (čaj a grog), které
předem dopravili na místo hasiči. Ti také připravili bezpečné ohniště
včetně dřeva a klacků na opečení buřtů. Podle vydaných cer ﬁkátů
o zdolání nejvyššího lnářského vrcholu se 1. silvestrovského výšlapu
zúčastnilo 108 osob.
Helena Hrubešová

Trocha historie nikoho nezabije

Dnes o „Válce světové“ (IV.) - rok 1917
(citace ze zahorčické kroniky)
„Čím dál m hůř; tak možno napsa na začátku roku 1917. Odváděni
i mrzáci a rekviruje se vše co jméno má. Přísné zákazy semla obilí doma
na předělaných šrotovnících, v únoru zrušeny trhy na dobytek, okresní
hejtmanství nařídilo Zahorčicům doda : (neuvedeno) kusů dobytka.
O února 1917 snížena dávka cukru na ¾ kg. Povolen prodej cukerinu.
Opět nové rekvisice s asistencí vojenskou, zabavovány veškeré zásoby.
Po půl roku se nevaří pivo 11.března zmenšená dávka mouky místo ½
kg jen 1/5 kg na týden pro osobu. Muselo se odvádět mléka denně:
(neuvedeno).
Tabák je připravován z bukového lis , a proto kuřáci naši si tabák
připravují sami jedni z lis ořechového, jiní z lis lípového, třešňového
a docela jsou kuřáci kteří kouší seno a otavu. Někteří si ho sami pěstují
v zahrádkách.
Pivo se vaří z jetele a pýru.
Polš Židé sem zanesli nejpřišernejší „keťasení“ Zakoupili na
příklad všechny nítě a pak vystupňovaly cenu jejich podle libos do
závratné výše. Obyvatelé měst činili výtky našemu venkovu že „ketasí“
s potravinami ale činili tak celkem neprávem. Za utržené peníze za obilí
nemohl hospodář obléci ani sebe a což ostatní rodina, čeleď a potřeby
pro hospodářství, když jen oleje a provazy a.t.d. stouply v ceně 40kráte
i vícekráte pro ceně předválečné.
Že je stále hůře seznávali naši lidé z toho že rekvizovány zvony
kostelní, píšťaly varhan, zvonky školní, hmoždíre, mosazné kliky u dveří,
nádoby kostelní z mědi, cínu kropenky svícny, nadoby na sv oleje.
Vedoucí osoby strašila píseň „Hej Slované“ a s posměchem sžíravým
je s hala píseň „Sotva mě ma cka vychovala. A proto ty písně přísně
zakázány. Zakázány jsou všechny národní i prostonárodní písně. Tak
i neviná Boleslav. Druhý její verš praví. „Jak pak nemám plakat sobě
naříkat když tě vidím do vojenských šatů oblíkat.
Všeobecná byla snaha našich lidí vyhnou se povinnostem slouži
na vojně čili „ulejt se“. Každý prostředek byl dobrý, jen z našich lidí když
někdo dospěl k cíli. Z prokleté armády rakouské jedni z našich lidí u kali
k Rusům a Italům, jiní simulovali všechny možné nemoci, zraňovali se
zdraví si poškozovali, aby nemuseli slouži , každou ﬁnanční oběť přinesli,
jen aby dosáhly toho, jim z němčiny jedině radostného slova „enthoben“.
To hlavně bylo příčinou, že se tu upsalo na válečné půjčky.“
Marie Vrátná

Zahájení adventu
v Lomu
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Lomu se konalo v neděli 27. listopadu od 16.30 hod., kterému přihlíželo
kolem čtyřice občanů. Ti mohli za poslechu zpívaných koled v podání Andrejky
Lom
Batystové s hudebním doprovodem Pavla
Cáby popíjet vánoční punč a ochutnat vánoční
štolu. Starosta za sebe i za obec popřál všem občanům klidné proži
adventního období a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Václav Ka a ml., starosta obce

Mikulášská nadílka
V naší obci se Mikulášská nadílka uskutečnila v sobotu 3. prosince od
14.00 hod. v místním obecním domě. Jako každým rokem bylo pro dě
připravené odpoledne plné soutěží a to skládání puzzle na čas, házení
míčku na cíl, „lžícová“ a „židličkovaná“. V závěru odpoledne dorazil
Mikuláš se svými čerty. Pro všechny dě byly připraveny dárky. Celkem
se nadílky zúčastnilo na 20 dě v doprovodu svých rodičů. A že se
sobotní akce povedla, o tom svědčí účast více než 50- lidí. Poděkování
patří všem, kteří se na úspěšném odpoledni podíleli.
Václav Ka a ml., starosta obce

Jubileum
Ka a Václav 7. prosince 2016 oslavil za účas zástupců obce Lom
a SDH Lom 70-té narozeniny. V minulých letech působil také jako člen
obecního zastupitelstva obce Lom a u SDH byl pokladníkem.
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Termín vázání
adventních věnců

v Mačkově se „potkal“
s poslední lečí

(redakčně kráceno)
Tradice vázání adventních věnců
v místním obecním domě se zrodila loni. Hned
napoprvé se setkala se zájmem veřejnos . Letos
byla účast ještě vyšší, v sobotu 26. listopadu si přišlo vyrobit symbol
nejkrásnějšího období v roce čtyřicet žen a deset dě . Protože na
společenském sále oslavovali členové zdejšího mysliveckého sdružení
poslední leč, musel se kolek v průkopníků starých obyčejů spokojit se
zázemím v podobě šenku.
Jako obvykle prokázalo vedení obce akčnost a schopnost vždy pružně
reagovat. Místostarostové si naordinovali brigádu a během ní nasbírali
v obecním lese dostatek chvoje. „Měli jsme připraveno i osm náhradních
věnců a potřebné množství ozdob, které využili zejména nejmladší,“
poznamenává starostka Mačkova Hana Míková.
Instruktorkami byly paní Anna Mlíčková ze Záboří s dcerami Annou
a Danou. Nadšené z celé akce byly především dě , které prokázaly
neobyčejnou šikovnost a zručnost.
Paní starostka se brilantně zhos la úlohy hos telky a až do večerních
hodin roznášela osobně nápoje účastníkům sousedského posezení.
„Mohla jsem si sednout a vypít punč teprve okolo osmnácté hodiny,“
říká Hanka Míková bez známky sebelítos v hlase. K dispozici byl celé
odpoledne zdarma vánoční čaj a svařené víno, celá místnost se zahalila
do vánoční výzdoby a nechyběly ani vonné svíčky.
Všichni zúčastnění si užili dobré pohody a už teď je jisté, že příš rok
se parta adventních umělců ještě rozroste. A bude zapotřebí obsadit sál.
„Takže ho myslivcům nedáme,“ směje se paní starostka.
Vladimír Šavrda

M a č ko v

Vánoční strom
věnoval místní automotoklub
(redakčně kráceno)
Stejně jako další obce na Blatensku se i Mačkov ponořil do sváteční
atmosféry, spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromu
na návsi. Stromek darovali svým spoluobčanům členové zdejšího
automotoklubu. „Aby se zelený krasavec na svém místě dobře vyjímal,
došlo nejdřív k poražení přebytečné túje. I následného pracovního
postupu se ujali muži, podřízli dotyčný strom, převezli ho traktorem
doprostřed vsi, usadili a okrášlili ho nově zakoupenými ozdobami
a světelnými řetězy,“ popisuje sled událos starostka Mačkova Hana
Míková.
Zastupitelé pak odpoledne připravily pro návštěvníky svařeného vína
a čaje, místní ženy přinesly k zakousnu sladké dobroty. O sedmnácté
hodině zpívala koledy paní Mullerová, ke které se připojili i ostatní
dospělí. O půl hodiny později se nesly vesnicí koledy v podání dětského
souboru, které připravila pro toto kouzelné odpoledne Věra Pangrácová.
Zároveň do tmy zazářil poprvé vánoční strom. Náves zaplnilo cca 70
milovníků adventní pohody.
Vladimír Šavrda

Pekelníci v Mačkově
se chovali jako gentlemani
(redakčně kráceno)
Ještě se nestalo, aby na mikulášskou nadílku v Mačkově přišel takový
hříšník, kterého by si čer odnesli v pytli do pekla. Dě v Mačkově jsou
hodné.
O své zážitky ze setkání s čerty doma se nadšeně rozhovořili Dominik
/8 let/ a Alexandr /10 let/ Horváthovi. Když prý jim bylo pět let, měli
z rohatých blekotalů ještě strach. Když oba kluci poněkud vyzráli, respekt
z pekelníků se proměnil v bojovnou náladu.
Nadílka proběhla úplně skvěle. Balíčky, zakoupené obecním úřadem,

si po zarecitování básničky nebo zazpívání
písničky rychle našly
majitele. Návštěvnost
byla potěšující, Mikuláš s andělem nadělili
okolo třice sladkých
odměn.
Vladimír Šavrda

Občané
Mačkova
se mohli jít
klouzat
(redakčně kráceno)
Své „Nagano“ mají
i mačkovš
hokejoví
amatéři a to dokonce
dvakrát do roka, v březnu a prosinci. Tehdy se
s požehnáním obecního
úřadu chodí klouzat do
Strakonic na umělou ledovou plochu. Přitom se hraje i hokej.
Zájem je nevídaný. Letos se svými vozy vyrazilo 26. prosince klouzat
na 45 mačkovských a náramně si to užívali. Obecní kasa všem zapla la
půldruhé hodiny volné zábavy v ledovém království.
Vladimír Šavrda

V Mačkově si vyčistili hlavy
po silvestru pochodem
(redakčně kráceno)
V Mačkově se letos rozhodli si vyčis t hlavy na Nový rok pochodem.
Počasí bylo ideální, sluneční paprsky k procházce přímo vybízely.
Hodinu po poledni z mačkovské návsi namířilo osmnáct jedinců na trasu
Jindřichovice – Lažánky – Blatenka - Vr šov a zpět. Hezké odpoledne si
mačkovš zpříjemnili čajem v hos nci v Lažánkách.
Vladimír Šavrda

Vánoční kapři
Dne 23. 12. v dopoledních hodinách dorazila do naší vsi ne pouť, ale
kapří dodávka. Nový nájemce našeho Velkého Mačkovského rybníka,
pan Balcar ze Sedlice, přivezl dle nájemní smlouvy vánoční kapříky pro
občany Mačkova. Výdej probíhal tradičně na návsi a vánoční atmosféru
podmiňovala všudy přítomná vůně svařáku. Kapříci byli šupina i hladcí,
ale hlavně maca , tak tříkilový. Výdej proběhl ke vší spokojenos . Takže
děkujeme.
Jindra Bláha
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Vážení čtenáři,
rok se sešel s rokem a v naší obci se dne 30. 12. uskutečnila dnes
již tradiční, očekávaná a ostře sledovaná akce. Byl to již šestý ročník
vánočního turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Veliký dík
patří našemu mentorovi, sponzorovi a hlavnímu tahounovi mačkovského
„pinčesu“ Jirkovi Kolářovi. Jirka nejen, že turnaj organizuje, sponzoruje
a zajišťuje ceny, ale i honí nás lenochy do tréninků. Mimo jiné letošní
trofeje pro první tři si nic nezadaly s trofejemi na vrcholných sportovních
akcích. Tím nechci říci, že náš turnaj není vrcholná, dnes již mezinárodní
sportovní akce. Hned vysvětlím. Své síly si s Mačkováky a hráči
z blízkého okolí přijeli poměřit i Pražáci a dokonce jeden naturalizovaný
Slovák Fanda. Co turnaji předcházelo? Samozřejmě trénink a zase
jenom trénink. Pro místní do listopadu tréninky představovalo sledování
sportovních přenosů. Kde se při úponových sportech nabírala síla, při
atle ce výbušnost a vytrvalost, šachy nám zase dodávaly mentální
sílu. To vše v našem tréninkovém středisku toho času ještě v naší
zakouřené hospůdce. Od listopadu se už na to šlo naostro „na stoly“.
Byla to dřina, zjištění, že nás přes rok neosvítil žádný pinčesový guru,
který by nám vedl ruku, je děsivé. A realita, že to už lepší nebude,
docela zabolí. Po dvou měsících tvrdého drilu je forma vyladěna na ten
správný den, hodinu, zápas, tak hurá na to. Je sobota 30. 12., třináct
hodin. Sál našeho mul funkčního domu se otvírá pro prezentaci. Sešlo
se nás nakonec 18, tedy nejdříve 17, ale během zahájení přichází dobrá
zpráva, pendolíno z Březnice dorazilo včas a k nám se už blíží stroj - velký
vůdce Marťas. To bylo pro průběh turnaje dos podstatné. Direktoriát
turnaje rozhodl, že se bude hrát ve dvou skupinách po deví . První čtyři
ze skupin postupují do čtvr inále, tam klasicky první se čtvrtým atd.
Vítězové do semifinále, ﬁnále a poražení boj o 3. a 4. místo. Ostatní se
utkají o umístění podle pořadí ve skupinách o 5. až 18. místo. Možností
byly i čtyři skupiny, ale chtělo se, aby si hráči dostatečně zahráli a turnaj
si užily. Nasazení do skupin proběhlo podle toho, v jakém pořadí se
účastníci prezentovali, byl to risk, ale náhoda tomu chtěla, že to vyšlo
parádně. Skupiny byly hráčsky vyrovnané, což slibovalo lité boje o každý
míč o skvělou podívanou. A tak to také bylo. Hned na začátek jsem
ale zažil osobní zklamání. Hraji to ž jako skoro všichni pupka 50+
v pantoﬂích. Můžeme si to totiž se svými zkušenostmi dovolit, na to se
ale nemohli dívat mí „sparingpartneři“ a tak se dohodli, že mi v rámci
zlepšení mé hry dodají „sálovky“ /sportovní obuv/. Tak se ovšem
nestalo, výmluvu: „… neznáme tvé číslo,“ neberu. Spíše dostaly strach,
že bych mohl být ještě lepší, což tak trochu chápu. A konečně jdeme na
to. Utkání měla spád, k vidění byly napínavé, nervy drásající mače, boje
o každý míč, emoce (některým hráčům létaly i pálky z rukou, viď Sade).
Obranářům to bránilo, útočníkům útočilo, lepičům lepilo, vracečům
vracelo, pinkálistům pinkalo, prasečkářům prasilo, i když Marťas letos
nic moc. Riskérům tedy mně to moc nepadalo. Plynulý a férový průběh
zápasů narušila pouze nedisciplinovanost některých divaček, které se
v jedné chvíli chopily stolů a snažily se vylepšit si divácké místo. Prim
v tom hrála Milena, která stolečkem ohrožovala svého Leoše, který měl
v tu chvíli setbol a hrál svůj možná životní zápas. Sice prohrál, ale život
uchránil. Takže diváci, příště přemisťovat cokoliv pouze po slovech:
hra, set, sada nebo zápas. Jak to tedy nakonec dopadlo a kdo zvítězil?
Opět všichni, kdo se zúčastnili, šli s kůží na trh, hráli fér, připravili sobě
i hojným divákům příjemné mezi svátkové odpoledne. Ale vítěz byl
opět jen jeden, Michal Vodračka alias Romeo, který ve ﬁnále porazil
po vyrovnaném boji obhájce prvenství a našeho favorita Jirku Koláře.
Vítězství vydřené, ale zasloužené. Gratulujeme! /to se dělá porážet
sponzora!! Ty – ty – ty/ Tře místo vybojoval opozdilec, mašin ra
Mar n Sedláček vítězstvím nad malým Leošem Peroutkou. Také já jsem
vybojoval dílčí úspěch, vyhrál jsem kategorii 50+, sice méně obsazenou
/byl jsem tam sám/, ale i tak to bylo o fous, málem jsem porazil sám
sebe. Ještě jednou gratulace všem účastníkům a sláva vítězům, čest
poraženým. Zápasy se pochopitelně rozebíraly do pozdních večerních
hodin, zlatavý mok a něco ostřejšího prolito hrdlem na počest všech
a všeho. Zrodilo se mnoho nových trenérů, analy ků a rádců a tak to
má být.
Na závěr: z mého pohledu jeden z nejzdařilejších ročníků, vyrovnané
zápasy, divácká kulisa, přátelská, ale hráčská atmosféra. Už se těším na
další ročník, začínám ihned trénovat, tedy chtěl jsem začít, ale pro nemoc
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jsem odmítl první novoroční trénink. Zapínám tedy TV a při sledování
biatlonu nabírám fyzičku, tak sportu a gaučinku zdar a mačkováci, my
vám ty medaile příště přivezeme. A úplně na závěr: Jirko díky, většina
lidí má jen řeči, co by se mělo a jak. Skutek utek´. A tak tedy, barde,
podnikej, ať nás máš z čeho sponzorovat.
Jindra Bláha

Novoroční přání z Mačkova
Nejen všem občanům Mačkova, ale i ostatním lidem dobré vůle
bych chtěl mto popřát do roku 2017 hlavně pevné zdraví, lásku kolem
sebe a pokoru. Pokoru pro to, že si nevážíme toho, v jaké zemi žijeme,
sice si myslíme, že nám poli ci lžou, kradou, jsou nedotknutelní /což je
pravda/, máme strach z migrantů, islámistů a jiných salámistů, ale stále
se se máme dobře. Máme co jíst, dě nám chodí do školy, nad hlavou
nám nelítají plně vyzbrojené s hačky. A kdo chce, práci má. Takže do
Nového roku méně agrese vůči okolí, úsměv na tváři a tu pokoru, to vám
všem přeje úplně normální Jindra Bláha.

Gratulace
K nadcházejícím kulatým narozeninám přejeme paní Zachové a panu
Cabicarovi, k půlkula nám pak paní Kotounové. Hodně štěs , zdraví
a životního elánu
Zastupitelstvo obce Mačkov

Poděkování
Domov PETRA Mačkov si dovoluje touto cestou poděkovat za
množství cukrovinek a drobných dárků, které v předvánočním čase
daroval pan vedoucí blatenského Centra P+H a ﬁrma Kauﬂand ČR v.o.s.,
pobočka Písek v zastoupení paní Kostohryzové z Čížové.
Jejich empa e a chuť pomáhat udělala velkou radost všem klientům
našeho domova!
Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Výstava klientů

Domova PETRA Mačkov v Senátu PS ČR
Každoročně v předvánočním čase míří výrobky klientů Domova
PETRA Mačkov do Prahy, do Poslanecké sněmovny Senátu ČR. Letošní
výstava s názvem „Srdce dokořán“ se konala pod záš tou senátora ing.
Karla Kratochvíleho. Vernisáž výstavy proběhla 6. 12. 2016 v 17 hodin.
Obrazy, keramika, ručně malované hedvábné šály, koberce,
gobelíny, loutky, výrobky z přírodnin a další, se v předsálí Jednacího sálu
Valdštejnského paláce krásně vyjímaly. Po úvodních slovech a zahájení
vernisáže vystoupil soubor „Mačkovské kočky“ s dojemným pásmem
vánočních písní. Nejen písně, ale i obrazy a výrobky naladily předvánoční
atmosféru a zahřály u srdce nejednoho návštěvníka výstavy.
Výstava trvala do 19. 12. a sklidila zasloužený úspěch. Velké
poděkování tak patří jak šikovným klientům, tak i trpělivým a obětavým
terapeutům.
Za Domov PETRA Mačkov
Petra Očenášková

32

Svazek obcí Blatenska - leden 2017

Pozvánky na akce
v obci
Me

čichov

11. 2. 2017
- Dětský maškarní bál
25. 2. 2017
- Průvod masek
28. 2. 2017
- Maškarní zábava s pochováním
Bakusa
11. 3. 2017 - Oslava MDŽ
Pletení adventních
věnců
a rozsvícení
stromečků
Pře d míř

Začátek adventu byl v naší obci opět
ve znamení tradičních akcí – pletení adventních věnců a setkání občanů při rozsvěcování vánočního stromku. Obě se uskutečnily v sobotu 26. listopadu. Od jedné
hodiny se zhruba desítka žen sešla v zasedací místnos OÚ v Předmíři.
Při kávě a čaji jsme tentokrát nejen vyráběly adventní věnce, ale zároveň
jsme mohly obdivovat (a taky obdivovaly) výrobu drobných dárků z pedigu, kterou nám předvedla paní Karla Benešová, stejně tak i krásných
vánočních ozdob z nešitého patchworku, kterou nám předvedla paní
Olga Cihlová. A tak jsme se zhruba po třech hodinách rozcházely spokojené s vlastními výrobky i s nápadem rozšířit naše adventní setkání
o výuku obou technik. Uvidíme!
Za mco ženy vyráběly, muži venku připravovali vše na předvečerní
setkání při rozsvícení vánočního stromečku. To začalo v 17 hodin. Letos
ho svým vystoupením s vánočními písněmi a básněmi za doprovodu
harmoniky pana Jiřího Fialy ozdobily místní dě . Zhruba padesátka
spoluobčanů se při svařáčku naladila do předvánoční pohody, ke které
přispěl přáním i pan starosta. Po rozsvícení stromečku v Předmíři se
rozzářily stromečky i v ostatních obcích – v Zámlyní, Metlách i Řištích.

Pochod na Metelskou horu
Nový rok jsme po silvestrovském veselí přivítali opět pohybem, a to
již tradičním, letos už 8. ročníkem pochodu na Metelskou horu. Ve 13
hodin jsme se od kapličky v Zámlyní vydali do Předmíře, kde nás čekala
první „občerstvovací“ zastávka v podobě teplého svařáčku (a těch
bylo po trase ještě několik). Po té jsme se vydali do Metel a odtud na
Metelskou horu. Krásné na celém pochodu je vždy setkání známých,
popovídání si tu s jedním, tu s druhým sousedem. Letos pohodu
dokreslovalo i nádherné počasí. V cíli cesty jsme si opekli vuřty, došlo
i na společné foto. A kolik že nás letos bylo? Věřte, že 61. Cestu domů si
pak zvolil každý sám. Kdo absolvoval celý okruh, ušel zhruba 7 kilometrů.

Pozvánka na bál
Začátek roku již tradičně patří bálům a ani tento rok nebude jiný.
V sobotu 11. února se uskuteční na sále v Předmíři od 14 hodin Dětský
maškarní bál na který bude navazovat od 20 hodin Pyžamový bál.
Následovat bude 4. března Hasičský bál spojený s oslavou MDŽ. Tímto
bych chtěla jménem pořadatelů pozvat širokou veřejnost.
Jiřina Karlíková, zastupitelka obce

V těchto dnech oslavili nebo oslaví
výročí tito naši spoluobčané:
Kratochvíl Jan (76), Skuhravý Václav (86), Jíchová
Jiřina (82), Krýdová Marie (80), Seidlová Marie (72),
Janotová Anna (71), Janota Pavel (70), Kondelíková
Jarmila (60)
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a do
dalších let přejeme stálé zdraví a mnoho životních
úspěchů.

Tříkrálová sbírka
Dne 7. ledna 2017 proběhla v Předmíři, za třeskutého mrazu, Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Strakonice. Záměrem použi sbírky je
zakoupení vozu pro terénní služby (pečovatelská služba a osobní asistence).
Tímto děkujeme všem, kteří přispěli a třem králům a jejich hudebnímu doprovodu, kteří věnovali sobotní dopoledne pro prospěšnou věc.
Byly to Linda Chourová, Terezka Chourová, Lucie Mazalová a Agáta Pichnerová. Doufáme, že se nám podaří v příš m roce rozšířit sbírku i na další čás obce Předmíř. Výtěžek bude zveřejněn na jiné stránce Sobáčku
v příspěvku Oblastní charity Strakonice.
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Na začátku roku 2017
má městys rezervu
přes 15 milionů
a žádné dluhy

Rok 2016 byl z hlediska hospodaření
úspěšný:
Příjmy 28.090.742,Výdaje 19.888.841,Přebytek 8.201.901,Znamená to, že již druhý rok za sebou skončilo hospodaření městyse rekordním přebytkem, když v roce 2015 to bylo 7.011.396,-Kč. Je to
dáno jednak ekonomickým růstem ČR, ale zejména rozvojem bytové výstavby v Radomyšli a s m spojeným nárůstem počtu obyvatel od roku
2005 o 177, počtu dě ve školách a od roku 2006 o 73 což dohromady
představuje ročně navíc cca 3.000.000,- daňových příjmů.
Finanční rezerva z minulých let na konci roku činila 15.449.328,-Kč.
Také rozpočet na rok 2017 byl na zastupitelstvu 15. 12. 2016 schválen
jako přebytkový:
Příjmy
23.449.000,Výdaje
19.149.000,Financování 4.300.000,Přebytek 4.300.000,- Kč byl v lednu 2017 částečně použit na splacení
zbývající částky úvěru ve výši 2.850.000,- Kč, který jsme si v roce 2011
vzali na doﬁnancování nové ČOV. Jiné úvěry městys nemá!
Kromě zajištění provozu jsou v rozpočtu mimo jiné vyčleněny prostředky na projekty 1.000.000,-, 400.000,- na novou komunikaci k nové
bytové zástavbě, 500.000,- na stavební úpravy Úřadu městyse a knihovny včetně výměny vrat v Kostelní ulici, na podporu spolků a sportovních
oddílů 529.000,-, na skákací hrad 100.000,-, nový vrt 100.000,- a spoluúčas na dotace jako revitalizace zeleně 300.000,- na nákup kontejnerů
na tříděný odpad 30.000,- atd.
V rozpočtu není za m zahrnuta nejvýznamnější inves ce, kterou bude rekonstrukce Mateřské školy, na kterou máme schválenou
90 % dotaci z IROP, ale za m není podepsána dotační smlouva. Tuto
akci budeme řešit v průběhu roku 2017 v rámci rozpočtových změn.
V případě, že tento projekt skončí úspěšně, měly by následovat další
významné investice jako rekonstrukce sokolovny, nebo vybudování
lehkoatletického hřiště za školou.
Luboš Peterka, starosta

Rad

o my š l

Dílnička pro děti v Leskovicích
Předvánoční čas je čas pohody, klidu, pohádek a rodinných návštěv.
Na straně druhé však je to i čas stresu, shánění dárků, pečení cukroví a shonu. V Leskovicích se snažíme přiblížit skupině první, tedy klidu
a pohodě. Proto jsme si pro místní dě čky připravili předvánoční dílničku, kde si dě mohly zkusit vytvořit nejrůznější výrobky. Vyráběli jsme
například vánoční svícínky ze sklenic, malovali jsme čertovské krabičky
na sladkos , barvili jsme odlitky ze sádry, z šišek jsme vytvářeli zasněžené ozdoby, malovali vánoční přáníčka a čer ky na špejle. Dětem se tato
krea vní chvíle strávená s jejich malými kamarády moc líbila, k našemu
velkému překvapení se ak vně zapojili i dospěláci, kteří se vrá li do
svých dětských let a vyráběli a malovali společně s dětmi. Dílnička se

velmi osvědčila a příš rok se budeme všichni těšit, že se v klubovně
všichni ve zdraví společně sejdeme a užijeme si podobnou chvilku ve
vánočním duchu.
Tereza Žílová

Šikovné ručičky
O víkendu 12. a 13. listopadu proběhla na radnici výstava ručních prací
žen i mužů z Radomyšle a přilehlých obcí. Návštěvnost byla překvapivě
velká. Za dvě odpoledne přišlo 150 lidí. Zhlédli pestrou paletu výrobků.
Poděkování patří všem vystavovatelům i organizátorům.

Organizátorky výstavy p. Klasová, p. Janoušová a p. Peterková

Proutí a zase proutí
Ve všední den vyrazilo 13 žen autobusem do Rovné, kde je
velkoobchod s proutěným zbožím. Ač jsme svorně tvrdily, že se jedem
podívat a nic nekoupíme, tak nám při zpáteční cestě ruce nestačily.
Výběr byl bohatý, personál příjemný a nedalo se odolat. Doporučujeme
všem, co si chtějí udělat radost. Návštěvu je třeba předem telefonicky
domluvit.

Sbor z Radomyšle u seniorů
Na pozvání paní Limbergrové jsme jely do domova seniorů v Lidické
ulici ve Strakonicích na koncert sboru sv. Mar na. Krásné prostředí
kaple, výzdoba, atmosféra a vánoční zpěvy, to vše nás vánočně naladilo.
Náš sbor nás nikdy nezklame.
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Mikulášská Leskovice
Říká se, že ve stáří se vracíme do dětských let, proto jsme si uspořádaly
Mikulášské posezení v Leskovické hospůdce. Sešlo se nás přes čtyřicet.
Jako host přijela slečna Štěpánka Hřebíčková s klávesami a také nám
zazpívala. Z DOZP Osek dorazil Jára s kouzelnou ﬂétničkou, která nás
rozezpívala i dojala. Ke sváteční náladě přispěla krásná přáníčka od
paní B. Peterkové. Tradičně se sešla bohatá tombola od našich četných
sponzorů. Velkým a příjemným překvapením byla večeře pro všechny
věnovaná rodinou Hradských. Děkujeme všem. Potěšila nás přítomnost
pana starosty, který s námi poseděl a popřál nám mnoho zdraví a hlavně
elánu do nového roku.
Bábinky přejí všem občanům do dalšího roku pohodu, zdraví,
op mismus a nejméně tolik elánu jako mají ony.

Jestlipak Ježíšek ví,
kde hodné děti z Radomyšle spí?

My mu zacinkáme a světýlky posvítíme.
Toto bylo mo o Zvonečkového průvodu, který se zastavil u nádherného vánočního stromu. Tam byli připraveni a na borlice nám zahráli
vánoční písně Pootavš trubači. Melodie se nesly podvečerem hodně
daleko. Cesta pokračovala ke kostelu sv. Mar na, kde se dě odebraly
na kůr a rodiče dolů, bylo nás mnoho. Letos na nás čekala varhanice
Pavla Mrázová a společně s dětmi převážně školkového věku si zazpívaly
koledy a šlo jim to. Na konec, kdo chtěl, mohl si prohlédnout betlém
v kostele, ale i ve výloze DPS. Počasí nám přálo a tak vše proběhlo, jak
mělo.
za ČSŽ Blanka Matoušková

V. Janoušová a S. Klasová

Nabitý adventní čas
První adventní neděli se tradičně konaly trhy na radnici. Sjelo se 17
prodejců velmi pestrého zboží. Prodejci měli plné ruce práce a někteří
byli velmi spokojení. Anděl nelenil a vybíral dopisy pro Ježíška. Kontroloval, jestli jsou tam adresy. Dě si odpoledne zpestřily divadlem o Vysněných vánocích. Jak se jim líbilo, se zeptejte jich. Ale úsměv a štěbetání
na konci mluví jasně.

Zprávy z Infocentra

Další víkend byl ve znamení kultury. Dě ze ZŠ, MŠ A ZUŠ si připravily
bohatý a pestrý program. Doplnili je snad nejmladší tanečníci na našich
akcích /3-4 roky/ z řad baráčníků. Zazpívali nám klien DOZP Osek
a recitoval pan Šulista. Celé odpoledne bylo vydařené, všem se povedlo,
co chtěli a co se naučily. K dobré náladě přispěla i káva a sladkos
z chráněné dílny Kopre na. Poděkování patří všem učitelům a učitelkám,
kteří věnovali svůj čas dětem, školníkovi i uklízečkám. Zároveň děkuji
učitelkám, které pro dě z Motolské nemocnice vyráběly stojánky na
pastelky, jmenovky na dárky. Tře adventní neděli se na radnici tvořilo,
vyráběli se andělé a malovali odlitky ze sádry. Kolem páté hodiny se
sešly dě před radnicí a víte proč?

V letošním roce se prodaly reklamní předměty za 7.400,- korun. Není
to málo a dost nás těší zájem turistů i místních. Probíhá zde i komisní
prodej knih ze Svazku obcí Blatenska i jiných zajímavých autorů píšících
o našem okolí. /Kozák, Luniacek, Novotný, Erglová aj./. Svoje tu najdou
i dě ve formě záložek, omalovánek, vandrovních knížek, pexesa,
pohled z pohádkového království, pravítka, reﬂexní pásky, čelenky. Za
zajímavost stojí podrobná mapa Blatenska. Vizitky a turis cké známky,
mapy a pohledy jsou samozřejmos . Pomáháme s propagací ubytování
v okolí, koupaliště a kulturních akcí. Je u nás k vidění ŠVEJKOVA MAPA
cesty do Pro vína. Knihy o baráčnících a o družbě s Italským Montogio.
Jsou zde i DVD z pou , z rodáků, hasičských oslav a podobně. Pracovní
doba infocentra je pro turisty dost neprak cká a tak díky klientce
našeho domova s pečovatelskou službou paní Machníkovou, která je
ochotná kdykoliv nabídnout a prodat zájemcům zboží z naší nabídky, je
vše jak má být.

Dům s pečovatelskou službou
v Radomyšli
U nás je v současnos plně obsazený stav snad spokojenými klienty.
Zajištujeme obědy, úklid, lékaře, nákupy a jiné potřeby dle jejich přání
po celý rok. Snažíme se, aby nuda nebyla a tak spolupracujeme se

Svazek obcí Blatenska - leden 2017
školkou i školou. Školka nám
už tradičně dělá výzdobu
do výlohy a je na co koukat,
občas
připraví
krátké
vystoupení. Letos na Vánoce
zde byli oni i děti ze ZUŠ
pod vedením pana Mráze.
V odpoledních hodinách
proběhlo i vánoční posezení,
kde nás potěšil harmonikář
pan Čapek. Překvapením pro
všechny byl příchod Mikuláše
a čertů v pondělí navečer.
Někteří klien byli i doja .
Každý dostal drobný a v pný
dárek. Snažíme se žít pospolu
ve svornos a s tolerancí
k druhým. Nevytvářet vypjaté
situace a vše řešit v klidu.
Troufám si říct, že nám tu není zle, o čemž svědčí i řada žádos o bydlení.
Přejeme si do budoucna hlavně pevné zdraví, klid a pohodu.
Pečovatelka Blanka

Mikulášská besídka
V sobotu 3. 12. 2016 pořádal Český svaz žen v Radomyšli ve spolupráci
s mateřskou a základní školou a dalšími organizace Mikulášskou besídku.
Akce, která se každoročně pořádá ve školní jídelně je velmi oblíbená,
proto se i v letošním roce sešlo velké množství diváků a hostů.
Celý program zahájil pan starosta Luboš Peterka. Poté následovala
jednotlivá vystoupení. V mnohých z nich účinkovali naši žáci. Jako první
se představili žáci páté třídy, kteří za pomoci paní učitelky Tetourové
zdrama zovali koledy „Nesem Vám noviny“ a „Jak jsi krásné neviňátko“.
Následovalo představení žáků čtvrté třídy, kteří předvedli několik koled
a kapelu. Poté opět vystoupili žáci páté třídy, tentokrát s vánoční písní
„Vánoce, Vánoce“. Několika dalšími vystoupeními byly krátké autorské
divadelní etudy na témata advent a Vánoce, které si s paní učitelkou
Tůmovou nacvičili žáci drama ckého kroužku. Celou škálu představení
završovala píseň Halelujah, zazpívaná žáky na počest jejího zesnulého
autora Leonarda Cohena.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Čestický brambor 2016

(dětská literární a výtvarná soutěž)
Žáci naší základní školy se i v letošním roce zúčastnili soutěže Čestický
brambor, pořádané ZŠ Čes ce.
Letošní téma Pohádkový svět inspirovalo radomyšlské tvůrce k pěkným
dílům, která si zasloužila i ocenění na předních místech:
kolek v 1. třídy
1. místo za knihu O veliké řepě
Jakub Koubek ze 3. třídy
2. místo za kresbu Krteček
kolek v 4. třídy
3. místo za malbu Víla Amálka
Diana Koubková z 9. třídy
3. místo za poezii
Radka Vojáčková z 9. třídy
3. místo za prózu
Slavnostní vyhodnocení proběhlo dne 24. 11. v Lidovém domě
v Čes cích za účas mladých umělců z mnoha zúčastněných základních,
uměleckých i středních škol.
Vedle diplomů a dárků pro oceněné si všichni přítomní odnesli
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pěkné dojmy z výstavy výtvarných prací, poslechu literární tvorby žáků,
hudebních a tanečních vystoupení čes ckých žáků. Nechybělo ani milé
slovo hostů. Ing. Ivo Kraml, zakladatel Sdružení pro obnovu Dobrše,
vzpomněl na místního literáta Josefa Křešničku, tvůrce soutěže Čes cký
brambor. Svoji tvorbu přiblížila spisovatelka Jaroslava Pixová, která
v tomto roce na zámku v Čes cích kř la svoji poslední knihu o zámcích
a tvrzích v Pošumaví. Radost z četné účas v soutěži vyjádřila ředitelka
místní ZŠ Mgr. Mar na Kalová, které v závěru slavnos vyhlásila téma
pro Čestický brambor 2017: TAJEMSTVÍ. Takové téma bude jistě v příš m
soutěžním roce velmi inspira vní.
Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Logická olympiáda…
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky
založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a krea vní přístup. Logická olympiáda je unikátní soutěží, protože se
nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.
Soutěž je vyhlášena pro pět kategorií: Kategorie mateřské školy;
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy; Kategorie A: 2. – 5. třída ZŠ;
Kategorie B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií;
Kategorie C: studen všech druhů středních škol, maximální věk
studenta je omezen na 20 let.
V letošním roce 2016 se do soutěže zaregistrovalo rekordních
61.451 soutěžících z 2.902 škol z celé České republiky, mezi nimi i 40
žáků ZŠ Radomyšl. Nejmladší účastnicí z naší školy je Eliška Hendrychová
z 1. třídy, která se umís la na 4. - 10. místě z 69 soutěžících Jihočeského
kraje.
V kategorii A se do soutěže zapojilo 14.706 řešitelů, z toho
v Jihočeském kraji 739. Žáci vyplnili krátký on-line test (30 minut)
a čtyři žáci naší školy se probojovali mezi 40 nejúspěšnějších a stali se
semiﬁnalisty soutěže. Krajské kolo se konalo 4. listopadu 2016 v Českých
Budějovicích a účastnili se to žáci: 11. místo Nguyen Duc Thanh 5.
třída, 23. - 24. místo Zubal Mar n 5. Třída, 25. - 26. místo Hendrych
Daniel 3. třída, Sandra Poštová 5. třída.
V kategorii B se do soutěže zapojilo 21.246 řešitelů, z toho v našem
kraji 1.484. Žákyně 9. třídy Alena Tomášková se v základním kole umís la
na 32. - 40. místě a v krajském kole na krásném 14. místě.
Všem úspěšným žákům gratulujeme, děkujeme za výbornou
reprezentaci školy. A vy všichni, kteří máte zájem o matema ku
a chcete si ověřit svoji schopnost logického uvažování, nezapomeňte se
zaregistrovat pro rok 2017. Registrace proběhne od 1. srpna do 30. září
2017.
Milena Maroušková, ZŠ Radomyšl

Velký úspěch nebo velká smůla? ?
Co vy a chemie? Baví vás a vynikáte v ní? K našim zálibám také nepatří
značky prvků, vzorečky kyselin či solí, vyčíslování rovnic či chemické
výpočty. Přesto se nám podařilo postoupit do 2. kola soutěže Mladý
chemik, kterou pořádala Masarykova střední škola chemická v Praze.
Budíček v 5.45, abychom s hli autobus v 7.30 (někteří to měli jentak-tak). Sezení půldruhé hodiny v autobuse. Jedna stanice metrem na
Karlák. Proplétání uličkami až k Masarykově střední škole chemické.
Přidělení čísla 53 (mělo se účastnit až 99 škol). Odevzdání modelu
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kyseliny peroxosírové. Dvouhodinový test z chemie. Přednáška
o radioak vitě, radiofarmacii a prohlídka školy.
A nakonec vyhodnocení. Z celkového počtu 258 řešitelů Radka
Vojáčková obsadila 72. - 78. místo, Alena Tomášková vynikající 44. 47. místo a nejlépe se umís l Dominik Brož na 30. - 38. místě. To lze
považovat za velký úspěch, ale současně i za velkou smůlu, neboť do 3.
kola postoupilo 29 nejlepších řešitelů místo původně plánovaných 30.
No a pak následovala rychlá prohlídka předvánoční Prahy. Václavák
a Staromák s vánočními trhy, trdelník, Palladium. Všichni tři účastníci
z 9. třídy se shodli, že výprava do Prahy byla nejen poučná a úspěšná,
ale celkově zdařilá a rádi na ni budou vzpomínat.
Radka Vojáčková, žákyně 9. třídy ZŠ Radomyšl,
úspěšná řešitelka soutěže Mladý chemik

občas něco upečeme ap. - přibližně za 5.000 Kč. Sluší se poděkovat
všem podnikatelům i řadovým občanům za to, že nemyslí jenom na sebe
a podpoří ty, kterým život nastavil překážky.
Pokud by vás zajímalo, o co se jedná, podívejte se na facebook
a najděte si Sbírka pro dětské oddělení a tam načerpejte inspiraci.
Zapojují se jednotlivci i podniky. Cílem je co nejvíce zpříjemnit
a usnadnit pobyt nemocným dětem. Je jedno zda věcmi, dárky nebo
penězi (2501035577 2010). No a my jsme rády, že u nás se to daří.
za ČSŽ Radomyšl Blanka Matoušková

Florbal

Dne 22. 10. 2016 mi neznámý dárce odevzdal nalezený mobilní
telefon. Telefon jsem ztra l v Libějovicích na „Slavnostech plodů“ ve
stejný den. Podle telefonické informace je nálezce z Radomyšle a má
číslo telefonu 724 786 776. Žádám mto čestného nálezce, aby si vyzvedl
ﬁnanční odměnu u pana starosty Radomyšle Luboše Peterky v termínu
od 1. 2. do 28. 2. 2017. Pokud si odměnu nikdo nevyzvedne, bude po
tomto termínu částka poskytnuta na dobročinné účely ve prospěch
domova Sv. Linharta v Chelčicích. Zároveň bych mto chtěl poděkovat
nálezci a popřát mu v novém roce vše nejlepší.
JH

Dívky z ﬂorbalového kroužku se dne 15. 12. zúčastnily ﬂorbalového
turnaje na Základní škole Povážské ve Strakonicích. Pod vedením Michala
Vojáčka složily tým o šes hráčkách, což je sice velmi málo a hráčky
se během hry nemohly střídat za jiné, čerstvé a plné energie, ale i ve
složení: Diana Koubková, Alena Tomášková a Radka Vojáčková v útoku,
Kristýna Nováková a Anna Blatská v obraně a s Petrou Kropíkovou
v bráně, mladé ﬂorbalistky z Radomyšle dosáhly na 5. místo ze sedmi.
První místo obsadila škola Fran ška Ladislava Čelakovského
Strakonice s absolutní výhrou, na druhém místě se umís ly žákyně ze
školy ZŠ Poděbradova Strakonice, na tře m místě ZŠ Záboří, čtvrté místo
patří dívkám ZŠ Dukelská Strakonice, na pátém místě naše hráčky, šesté
místo obsadila ZŠ Povážská Strakonice. Na posledním místě skončila ZŠ
Sedlice.
Za všechny hráčky našeho týmu mohu říct, že děkujeme vedení školy
i trenérovi Michalovi Vojáčkovi za účast na turnaji a nezapomenutelné
zážitky.
Radka Vojáčková, žákyně 9. třídy ZŠ Radomyšl

Sportovní ples
Na sportovním plese, který pořádala naše TJ, byli tradičně vyhlášeni
nejlepší sportovci městyse Radomyšl a to na fotograﬁi zleva tenista Filip
Šebesta, volejbalistka Michaela Vacková, nohejbalista Josef Slavíček,
hasič Eduard Vodák a hokejista Jan Řehoř.
Milan Koubovský

Dobrá věc se podařila
Naše organizace spolupracuje s paní Monikou Šroubovou, která
založila a spravuje ve Strakonicích sbírku pro nemocné dě . Jedná se
o dě z dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích, v Motole na
onkologii a dě z Jihočeského krizového centra. Nejde jen o peníze, ale
i o věci na výtvarné práce dě /vlny, bavlnky, papíry, štětce, pastelky,
vodovky, papíry, krepáky aj./.
My jsme letos podpořily sbírkou školní dě z krizového centra
pomůckami do školy /nůžky, pera, tužky, penály, sešity, obaly ap./,
také jsme vybrali 924 Kč na vánočních trzích na veselou zástěrku. To
je projekt pro dětské oddělení, kde personál nechodí v bílém a je pro
dě přijatelnější. Průběžně darujeme hračky, oblečení a věci do aukcí,

Poděkování a výzva
k vyzvednutí odměny za nález telefonu

Fotografické ohlédnutí
za rokem 2016 v Radomyšli
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Méně kvalitní druhy bílé čokolády postrádají i chuť pravé čokolády.
Prostě výběr čokolád i receptů na zaručeně nejlepší čokolády je
kolem nás mnoho, stačí jen natáhnout ruku a vybrat si tu naši, pro
kterou máme slabost. Tak dobrou chuť, ať nám čokoláda v novém roce
vylepší náladu.
Jůzková Zdeňka, OB Radomyšl

Obec baráčníků Radomyšl
si dovoluje pozvat všechny
na tradiční Staročeský

ples,

který se bude konat
4. února 2017 v Sokolovně
v Radomyšli od 20.00 hod.
Vstupenky v prodejně Jednoty v Radomyšli.
K poslechu Vám bude hrát tak jako loni Samsonka.
Všichni jsou srdečně zváni.

Obec baráčnická Radomyšl
Máte rádi čokoládu? (článek vzdělavatele)
Je libo hořká, mléčná, bílá, oříšková, mandlová, s rozinkami a tak dále
by se dalo ještě hodně dlouho počítat kolik druhů čokolád dobrých i té
horší kvality se najde na našem trhu. Já Vám teď řeknu něco více o této
pochoutce.
Historie čokolády je poměrně stará. První dochované záznamy
o kakau pocházejí z 12. stole z Ameriky, kde nápoj z pražených
kakaových bobů a koření popíjeli Aztékové. Chuťově neměl tento
aztécký nápoj moc společného s naší pochoutkou, ke kakaovým bobům
se to ž přidávaly místo mléka nebo cukru např. listy pepřovníku, vanilka
nebo chilli papričky. Tuto pochoutku, kterou nazývali chocolatl, pila
pouze vládnoucí vrstva. Aztécký král Montezuma II. nepil nic jiného, a to
pouze ve zlatých pohárcích. I dnes se v jižní Americe připravují čokolády
s chilli nebo pepřem.
Do Evropy se čokoláda dostala v polovině 16. stole díky Španělům,
ale právě kvůli podivným indiánským receptům zpočátku neuspěla,
neboť čokoládový nápoj byl stále hořký. Brzy se ale začal do rozemletých
kakaových bobů přidávat cukr, čímž vnikl velmi lahodný a výživný nápoj,
jehož obliba neustále stoupala. 19. stole přineslo čokoládu v pevném
stavu a o několik desítek let později byla na světě také první čokoládová
pralinka.
Účinky hořké čokolády jsou díky své energe cké hodnotě výrazné.
Hořká čokoláda posiluje cévní stěny a vylepšuje jejich zásobování
krví. Může ovlivnit zlepšení nálady, zmírnit úzkost, podporuje funkce
pohybového aparátu a je dokonce spolehlivým afrodisiakem.
Lze jí rozdělit do několika druhů. Pravá /tmavá hořká/ vzniká
výhradně zpracováním bobů kakaovníků s přísadou cukru a leci nu.
Lesk, tvrdost a rozpouštění na jazyku jsou výsledkem použi čistého
kakaového másla jako jediného tuku, bez použi jakýkoliv jiných tuků.
Imitace čokolády obsahuje pouze kakaových prášek s nízkým obsahem
tuků. Kakaové máslo je nahrazuje rostlinnými nebo živočišnými tuky.
Do mléčné čokolády se přidává sušené mléko a čokoláda má potom
sladší chuť. Bílá čokoláda obsahuje zpravidla je kakaové máslo a žádnou
kakaovou sušinu, navíc se doplňuje karamelizovaným sušeným mlékem.

Kuželkobraní
Moraváci mají vinobraní a u nás v Leskovicích, slavíme s koncem
podzimu kuželkobraní. Vínečko bílé, jsi od mej milej, budu ťa pít, co
budu žít, vínečko bílé … Pardon, já jsem popletla slova. Tak ještě jednou.
Kamera. Klapka. Písnička podruhé. Kuželko má, na zem spadlá, budou
body, budou hody, vítězství se, může slavit, kuželko má.
A vítězství se opravdu slavilo. Na konci podzimu, jsme ve Strakonicích
zakončili kuželkářskou sezónu 2016 velkým Turnajem neregistrovaných,
kterého se zúčastnilo celkem 56 hráčů a hráček. A že bylo na co koukat,
hlavně v kategorii ženy, tam se to přímo blýskalo cennými kovy. Naše
milé dámy zabojovaly a v kategorii družstev jim právem patřilo 1. místo.
V jednotlivcích bylo 12 hráček, zlato měla Jarmilka Křivancová, bronz
patřil Marušce Komanové, Jindra Nepodalová skončila na 5. místě
a Alenka Křížová na 6. místě. No a teď k našim chlapcům, z 12 družstev
skončili na 8. místě. V jednotlivcích bylo přihlášených 44 hráčů, Dája Žíla
obsadil 21. místo, Radík Křivanec 25. místo, David Kadečka 30. místo
a Radík Nepodal 33. místo. Všem gratulujeme.
Což o to, úspěch je to pěkný, ale je vidět, že nám chlapci polevili
v tréninku. Těžko na cvičiš , lehko na bojiš . A trénink je co? Základ
úspěchu, ano, správně. Apeluji také na trenéry, aby naší sportující
mládeži netrpěli vysedávání po hospodách, kazí to morálku a snižuje
výkonnost. Je tu nový rok 2017, začne nová kuželkářská sezóna a já
mám pro vás, pánové, něco, co vás dostane do formy. Písničku. Jen si
vzpomeňte na šikovné Včelí medvídky, Pučmelouna a brouka Kvapníka.
S písničkou jde všechno líp:
Koulím, koulím, nemám chvíli klid. Trénink, trénink, dávno už měl
být.
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Né, né, né nesnídám, nesvačím, já to prostě nestačím.
Bez dechu, bez dechu, je to jako na honu, my končíme sezónu.
S rados , s rados , soupeře jsme naštvali, zase jsme to vyhráli.
Ale dost bylo kárání, teď je tu přání a děkování. Děkuji všem
leskovickým hráčům a hráčkám za reprezentování naší vesničky a za čas,
který kuželkám věnují. Děkuji za podporu našim fanouškům a trenérům
Bohouši Nepodalovi a Jardovi Čejkovi. Za ﬁnanční příspěvek patří také
poděkování úřadu městyse Radomyšl.
Tak, to bylo děkování a teď je tu přání. Obyvatelům Leskovic a všem
čtenářům přeji v novém roce 2017, tu nestárnoucí klasiku, hodně
štěs , zdraví a lásky. A dovolím si také citovat krásné novoroční přání
našeho prezidenta Miloše Zemana, který řekl: „V roce 2017 vám přeji
nebezpečný život. Život plný rizik, plný bitev a hlavně plný vítězství.“ Na
viděnou … a těší se na vás i maskot brouček Kuželníček.
Za leskovický tým
Petronella Křivancová a Jindra Nepodalová
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Adventní setkání
Tradiční zahájení adventu v Sedlici
se konalo v sobotu 26. listopadu
2016. Odpoledne zahájil starosta
Jiří Rod otevřením adventního trhu.
Ve vánočně vyzdobených prostorách
bývalého kupectví, na náměs před
Sedlice
radnicí i na chodbě radnice bylo možné
zakoupit adventní věnce, koření z různých
koutů světa, sušené ovoce, svíčky, vánoční ozdoby i vánoční cukroví,
hříbečky na louskání ořechů, dřevěné šperky a mnoho dalších věcí
s vánoční tema kou. Na chodbě radnice byly k zakoupení také košíky,
které košíkář vyráběl z vrbového prou přímo před očima návštěvníků.

Také občerstvení bylo rozmanité: klobásy, trdelník, oplatky, cukrová vata
a na rychlé zahřá svařák, grog, káva nebo čaj.
V zasedací místnos radnice připravily adventní dílny ženy z Českého
svazu žen Sedlice a od čtvrtka do soboty vánoční výstavu. Andělé
přijímali přání dě pro Ježíška, na několika stolech byla možnost
vyrobit drobné vánoční dárky, vyzkoušet přípravu vánočního cukroví.
Tradičně nechyběla ani paní Čelková z Dobšic, která na svém pracoviš
předváděla zdobení perníčků. K vidění byly hlavně práce žáků mateřské
a základní školy – papírové krajky, vánoční stromečky z kartónu a ni ,
ozdobné svícny ve tvaru ryby nebo hvězdy, vyšívaný ubrus, papírové
vánoční stromky, andílkové, čer s Mikulášem i čer z jablíček bez

Mikuláše, papíroví andělíčci, vymalované betlémy a mnoho dalších věci,
které bylo možné prohlížet nebo za symbolický peníz zakoupit. Všechna
pracoviště byla celé odpoledne obsazena nadšenými dětmi.
Ve velkém stanu se konal kulturní program, který zahájilo pásmo dě
z mateřské školy v Sedlici. Dále vystoupily v řadě scének a zpívání dě
z několika tříd sedlické základní školy. Velký dík patří všem učitelkám,
které s dětmi vystoupení připravovaly. Kromě místních vystoupili také
žáci ZUŠ Blatná, divadélko „Táta a máma“ a na závěr Pootavš trubači,
kteří zahráli několik skladeb ve stanu a pak vyšli na potemnělé náměs
T. G. Masaryka, kde se za zvuku jejich fanfár rozsví la vánoční výzdoba
města včetně vánočního stromu.
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Novoroční sešlost
Nový rok již tradičně vítají občané Sedlice setkáním a ohňostrojem.
1. ledna 2017 v 16 hodin začala na náměs T. G. Masaryka hrát „Muzika
Václava Kováře“ z Oseka a prostor před radnicí se pomalu začal zaplňovat.
Jako každý rok se rozdávalo něco pro zahřá a jako každý rok měla ﬁrma
Božkov s.r.o. radost ze zvýšení tržeb. Pokud někdo odmítl grog nebo
griotku, mohl si vybrat mezi čajem nebo kávou. Čím více se šeřilo, m
více bylo před radnicí plno. Po sedmnácté hodině vynesli starosta Jiří
Rod spolu s tajemníkem úřadu Zdeňkem Knížkem z útrob radnice tři větší
bedny a začali kolem nich pobíhat a něco ku t. Prostranství okolo beden

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci i všem
návštěvníkům, kteří svojí účas přispěli k hezké atmosféře adventního
setkání.

Balónky pro Ježíška
Sedlice se letos zapojila do akce vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi. Akce je součás celostátního projektu „Český Ježíšek“.
Setkání se konalo v pátek 9. prosince odpoledne na náměs před
radnicí. Každý příchozí mohl napsat přáníčko a poslat ho balónkem
Ježíškovi. Pracovníci městského úřadu plnili plynem jeden balónek za

se začalo pomalu vyprazdňovat, lidé ustupovali do bezpečné vzdálenos ,
protože pyrotechnika je hračka krásná, i když ne vždy bezpečná. Ale oba
naši amatérš pyrotechnici odvedli profesionální práci a všichni jsme
mohli v klidu bezpečně shlédnout nádherný ohňostroj za doprovodu
reprodukované hudby, kterým večer vyvrcholil.
Pak už jsme se pomalu rozcházeli do nového roku, každý měl jistě
svoje předsevze , co by chtěl změnit, jak by svůj život mohl zlepšit.
Pokud jste svoje předsevze nezapomněli už během prvního lednového
týdne, tak vám přeji, aby se vám podařilo vše, co jste si do nového roku
přáli.
Fran šek Jirsa

druhým a rozdávali příchozím. K zahřá byly na stolku vedle dveří do
radnice termosky s čajem. Sem tam některému dítě balónek předčasně
uletěl, pak nastal pláč a maminčino utěšování. Kdo už měl napsané přání
pro Ježíška, mohl zajít do zasedací místnos , kde ČSŽ Sedlice připravil
výstavu s vánoční téma kou (více na jiném místě SOBáčka).
V půl čtvrté dal starosta Sedlice Jiří Rod pokyn k hromadnému
vypuštění balónků. Balónky se vznesly k nebi, kde podle tradice sídlí
Ježíšek. Snad balónky pochytal a všechna přání na Štědrý den splnil.
A pokud by snad všechno nes hl, můžeme za roku zkusit napsat přání
Ježíškovi znovu.

Prosinec se svazem žen
Český svaz žen Sedlice měl i letos závěrem roku na programu řadu
akcí, které měly adventní tématiku. Podíleli jsme se na již oblíbené tvůrčí
dílně, kde si děti vytvořily nejrůznější krásné věci v duchu Vánoc, poslaly
Ježíškovskou poštu a podívaly se na vystoupení kamarádů z mateřské
a základní školy.
Tradičně se v prosinci konala adventní výstava prací dě z MŠ a ZŠ.
Některé z nich byly na prodej, což se setkalo s úspěchem. Stejně tak byla
možnost zakoupit i jiné drobnos vyrobené lidmi z našeho okolí.
Rodinnou atmosféru Vánoc jsme podpořili i zpěvem. Nejprve jsme se
zapojili do celorepublikového Zpívání u stromu. Tato akce má v Sedlici
velký úspěch a pravidelně přijde více lidí, než v minulém roce. Letos se
nás sešlo téměř sto. Následně jsme uzavírali oslavy Vánoc v kostele sv.
Jakuba Zpíváním u Jesliček. Ve spolupráci svazu žen a farnos si všichni,
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dě i dospělí zazpívali známé i méně známé koledy za doprovodu varhan
a houslí.
Touto cestou chceme poděkovat Městskému úřadu Sedlice a všem,
kteří se těchto akci zúčastnili a umožnili jejich konání. Děkujeme také
všem, kteří tyto akce navštívili a s radostí se zapojili do našeho tvoření.
Těšíme se na další společně prožité okamžiky v roce 2017.
Za svaz žen Jarmila Eignerová

Tříkrálový koncert
V den slavnos Zvěstování Páně
neboli Tří králů se v kostele sv. Jakuba v Sedlici konal koncert Markéty
a Petra Lutkových. Petr Lutka byl
v sedmdesátých letech minulého
stole členem volného sdružení
folkových písničkářů „Šafrán“ spolu
s Jaroslavem Hutkou, Vladimírem
Mertou, Vlas milem Třešňákem
a dalšími. Počátkem osmdesátých
let konvertoval ke křesťanství a začal zpívat nábožensky zaměřené
národní písně, dnes zpívá vlastní
písně na texty různých autorů. Markéta Lutková hraje na všechny klávesové nástroje, skládá hudbu, pod
svým rodným jménem Markéta Procházková vydala několik básnických
sbírek.
V Sedlici jsme slyšeli Petrovy písně se snadno zapamatovatelným
nápěvem a se slovy nu cími k zamyšlení. Markéta ho doprovázela na
varhany, na které také zahrála několik improvizací, společně jsme si
zazpívali několik koled, Markéta přednesla vlastní báseň o vánocích.
Koncert byl dojednán na poslední chvíli, a proto se omlouváme
všem, kteří se o něm včas nedozvěděli. Nikdo z příchozích jistě nelitoval,
že opus l teplo domova a přešel v čerstvém sněhu do kostela, kde
bylo tentokrát pro velkému venkovnímu mrazu docela teplo. Hodinka
strávená s manžely Lutkovými zahřála srdce.
Text a foto: Fran šek Jirsa

Zimní koncert lovecké hudby
V sobotu 10. listopadu v podvečer uspořádal Myslivecký spolek
Trchov Sedlice opět v kostele Zimní koncert lovecké hudby. Všechna
místa k sezení byla obsazena, řada posluchačů stála vzadu za lavicemi
nebo na kůru. Účinkující i návštěvníky přivítal P. Marcin Piasecki.
V první čás koncertu zahrál Trubačský Půlkruh parforsní skladby
od Ondřeje Antona. Ondřej Anton byl trubač a hudební skladatel ve
službách rodu Schwarzenberků. Trubačský Půlkruh tvoří čtyři hudebníci
s lesnicemi: Lukáš Linhart, Jan Rohla, Jan Cukor a Petr Obleser, který
tuto část koncertu uváděl a vysvětloval lovecké souvislos jednotlivých
skladeb. Předěl mezi první a druhou čás zajis la Iva Klímová (15 let),
která hrála sólo na ﬂétnu: Madrigal Phllipa Gauberta a koledu Ch c
aby spal. Ve druhé čás hrál AJAN kvartet, jednotlivé skladby uváděla
Jana Adámková hrající na lesní roh. Spolu s ní tvoří AJAN kvartet ještě
tři Janové: Jan Garláthy (lesní roh), Jan Kratochvíl (lesní roh) a Jan Fišer

(trubka). Slyšeli jsme skladby H. Purcella, J. S. Bacha, J. Clarka a F. X.
Thuriho. Na závěr byli hudebníci odměněni dlouhým potleskem, za
který se umělci odvděčili několika přídavky.
Díky za krásný hudební zážitek!
Text a foto: Fran šek Jirsa

Kurz ALFA
Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Jak mohu prožít
zbytek života co nejlépe? Proč a jak mluvit s druhými
o víře? Proč tu vlastně jsem? A co církev? Má život
vůbec smysl?! A jaký?
Zajímají vás takové otázky? Pak je kurz ALFA vhodný
právě pro vás. Jedná se o stručný přehled křesťanské
víry určený jak pro věřící, tak pro lidi, kteří dosud
neměli možnost se s křesťanstvím seznámit. V Sedlici
proběhl kurz ALFA poprvé na jaře roku 2016, podruhé
se bude konat v prvních měsících letošního roku
Co nás čeká? Kurz se tentokrát konal v zasedací místnos Městského
úřadu Sedlice vždy v neděli od 17 do 19 hodin, začal 15. ledna. Téměř
tři měsíce, až do konce března, se každý týden budeme setkávat s lidmi,
kteří o podobných otázkách také přemýšlejí. Začneme vždy společným
občerstvením, následovat bude přednáška a pak při kávě a čaji diskuse
na dané téma. To všechno v přátelském prostředí, s lidmi, které možná
na začátku nebudeme znát, ale během kurzu se jistě více seznámíme
a poznáme.
text a foto: Fran šek Jirsa

Tříkrálová sbírka
v Sedlici a Mužeticích
V neděli 8. ledna 2017 se v Sedlici a Muže cích konala Tříkrálová
sbírka. Většina koledníků přišla do kostela sv. Jakuba na mši, při které
jim P. Marcin Piasecki požehnal a vyjádřil obdiv k odvaze vyjít pro
dobrou věc do mrazivého počasí. První část Sedlice obešli koledníčci
se zpěvem písně „My tři králové“ ještě dopoledne. Jako poděkování za
příspěvek do pokladničky rozdávali kromě úsměvů a poděkování také
cukříky a kalendáříky. Kdo nebyl doma, dostal kalendářík a cukřík do
poštovní schránky. Po polední pauze vyrazily skupinky do zbývajících
ulic. Koledníci byli většinou velmi vstřícně přijímáni. Pět skupinek si
rozdělilo Sedlici tak, aby se dostaly ke každému domu a bytu. Šestá
skupinka koledovala v Muže cích. V šes skupinkách koledovalo celkem
23 malých králů.
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Kolem čtvrté hodiny
se všechny skupinky sešli
na faře, kde obětavé ženy
připravily pro všechny
malé občerstvení, které
vymrzlým dětem přišlo
opravdu vhod. Každý dostal za odměnu drobnou
pozornost a něco sladkos , které lidé přidávali
k darovaným penězům.
Hlavní odměnou pro všechny koledníky ale byl ale hřejivý pocit z dobrého skutku. Velké poděkování patří všem, kteří otevřeli svá srdce i peněženky pro pomoc těm, kteří jsou na pomoc druhých odkázání.
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se ve čtyři hodiny odpoledne kostel zaplnil posluchači. Kateřina
Prexlová, která celou akci zorganizovala a moderovala, všechny pěkně
přivítala a pak už dě předvedly, co se naučily. Byly odměněny dlouhým
potleskem. Následně Fran šek Jirsa přečetl úryvek o narození Ježíše
z evangelia sv. Lukáše a řekl několik slov o smyslu Vánoc. Anička Šavrdová
zaplnila z chlý prostor chrámu hrou dvou koled na housle. Poté jsme
společně se všemi návštěvníky zazpívali několik známých koled.
Na úplný závěr ještě všechny dě sešly z kůru před oltář a Kateřina
Prexlová nám je jednotlivě představila a každého odměnila perníkovým
stromečkem. Zpívali: Petr Brabec, Lukáš a Zbyněk Hrdličkovi, Nela
a Lukáš Kostěncovi, Natálka Musilová, Anežka Prexlová, Linda a Sabina
Rodinovy, Lukáš Růžička, Pepino Stone, Anička Šavrdová, Zorinka
Štěrbová a Vanesa Trčová.
Podvečer se zpěvem koled a duchovním slovem jsme zakončili
koledou „Narodil se Kristu Pán“.
Všem dětem i dospělým, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, patří
velký dík za krásný vánoční zážitek, který nám připravili.
text a foto: Fran šek Jirsa

Závěr roku v ZŠ Sedlice

Největší část letošní sbírky (65%) bude použita na zakoupení
automobilu pro terénní služby Oblastní charity Strakonice, 15% využije
na různé projekty diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5 % činí režie
sbírky.
text a foto: Fran šek Jirsa

Zpívání koled u jesliček
Na pondělí 26. prosince 2016 připravila farnost Sedlice a místní
organizace Českého svazu žen v kostele sv. Jakuba tradiční zpívání
koled u jesliček. Během celého adventu se malí zpěváčci každý týden
scházeli a společně s Ivou a Jarmilou Eignerovými, panem Josefem
Prexlem a některými rodiči nacvičovali koledy pod vedeném Richarda
Semiginovského, který je doprovázel na varhany. Na svátek sv. Štěpána

Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních předvánočních
událos . Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci. Jejich mladší kolegové si odnášejí, kromě drobných dárků, také trochu zábavy a mladší možná i strachu.
Ale pak se již všichni
těší na Vánoce. Ve
třídách zavoní bohatě ozdobené vánoční
stromky, při pracovních a výtvarných výchovách se vyrábějí
adventní věnce, svíčky a drobné vánoční
dárky. Poslední den
před prázdninami pak
probíhají ve třídách
vánoční posezení.
Mikulášská nadílka
Ještě před m došlo k několika zajímavým událostem. Především to byl premiérový Vánoční workshop, který proběhl 1. prosince za velké účas žáků, učitelů,

Vánoční workshop - vystoupení dě
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Zprávičky z MŠ Sedlice

Vánoční workshop - prodej výrobků žáků

Nejkrásnější svátky v roce se přiblížily závratnou rychlos a my jsme
se na ně s dětmi nejen těšili, ale i dobře připravili. Hned první adventní
neděli dě předvedly svá vystoupení na Adventním setkání pro všechny
občany Sedlice. Za jejich skoro profesionální výstup si právem zasloužily
velký potlesk.
1. 12. pořádala Základní škola v Sedlici vánoční workshop, na který
jsme s dětmi byli pozváni, společně se školními dětmi jsme se zúčastnili
divadelního představení „Vánoční příběh“, který nám pomohl navodit
vánoční atmosféru.
3. 12. s nadšením a zároveň obavami jsme přivítali Mikuláše, čerta
i anděla. Naštěs jsme se z mikulášské knihy dozvěděli, že máme ve školce samé hodné dě , a každé z nich mohlo dostat nadílku s dobrůtkami.

Vánoční workshop - závěrečné zpívání koled

rodičů a dalších návštěvníků. Velký dík patří všem ak vně zúčastněným
a především rodičům, kteří přispěli výrobky domácí kuchyně k realizaci
akce.
Proběhla také okresní kola sportovních soutěží. Ve stolním tenise
získali chlapci druhé a tře místo a děvčatům se dokonce podařilo
zvítězit a postoupit do krajského kola. Proběhlo i několik ﬂorbalových
turnajů různých kategorií. Pro sedmáky jsme připravili kurz zdravého
vaření, pro zájemce z řad rodičů pak přednášku Mgr. Jana Hynka na
téma „Šikana“.
Letos již popáté zpestřily předvánoční období Adventní trhy, které
uspořádal městský úřad. Vystoupením přispěli i naši žáci z prvního
stupně. Přidaly se i dě z mateřské školy. Žáci prvního stupně a školní
družiny ještě připravili výrobky na tradiční vánoční výstavu.
Díky sponzorskému daru ČSOB, která naší škole věnovala počítače
a notebooky, nákupu interak vní tabule a využi vlastních zdrojů se
podařilo otevřít novou interak vní jazykovou učebnu.

Nová jazyková učebna

Leden se nese ve znamení ukončení polole . Žáci ﬁnišují, aby na
vysvědčení měli co nejlepší známky. Deváťáci s napě m očekávají, co
přinese nově pojaté přijímací řízení na střední školy.
Zápis do první třídy se uskuteční 4. dubna. Doufáme, že se počet
žáků školy v příš m školním roce opět zvýší. V polovině ledna vyrazili
žáci sedmé a osmé třídy na lyžařský kurz. Sněhové podmínky byly letos
opravdu výborné.
Marek Charvát, ředitel školy

Do příprav na Vánoce jsme zapojili i rodiče a přizvali jsme je do školky
na společné vyrábění, povedly se krásné zvonečky z PET lahví, andílci
a svícny ze sklenic. Některé výrobky byly vystaveny na městském úřadu
na výstavě pořádané Svazem žen v Sedlici 8. - 10. 12. Dě , které chodí
na keramický kroužek k paní učitelce Pohankové, vyrobily ještě vánoční
svícny ve tvaru hvězdy a rybky, tyto výrobky byly přidány na výstavu.
15. 12. se konala v obou třídách naší školky vánoční besídka, dě
předvedly taneční vystoupení, zahrály pohádku, zarecitovaly vánoční říkanky a básničky a na závěr zazpívaly koledy. Druhý den na dě čekalo
pod stromečkem mnoho hezkých dárečků od Ježíška. Byla to nádherná
předvánoční tečka před Štědrým dnem.
20. 12. potěšily naše dě obyvatele domova s pečovatelskou službou
pohádkou Tři oříšky.
Tímto Vám přejeme mnoho zdraví, štěs a lásky do nového roku
2017, ať se umíme radovat a hrát si stejně nadšeně jako dě čky z naší
školky.
Poděkování patří těmto sponzorům, kteří nám přispěli na zakoupení
hraček: Sedlická strojírna s.r.o.; Agro Sedlice; Rekreační zařízení Radost
– Dol; Blatenská ryba spol. s r.o.; Český svaz žen Sedlice; Ing. Kovařík; p.
Korous; p. Helige.

Svazek obcí Blatenska - leden 2017
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Děkujeme za podporu zastupitelstvu města Sedlice v roce 2016
a věříme, že spolupráce mezi oddílem a městem bude i nadále
pokračovat i v roce 2017. Za SK NAKAMA SHOTOKAN SEDLICE děkuje
a do nového roku vše nejlepší přeje předseda oddílu Dušan Pohanka.
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První závody nového roku
KID CUP v Českých Budějovicích
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První prosincový víkend se ve dnech 2. – 3. 12. 2016 konalo v Praze Mistrovství České republiky v karate za asistence kamer ČT4 sport.
Důvodem pro přímé vysílání byla hlavně také skutečnost, že se karate
stalo olympijským sportem a v roce 2020 se poprvé představí na Olympijských hrách v Tokyu v Japonsku.
Přímým přenosem byl přenášen až večerní ﬁnálový blok všech disciplín. Marek Pohanka, který reprezentoval SK NAKAMA SHOTOKAN
SEDLICE nastupoval za bouřlivé atmosféry, která v hale panovala, ve své
disciplíně kumite muži - 60kg. Výborným a jednoznačným výkonem ve
ﬁnále porazil svého soupeře z Liberce 6:0 a získal tak svůj 20 tul Mistra
ČR! A potvrdil tak svoji tříletou nadvládu v této disciplíně.

Poděkování Městu Sedlice






MČR karate v Praze
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Hned o prvním lednovém víkendu si závody v novém roce
vyzkoušelo hned 8 mladých kara stů ze Sedlice. Ve všesportovní hale
v Českých Budějovicích se představilo množství mladých kara stů z ČR
a Slovenska. Naši závodníci se mohli také porovnat se stejně starými
dětmi třeba z Ostravy, kterých dorazil celý autobus. Na výkonech nebyl
vůbec znát vánoční odpočinek ani nějaká ta prodělaná chřipka či angína.
Ve výsledcích: 3. místo – Jan Hrouda, 5. místo – Tomáš Vylita, Rozálie
Pacnerová, Monika Židová, 7. místo – Anna Šavrdová. Dále statečně
bojovali: Štěpán Schaﬀarz, Joseph Stone a Štěpán Král.
Velmi příjemné vystoupení našich kara stů po Vánocích.
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SK NAKAMA SHOTOKAN
Krajský přebor v Č. Budějovicích
Předposlední listopadovou neděli 20. 11. 2016 se konal Krajský
přebor karate mládeže i dospělých. Ze sedlického oddílu karate vyjelo
závodit celkem 6 závodníků včetně trenéra Marka Pohanky. Při Krajském
přeboru, kde probíhají také kategorie dospělých, mají mladí kara sté
možnost vidět cvičit i mistry ČR a případně tedy i své vzory. V disciplíně
kata začínali nejdříve žákovské kategorie. Dvě pátá místa byla bohužel od
postupu na MČR jen lehce vzdálena. Mezi dospělými ale vše pro sedlický
oddíl napravil Marek Pohanka, který získal ve dvou svých disciplínách
(kata a kumite - 60kg) dva tuly přeborníka JčSKe a potvrdil tak svoji
formu před následným MČR.

Při rozsvěcování
vánočního stromu
se zaplnila celá náves
(redakčně kráceno)
Až sto milovníků vánočních tradic
se shromáždilo o první adventní neděli
Šk
v o ř e t i c e v okolí krásného vánočního stromu ve
středu škvoře cké návsi. Sousedé si v prvních
magických okamžicích nadcházejících svátků přáli
srdečně štěs , zdraví a radost. Všem pak totéž jménem Obecního úřadu
Škvoře ce popřál starosta Lubomír Nový.
Před zdejší hospůdkou se nalévaly horké nápoje. Zlatým hřebem
přátelského setkání se stalo půlhodinové vystoupení místních dě
za doprovodu živé hudby, které s drobo nou secvičil zdejší kulturní
referent a obecní konšel Mgr. Petr Šavrda.
Vladimír Šavrda
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Výroba adventních věnců
(redakčně kráceno)
K nastolení pravé vánoční atmosféry ve Škvoře cích podstatnou
měrou přispěla výroba adventních věnců. Za zvuku vánočních koled,
v pohodě a klidu, tady zaměstnávalo ruce šestnáct žen. Většinu
sousedské party tentokrát tvořily dříve narozené obyvatelky Škvoře c.
Vítanou pomoc a dobrou radu poskytovaly ochotně Lucie Týmová
a Mar na Kramlová. Nejvíc zahřeje u srdce buď dárek od milovaného
člověka nebo vlastnoručně vyrobený doplněk do domácnos . Adventní
věnce, které ozdobily řadu stavení ve vsi, se zrodily se na zmíněné akci,
tedy potěší určitě víc než koupené.
Vladimír Šavrda

Mikuláš navštívil Škvořetice dvakrát
(redakčně kráceno)
Velký sál škvoře ckého kulturního domu připomíná vždycky v den
mikulášské nadílky lidské mraveniště. Po padesá balíčcích pro hodné
dě i nezbedy se jen zaprášilo. Jako tradičně přilákalo rojení čertů do
Škvoře c i ratoles z okolních obcí, včetně města Blatné. Kostýmy
Mikuláše, anděla a pekelníků na sebe oblékli místní. A akce se nadmíru
vydařila. „Byli jsme přísní, ale spravedliví,“ usmívá se jeden z členů
mys ckého kvarteta. Tato parta nevynechala 5. prosince ani obchůzku
vsí.
Poděkování za ﬁnanční sponzoring lidové trachtace patří obci
Škvoře ce, za organizaci nájemci kulturního domu Jiřímu Hrabě .
Vladimír Šavrda

Ředinová. V dámské složce
nenašla přemožitelku Denisa
Čabrádková, která představovala výjimku, co se příslušnos
k obci týče. Bydlí to ž v Sedlici.
V závěsu ponechala Růženu
Kuřákovou, bronz si na konto
připsala Mar na Kopalová.
Mezi muži obhájil loňské vítězství Ondřej Nový, stříbrný post
získal Roman Schaﬀarz. Bronz
putoval na adresu teprve třinác letého Jakuba Navrá la. Tím ale ještě
všechno neskončilo. Po turnaji následovalo přátelské posezení s živou
hudbou country skupiny „TAMTY“ a opékáním prasete, na které zamířili
i další spoluobčané. Všichni přítomní si počin, ﬁnancovaný obcí, náramně pochvalovali.
Vladimír Šavrda

Růže pro dříve narozené
2. prosince oslavil 85 let pan Fran šek Meloun ze Škvoře c. Obecní
úřad v čele se starostou Lubomírem Novým oslavenci touto cestou přeje
pevné zdraví, štěs , životní op mismus a ještě mnoho let na pozemské
cestě životem.
Vladimír Šavrda

Škvořetickou sedmu zcela ovládli
volynští karbaníci
(redakčně kráceno)
Přijeli, viděli a zvítězili. Tak zničující
expanzi přespolních tady na vánočním
turnaji v karetní hře sedma škvoře č
ještě nezažili. Veškeré medailové pozice
na sedmém ročníku si chutě rozebrali
hosté z Volyně. Nikdo jim nebyl s to
konkurovat.
Letošní sedmý ročník škvoře cké
sedmy se nesl ve znamení rekordní
účas „přátel žaludského esa“. Hospůdku
obsadilo celkem devatenáct dvojic. Letos
pořadatelé zvolili jiný hrací systém, takže
k vyhlášení výsledků došlo již o jedenadvacáté hodině.
Vladimír Šavrda

Obhájil ve škvořetickém pinčesu
loňské prvenství
(redakčně kráceno)
Organizátoři se rozhodli akci za zelenými stoly vyhradit čistě pro občany Škvoře c, přilehlých Pacelic a chalupáře. Prostě všichni měli mít
stejné šance. Bez přítomnos přespolních se letos 29. prosince odehrál
již tře ročník, celkem šlo o jubilejní desátý ročník. Jako tradičně byly
k dispozici čtyři stoly, turnaje se zúčastnilo pět dě , dvanáct žen a čtrnáct mužů.
Na tomto turnaji se však také bilancovalo a vzpomínalo. Vyhlášení
výsledků proběhlo ve večerních hodinách. V dětské kategorii si nejlépe vedl Lukáš Mikeš, stříbro uhájil Tomáš Vylita, bronz patřil po právu
Janě Navrá lové. Pod medailovou hranicí se ocitli Jan Vlášek a Valča

Ohlédnutí za rokem
2016 ve Tchořovicích
Ve čtvrtek 17. listopadu se již
tradičně uskutečnil v naší obci
lampionový průvod. Za mco v roce
2015
jsme do poslední chvíle čekali na
Tc h
o ř o v i c e to, zda se počasí umoudří a přestane pršet,
17. 11. 2016 nám počasí přálo. Lampionový
průvod se tak stal příjemnou podvečerní procházkou
nejenom pro dě , ale i pro dospělé, kteří je doprovázeli.
Advent roku 2016 jsme v naší obci zahájili příjemným posezením
s kronikářem obce panem Karlem Krejčím v místním pohos nství v neděli
27. listopadu. Povídání o vánočních zvycích nejenom v naší obci jsme
poslouchali se zájmem. Poté naše kroky směřovaly k místní kapličce.
Především dě netrpělivě očekávaly rozsvícení vánočního stromu. Všichni
přítomní mohli shlédnout výstavu betlémů připravenou v kapli svatého
Václava. Přestože jsme výstavu betlémů uspořádali již v loňském roce
na obecním úřadu, výstava betlémů v opravené kapličce a vánoční hudba
dodaly výstavě zvláštní kouzlo. Výstava byla otevřena každou adventní
neděli. Stavění betlémů patří dnes k oblíbeným vánočním zvykům.
Betlémy je možné během adventu a o Vánocích vidět nejen v kostelech
a v domácnostech, ale i na náměs ch, na některých zámcích či hradech.
Na výstavě v naší kapli se sešlo 25 betlémů – papírové, keramické,
dřevěné či látkové. Jeden betlém pocházel dokonce z Ameriky. Výstavu
doprovázelo povídání o historii betlémů. Proč se vlastně stal betlém
symbolem Vánoc? Betlém, zvaný hebrejsky Bejt lechem (město chleba),
je město ležící asi deset kilometrů od Jeruzaléma, na samém okraji
Judské pouště. Zde vyrůstal a byl korunován největší z hebrejských králů
David. Podle Nového zákona se zde narodil Ježíš Kristus, a díky tomu je
vyobrazení Betléma neodmyslitelně spjato s oslavou Vánoc. Zinscenovat
betlémskou scenérii napadlo jako prvního svatého Fran ška z Assisi. Po
návštěvě Svaté země, kde navš vil Betlém, postavil se svými přáteli roku
1223 v jeskyni na hoře Alverno (Itálie) první Betlém, chlév s jeslemi, do
kterých umís l Jezulátko. Nechyběl ani živý osel a vůl. Na Štědrý večer
se zde sešli lidé ze širokého okolí a sloužila se mše (první půlnoční mše).
Od té doby fran škáni tuto tradici rozšířili do celého světa. První betlém
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Přání do nového roku 2017
v Praze postavili jezuité v Týnském chrámu v roce 1562. Počátkem 18.
stole tradice stavění jesliček postupně zakořenila i v dalších kostelech
a klášterech. Později pronikla i do měšťanských domů a koncem 18.
stole zapus la své tradiční kořeny i mezi prostými lidmi. Možná i proto,
že je císař Josef II. spolu s vánočními hrami zakázal, začali si venkované
stavět vlastní jesličky doma. V té době vzniká tradice českého lidového
betlémářství. Ty největší vyřezávané Betlémy zabraly skoro celou
světnici, kde stály od počátku adventu až do Hromnic. V 19. stole se
pak objevily sériově vyráběné papírové betlémy. K nejznámějším a také
nejoblíbenějším papírovým betlémům patří ty z dílny Mikoláše Alše
a Josefa Lady. Betlémy se v našich rodinách stavěly dokonce daleko
dříve než vánoční stromečky. Poděkování patří všem, kdo nám své
betlémy zapůjčili a také paní Janě Loulové a Jiřině Šíchové za přípravu
této výstavy.

Za rokem 2016 se již úplně zavřely dveře a my stojíme na prahu
nového roku 2017. V myšlenkách se k tomu, co se během minulého roku
stalo, budeme dozajista ještě dlouho vracet.
Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste se v roce 2016 podíleli na
zvelebování naší obce nebo pomáhali při organizaci spousty akcí, které
se v naší obci uskutečnily. Myslím, že do pamě našich občanů se tento
rok vryje nadlouho, stejně jako rok 2002, díky protržení hráze rybníka
Smyslov a následné povodni 10. května. 2016. Poděkování patří všem,
kteří i v této těžké chvíli pomáhali při zvládání této nelehké situace.
Pevně věřím, že každý z nás však najde alespoň jeden okamžik, proč na
rok 2016 vzpomínat v dobrém. Ten, koho potkalo něco zlého, trápila ho
nějaká nemoc, či přišel o blízkého člověka, nahlíží na uplynulý rok jako
na špatný. Naopak pro druhého mohl být rok 2016 důležitým mezníkem
v jeho životě, povedlo se mu něco velkého, potkala ho radostná událost
a na rok 2016 se pak dívá jako na rok vydařený. A pak jsou , kteří měli
tolik práce, že než se stačili rozhlédnout, byl rok 2016 pryč. Podle toho
si pak každý z nás přeje, aby rok následující byl lepší než rok minulý,
či alespoň stejný. To, jaký bude rok 2017, můžeme hodně ovlivnit i my
sami m, jak se na svět budeme dívat, jestli budeme naladěni pozi vně
nebo budeme na věci nahlížet skep cky. Vždyť stačí jen maličkost,
která člověka potěší, modré nebe nad hlavou, pohlazení, vlídné slovo,
pomocná ruka, kterou vám někdo podá, když ji potřebujete, nebo třeba
jen úsměv vaší ratoles či spokojený čtyřnohý přítel, a hned je na tom
světě krásně a cí me se spokojení a šťastní. Jak důležitá je každodenní
pohoda nám bohužel dojde až tehdy, když ji ztra me.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku především hodně
zdraví, osobní pohody, spokojenos a plno krásných dnů v roce 2017.
Udělejte si čas na rodinu a ty, jež máte rádi, nebuďte lhostejní ke svému
okolí. Hledejte vždy to dobré a pozi vní, co vám příš dny roku 2017
přinesou.
Eva Křivancová, starostka

Tříkrálová sbírka 2017
Na sobotu 10. prosince 2016 připravily pro dě paní Zdeňka Nejedlá
a Ivana Machovcová vánoční tvořivou dílnu v místním pohos nství. Dě
si tak mohly nazdobit perníkový stromeček nebo vyrobit vánoční dekoraci z papíru, jablíčka, mandarinky či hřebíčku. Dě se zauje m vytvářely
krásné stromečky či jiné ozdoby, které si poté odnesly domů, aby se
i tam pochlubily, co se jim povedlo.
V rámci akce Obnova obecního domu ve Tchořovicích jsme na podzim
v naší obci opravili střechu na místním pohos nství, které je v majetku
obce Tchořovice. Oprava spočívala ve výměně střešní kry ny, okapů
a svodů. Opravu střechy prováděla ﬁrma pana Josefa Cihly z Předmíře.
Celkové náklady této akce činily 357 672,- Kč. Z toho bylo 160 000,hrazeno z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016.
Obec z vlastního rozpočtu zapla la 197 672 Kč.
V listopadu a v prosinci roku 2016 bylo vyměněno zábradlí při vchodu
do místního pohos nství, opraveny okapy na budově obecního úřadu
čp. 77 a na střechu byly instalovány sněhové háky. V prosinci jsme
v budově obecního úřadu započali také s opravou toalet.

V neděli 8. ledna 2017 odpoledne proběhla v naší obci již
poněkolikáté Tříkrálová sbírka pod záš tou Charity ČR. Ani mráz a sníh
neodradily dvě skupiny dětských koledníků v kostýmech za doprovodu
paní Mileny Bolinové a Mar ny Čadkové od koledování. Celorepubliková
sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v sni a jiným potřebným skupinám lidí,
navazuje na tradici koledování na Tři krále. Poděkování patří našim
malým koledníkům, jejich doprovodu, ale také Vám všem, kteří jste do
této sbírky přispěli.
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Poplatky ve Tchořovicích v roce 2017
V roce 2017 zůstávají poplatky za komunální odpad a psa ve stejné
výši jako v roce 2016.
Komunální odpad
 Občan s trvalým pobytem v obci Tchořovice 400,- Kč/rok
 Nemovitost, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu 500,Kč/rok
 Od poplatku jsou osvobozeny dě narozené v roce 2017 a občané
starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
Poplatek za psa 100,- Kč /rok
Poplatky je možné zapla t:

převodem na účet obce vedeného u České spořitelny
č. 680318329/0800, variabilní symbol = číslo popisné,
do poznámky uveďte jméno poplatníka a „odpad“ nebo „pes“

hotově na obecním úřadu ve Tchořovicích v době úředních hodin:
 středa
7:30 – 11:30
13 – 16
 pátek
7:30 – 11:30
16 – 18
Upozorňujeme občany, že poplatky je potřeba zapla t nejpozději
do 31. 3. 2017. V případě bezhotovostního převodu si občané mohou
vyzvednout samolepku na popelnici na obecním úřadu v době úředních
hodin. Popelnice budou na samolepku z roku 2016 vysypávány do konce
měsíce února 2017.
Eva Křivancová, starostka

Tchořovické zabijačky
Období před a po vánocích bylo obdobím zabijaček prasat na vesnicích u místních obyvatel. Bylo to období staros , ale i rados /hlavně
těch nejmenších/. Především v dřívějších dobách to byla jedna z možností, kdy si mohli místní hospodáři nejen odpočinout od zemědělských
prací, ale i se dosyta a dobře najíst, protože zabité prase bylo zdrojem
vítané a vydatné změny potravy. Toto období bylo výhodné i proto, že
v této době obvykle teploty klesaly hluboko /ne jako v současné době/
do mínusových hodnot. Pochopitelně lednice, jak je známe dnes, nebyly
a mráz byl ten nejjednodušší a současně i nejspolehlivější způsob dlouhodobějšího uchování masa v čerstvém stavu.
Zabijačku prováděl obvykle místní řezník, nebo osoba, která se v této
činnos dobře vyznala. A takových osob nebylo v obci málo. Zabíjelo
se na volném prostranství dvora. Řezník přicházel obvykle brzo z rána
s veškerým nutným příslušenstvím. Snad až do roku 1950 se zabíjelo
železnou palicí uhozením do hlavy, kterou se prase omráčilo, následně
se pod krkem přeťala krční tepna a prase vykrvácelo. Veškerá krev se
odchytávala do nádob a následně zpracovávala do jelit a prasečí polévky.
Že ne vždy všechno proběhlo podle přání je zcela pochopitelné. Vyhladovělé, vystresované prase a špatně vedená rána palicí měla někdy za
následek, že prase ve zběsilém útěku poráželo vše, co mu stálo v cestě.
A stálo to místní obyvatele ale i řezníka hodně námahy, aby se prase dostalo tam, kde mělo skončit. Tak bylo někdy na selském dvoře „i hodně
veselo“. Prase se proto obvykle, aby neuteklo, jis lo provazem na zadní noze. V pozdějších letech /snad do současnos / je palice nahrazena
„zabíjecí pistolí“, která je pro zvíře jistě humánnější, jistější a prak čtější.
Za pomoci celé řady přihlížejících bylo prase po zabi vloženo do
„prasečích necek“, kde se posypávalo rozdrcenou smolou, která se tehdy
nechala koupit v místní prodejně smíšeného zboží, pařilo vařící vodou
a škrabalo speciálně připravenými kovovým kornouty a noži, až se veškerá srst z kůže prasete odstranila. Následovalo přenesení prasete v neckách obvykle do stodoly, kde pomocí pákového „zdviháku“ na kvalitním
řetězu bylo prase za zadní nohy vyzdviženo na některý trám stropní konstrukce do svislé polohy. Následně bylo prase vyvrženo a odříznuta hlava.
Po vychladnu byl zbytek prasete rozporcován.
Prasečí střeva byla vyčištěna obrácením, vyprána a připravena pro
jelita a jitrnice. Ta se, jako v současné době, uzavírala „zašpejlováním“.
Špejle se nechaly koupit v místních prodejnách smíšeného zboží. Byla
i celá řada rodin, kdy se ještě kolem roku 1950 špejle vyráběly podomácku v zimním období v čp. 29, 31, 39 atd.. Z prasete se zpracovalo
prak cky vše. Vyráběly se jitrnice /jejich součás byla speciálně upečená
buchta z vody, kvasnic a mouky/, jelita, sulc, tlačenka světlá a černá /jako
obal se využíval prasečí žaludek, močový měchýř a nebo koupené papírové obaly/, prasečí zabijačková polévka – tmavá /prdelačka/ nebo světlá. V celé řadě domácnos nechyběl ani prejt a guláš. Sádlo se škvařilo
v ohromných li nových hrncích, slévalo a ukládalo na chladných místech
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v kamenných nádobách. Škvarky, pochoutka nás dě , se lisovaly a byly
zlatavé, voňavé a chřupavé.
Zpracování zabitého prasete byl jakýsi obřad. Vždy byl přítomen větší
počet osob a to jak z usedlos , tak blízkých příbuzných. I když se jednalo se o slavnostní den, panoval tu shon proložený dobrou a veselou
náladou. Jídlo se zapíjelo pivem, tvrdý alkohol pouze v omezené míře
a to především z důvodu zahřá . V očekávání bylo právě uvařené maso.
Pamlskem byl nůsek /rypáček/, ouško, kousek jatýrek a kousek ovárku.
Vše se převážně ochutnávalo přímo z pracovního válu, kde byl i kopeček
soli a někdy i křen. Toho to ž v této době bylo všude ve Tchořovicích nadbytek. Potom následovala ochutnávka prasečí polévky, jitrnice, jelítka,
a pro ty nenasytné i oba druhy tlačenky. Je zajímavé, že v této době byl
velkou pochoutkou právě ovar, dobře prorostlý sádlem. Práce obvykle
trvala až do pozdních hodin, kdy se všichni s velkou chu odebrali k odpočinku.
Součás zabíjačky byly i tzv. „výslužky“, kdy se po sousedních domech,
příbuzných a přátelích roznášely jednotlivé produkty ze zabitého prasete. Tato štědrost měla i svůj význam. Jednak se snížilo množství nakupených masných výrobků, snížilo se nebezpečí znehodnocení čás výrobků
v důsledku případného oteplení, ale hlavně, dle mého názoru, se m
prodloužilo zabijačkové období, protože „výslužky“ se vracely následnou
zabijačkou u sousedů a známých. Maso se zpracovávalo k dlouhodobému uskladnění uzením. Proto se maso ukládalo řádně prosolené do dřevěných nádob tzv. „štandlíků“, kde po dobu 4 až 6 týdnů s převracením
odpočívalo a následně se po omy udilo v komíně nebo na zahradě ve
vlastní postavené udírně. Ve Tchořovicích se k uzení používala olše lepkavá /byl ji všude nadbytek/ nebo některý z ovocných stromů. Takové maso
vydrželo i několik měsíců a jeho lahodnost byla nesrovnatelná s uzeným
masem koupeným.
Po roce 1951 vznikají tzv. „kruponáři“. V podstatě to byl stejní lidé s jediným rozdílem, že prošli školením ve stahování určité čás kůže z prasete, která byla součás povinné dodávky.
K 21. 5. 1962 jsou v obci evidováni to kruponáři: Antonín Čáka čp.
49 /v tomto roce uskutečnil nejvíce porážek/, Josef Necuda čp. 15 a Josef
Petrželka čp. 3. Je ale jisté, že kruponáři byli i Karel Čada z čp. 82 a Alois
Čáka čp 36.
Evidence zabitých prasat v obci není známa. Dostupné jsou pouze následující údaje:
R. 1961 - 6 prasat a 2 ovce, 1962 -78 prasat, 1063 - 98 prasat, 1064
- 78 prasat, 1965 - 88 prasat, 1966 - 82 prasat, 1967- 86 prasat a 1968 93 prasat. Váha prasete se pohybovala obvykle kolem 100 kg, výjimkou
nebyla ani váha přesahující 170 kg. Na rozdíl od současných prasat, neobvyklá byla především vrstva sádla, tehdy se pohybovala mezi 3 - 7 cm,
což v současné době je zcela nemyslitelné. Ona to byla vlastně nutnost,
protože prasečí sádlo bylo základem omastku v tehdejších domácnostech a řádně vyškvařené a dobře uložené vydrželo po celý rok.
Obvykle se v rodině zabíjelo 1 prase, po roce 1945 v některých rodinách i dvě prasata. Po roce 1950 bylo při druhé porážce prasete vyžadováno souhlasné stanovisko ONV, které zvažovalo, zda jsou v obci plněny dodávky vepřového masa. Současně z druhé porážky byl povinný odprodej
sádla, který byl jen ve výjimečných případech prominut. Tak tomu bylo
u Josefa Masáka čp. 40, který ze dne 14. 1. 1965, prostřednictvím MNV
Tchořovice žádá Ústřední správu nákupu zemědělských produktů v Praze. V žádos se uvádí: „… Místní národní výbor po uvážení, po zdravotní
stránce, jelikož je Josef Masák dlouhá léta nemocen tuberkulózou a je
doma 6 členů rodiny, z toho staří rodiče a 2 synové takže i po stránce
sociální doporučujeme, by mu Vaším prostřednictvím, byla dávka sádla
prominuta ….“.
Že se prasata zabíjela tzv. „načerno“ tedy bez oznámení, probíhalo
hlavně za II. světové války a následně po roce 1948 velmi často. Následující tresty neminuly téměř nikoho. Je ale smutnou pravdou, že celá řada
odhalení byla jen důsledkem „dobré práce“ donašečů.
V současné době jsou zabijačky, zabijačkové hody a zabijačkové radovánky téměř neznámým pojmem. Zůstaly jen vzpomínky u těch odrostlejších. Vzpomínám na Fran ška Pavlíka, kde jsem byl pravidelným
účastníkem zabijačkové událos , který vždy říkal: „… Jo maso z domácí
zabijačky, to je něco jiného. Člověk ví co jí, protože ví, co dával svému
prase od samého počátku. Nebyly to žádné sr...., jaké dostane prase
ve velkochovech. Nejen, že krásně po upečení voní, ale má vzhled i chuť
...“ A on skutečně byl jedním z těch, který dokázal svým ape tem k jídlu
potvrdit, že mu maso skutečně chutná.
Připravil Karel Krejčí
Podklady: Kronika obce Tchořovice

Svazek obcí Blatenska - leden 2017

47

Hasičské akce ve Tchořovicích
Pekelné řádění
Přímo na sále naší hospůdky se z ničeho nic objevilo peklo a v něm 3
nezbední čer ci, kteří neměli na práci nic jiného než udržení pekelného
ohně a hraní karet. Tuto scenérii objevily dě , které se těšily na
příchod Mikuláše a jeho družiny. Po krátkém čase, který si dě zpestřily
vyráběním, malováním a hudbou, se nakonec dočkaly. Najednou vběhli
do sálu tři hodně oškliví čer a vzápě i Mikuláš s andělem a bohatou
nadílkou, za kterou ale dě zapla ly písničkou nebo básničkou a slibem,
že se určitě polepší. Tak zase za rok na shledanou, svatý Mikuláši.

Myslíme i na zvířátka
Na Štědrý den jsme se teple oblékli, popadli pamlsky pro lesní
zvířátka a nezbytné termosky s různými „zahřívadly“ a vyrazili udělat
radost i němým tvářím v našem okolí. Vyrazili jsme směrem ke „mlejnu“,
kde o kus dál v lesním porostu je krmelec. Tam jsme nasypali kaštany,
žaludy, kukuřici a napíchali jablíčka. Procházka to byla i přes zpáteční
nepřízeň počasí příjemná a zkrá la dětem čekání na příchod Ježíška.

Sportu zdar

Koledy zněly Tchořovicemi
V předvečer Štědrého
dne se u kaple sv. Václava uskutečnilo již tradiční
zpívání koled. Tchořovicemi zněly nejenom tradiční
klasické koledy, ale i moderní vánoční písně v podání našich dě . Zvonily
rolničky a prskaly prskavky. Všechny písně doprovodila úžasnou hrou na
kytaru paní Anna Čadková. To vše doladil nádherný ručně malovaný betlém, který nám zapůjčila
paní Hanka Končelíková.
Ale koledy nebylo to jediné, čím naše dě překvapily. Připravily si pro
všechny drobný dáreček v podobě vlastnoručně ozdobených perníčků
s přáním do nového roku. I přes mrazivé počasí si na tuto akci udělalo
čas mnoho našich občanů, kteří měli chuť strávit část večera s přáteli
a známými. Za přispění teplého svařáčku a nealko punče, který připravili
místní hasiči, se nastolila ta správná vánoční atmosféra. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravě akce, zejména paní Anče Čadkové za hudební doprovod a Hance Končelíkové za zapůjčený betlém.

Svátky, nesvátky! Hromádka sportovních nadšenců se ve Tchořovicích
pod sádkami sešla, aby si, stejně jako vloni, zahrála „pozemák“. Dali jsme
dohromady tři družstva, která hrála několik zápasů pro sobě. Došlo
i na nájezdy, kdy se do brány postavil střídavě Vojta a Mar n Zitkovi,
nutno dodat, na to, že chytali pro dospělým hráčům, se vůbec nebáli
a chytali na výbornou. Nechybělo občerstvení ani dobrá nálada a všichni
se dobře bavili. Takže pro příš ročník sportu zdar.
Text i foto Mar na Čadková

SDH TCHOŘOVICE
ZVE VŠECHNY OBČANY NA:

TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 18. února 2017
v hospodě Na kopečku od 20:00 hodin

MDŽ
V sobotu 11. března 2017
v hospodě Na kopečku

Tradiční babský bál
V sobotu 25. března v hospodě Na
kopečku od 20:00 hodin
Hraje skupina Top Ton
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Předvánoční čas
ve Velké Turné
Předvánoční přípravy roku 2016
byly ve Velké Turné kulturně bohaté.
Do těchto příprav se zapojil nový spolek
Ve
SaK-Turná
(spolek Sportu a kultury
l k á Tu r n á - Turná), který má ve svém programu
podporu sportu a kultury, zvyšování povědomí
o místních zvycích a zprostředkování kulturních
a sportovních zážitků občanům malé obce. Pro oživení vánočních zvyků,
zorganizoval tento spolek v sále Hospody Na Rozhrání v sobotu 26.
listopadu výrobní odpoledne, kde členové spolku a maminky s dětmi
vyráběli vánoční dekorační ozdoby a předměty. Společně byly vyrobeny,
vánoční věnečky, svícny a mnoho jiných dekoračních předmětů.
Zúčastnění si připomenuli proži klidného předvánočního odpoledne
bez stresu, televize a internetu.

Osvícení kapličky Sv.Jana Nepomuckého

sv. Jana Nepomuckého a ozdobený stromeček v kapličce na návsi obce.
K popřání příjemně prožitých svátků se sešlo okolo 35 sousedů. Bylo to
příjemné zklidnění v předvánočním shonu.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Výstava vánočních výrobků

Autorské čtení s autogramiádou

MIkulášská nadílka 5.12.2016

V sobotu 3. prosince zorganizovala obec rozsvícení
vánočního stromu na návsi
obce. Při hraní koled a popíjení horkého punče, byl
za soumraku tento vánoční
strom rozsvícen. Protože
byl silný mráz, přesunuli se
všichni do příjemně vytopeného sálu na výstavu vánočních výrobků a dekorací,
kterou pořádal spolek SaK-Turná. Součás této výstavy bylo autorské čtení z knihy pohádek pro dě „Vánoce za dveřmi“ od autorky
Barbory Vajsejtlové, která
je rodačkou z Velké Turné.
Zájemci si tuto pohádkovou
knihu mohli s věnováním od
autorky zakoupit. Čtení pohádek bylo nevšedním zážitkem jak pro dě tak i pro
dospělé, kteří zavzpomínali
na bezstarostná dětská léta.
Do předvánočního času
patří i mikulášská nadílka.
Ani ve Velké Turné nechyběl 5. prosince v podvečer
Mikuláš, anděl a čer , kteří
hodné dě obdarovali a zlobivé strčili do pytle.
V pátek 23. 12. 2016,
v předvečer Štědrého dne,
byl osvícen betlémek, socha

Jako tradičně uspořádal SDH Velká Turná 27. 12. 2016 „Vánoční
turnaj ve stolním tenisu“. Tento turnaj je pořádán pro protažení těla
v době volna, kdy se spousta občanů podává holdování hromad jídla
a v poloze vleže sleduje nepřeberné množství pohádek a svátečních
pořadů v televizi.
Do letošního turnaje se přihlásilo 17 hráčů. Zápasy začaly na
připravených stolech v sále Hospody Na Rozhrání úderem 13 hodiny
a ﬁnálový zápas skončil v 19:30 hod. V průběhu sportovního odpoledne
bylo pro hráče připraveno malé občerstvení. Po tvrdém ﬁnálovém
zápase proběhlo vyhlášení vítězů. Na tře m místě se umís l Pavel
Adámek, na druhém místě Michal Šípek a vítězem turnaje 2016 se stal
Jiří Mlíčko ml. Do dalších zápasů přejeme všem zúčastněný sportu zdar!

Vítězové turnaje ve stolním tenisu

Výroční schůze SDH Velká Turná
Ve středu 28. 12. 2016 svolal starosta SDH Velká Turná Ing. Miroslav
Zobal výroční členskou schůzi sboru. Na výroční schůzi byli pozvání
to hosté – starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko a zástupci OSH
Strakonice Karel Sládek a Josef Šindelář. Členů SDH Velká Turná se sešlo
18.
Starosta sboru přednesl program schůze a předal slovo veliteli p.
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Červenkovi, který zhodno l činnost za uplynulý rok. V roce 2016 nenastal
v katastru obce žádný požár ani živelná katastrofa. Uskutečněná činnost
byla spojena s údržbou požární techniky a s pořádáním kulturních akcí,
sportovních akcí a s výpomocí obci při sběrných dnech. Dále p. Petr
Zobal přednesl ﬁnanční hospodaření za rok 2016, kdy konstatoval,
že SDH je ﬁnančně v plusu. Pro rok 2017 dojde ke změně v přispívání
obce spolkům a sdružením. SDH ke konci roku 2016 zažádal obec
o individuální dotaci na chod sboru v roce 2017. SDH si bude veškeré
výdaje spojené s pořádáním všech akcí a nákupem ošacení hradit ze
svého rozpočtu společně s ﬁnančním příspěvkem od obce Velká Turná.
V minulos se obec přímo podílela na akcích, pořádaných sborem dle
jednotlivě schválených částek. Sbor požádal o ﬁnanční dotaci pro rok
2017 ve výši Kč-28.000,-. V této částce jsou zahrnuty výdaje na pořádání
tanečních zábav (autorské poplatky, úhrada muziky atd.), ceny pro vítěze
na sportovních akcích, nákup 2x vycházkových uniforem pro členy SDH
a technického vybavení pro pořádání ochutnávky vepřových pochu n.
Částka je propočtena dle skutečných nákladů v roce 2016.
V roce 2016 zemřela 1 členka sboru a 2 členové se z důvodů změny
bydliště odhlásili. Při výroční schůzi odstoupil z osobních důvodů z funkce
velitele SDH p. Eduard Červenka st. a na jeho místo byl zvolen p. Pavel
Šípek. Panu Červenkovi bylo poděkováno za vykonanou činnost v rámci
této funkce. Poté byl předložen plán práce pro rok 2017 a následovala
diskuse.
Po ukončení formální čás schůze bylo připraveno občerstvení
a volná zábava.

Novoroční pochod na Milava
Nový rok jsme ve Velké Turné přivítali beze sněhu, zato mrazivě.
Ráno byla teplota na -9C. Přes den bylo však krásně a slunečno, i když
s celodenním mrazem. SaK-Turná v tento den uspořádal již 2. ročník
Novoročního pochodu k rybníku Milava, kde byla připravena zastávka
v Autokempu u Hasičů u paní Zobalové s přípitkem do nového roku. Byla
to příjemná novoroční procházka.

Jasné mrazivé ráno

Činnost a plány ZO v roce 2017
Zastupitelstvo obce Velká Turná přeje všem občanům v roce 2017
hodně zdraví, štěs , osobní spokojenos a mnoho pracovních úspěchů.
V roce 2017 plánuje obec provést mimo běžné provozní činnos
tyto stavební akce, které byly zahrnuty do rozpočtu: Výstavba ČOV-pro
ATC-Milavy, oprava střechy budovy čp. 6 (stodola - skladový objekt)
a příprava na přestavbu víceúčelové čás budovy čp. 6 (veřejné WC,
sklad sportovního náčiní). Dále bude dle možnos probíhat vnitřní
přestavba čás budovy čp. 55 (stará škola) na prostory využitelné
k bydlení či pro spolkovou činnost. Na začátku roku se dle počasí bude
dodělávat odvodnění místní komunikace Nábřežní. Z administra vní
činnos bude zahájena práce na strategickém rozvojovém plánu obce.
V letošním roce nás taká čeká několik voleb.
Pro rok 2017 nedochází v obci Velká Turná k navýšení poplatků za
odpady ani za vodné a stočné.
 Odvoz odpadů - Kč-450,-/ osoba rok (dospělá osoba).
 Kč-225,-/ osoba do 15let/rok.
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 Kč-600,-/rekreační objekt/rok.
 Pitná voda Kč-50,-/1m3
 stočné Kč-92,-osoba/rok.
Schválený rozpočet obce pro rok 2017:
Příjmy Kč 2.961.401,- a ﬁnancování Kč 2.408.610,Celkový příjmy Kč 5.370.011,Celkové výdaje Kč 5.370.011,-

Čeká nás ve Velké Turné
17. února – Divadelní představení - „ Scéna mladých při Divadelním
souboru Čelakovský Strakonice „TAKOVÁ NESMĚLÁ PROVOKACE“.
Pořádá Obec Velká Turná.
18. února – Masopust ve Velké Turné. Pořádá SDH Velká Turná.
25. února – Obecní ples. Pořádá Obec Velká Turná.
4. března - Ochutnávka vepřových pochu n. Pořádá SDH Velká Turná.
18. března – Dětský maškarní bál. Pořádá SDH Velká Turná.
Text a fot Pavel Šípek
Místostarosta Obce Velká Turná

Advent v Záboří
Adventní období zahrnuje kromě
čtyř předvánočních nedělí i svátky
spojené s obchůzkami masek, jako je
sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie.
S těmi jsou spojeny zajímavé a mnohdy
děsivé tradice a zvyky. Oblíbeným symZáboří
bolem tohoto období jsou adventní věnce,
dříve zavěšované na stuhy, dnes častěji pokládané na stůl. Zdobí je čtyři svíčky, které se zapalují postupně každou adventní neděli, takže na konci hoří všechny najednou.
První dvě by měly být ﬁalové (svíce proroků a svíce betlémská), tře
růžová (pastýřská) a čtvrtá opět ﬁalová (andělská). Většinou však v obchodech vidíme adventní svíce jednobarevné, stejně velké, nebo kaskádu čtyř svící, z nichž zapalujeme jako první tu největší.
Den sv. Barbory (4. 12.) byl prvním velkým lidovým svátkem v období
adventu. V ten den se řezaly třešňové větvičky, dávaly se do vody a měly
rozkvést nejpozději na Štědrý den. Dívky věřily, že jim rozkvetlé větvičky
přinesou v novém roce štěs , lásku a případně i vdavky.
Nejznámější ze všech adventních svátků je den sv. Mikuláše (6. 12.).
Mikuláš byl za svého života biskup a podle legend velmi dobrosrdečný a štědrý člověk, patron mnoha povolání, ochránce všech poutníků
a dě . Ve středověku se v mikulášských maškarních průvodech objevovala pestrá směs masek, později jsou to už jen malé skupinky, v nichž
Mikuláše doprovází čer a andělé, tak jak to známe i dnes.
Na svátek sv. Lucie (13. 12.) se konaly obřady se zapálenými svícemi. Podle legendy sv. Lucie v době pronásledování křesťanů nosila tajně
do římských katakomb jídlo těm, kteří se tam ukrývali. Aby měla volné
ruce, sví la si svíčkami upevněnými ve věnci na hlavě. Na venkově byly
rozšířené obchůzky Lucek, žen zabalených do bílých plachet s tvářemi
zabílenými moukou.
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Jak jsme zahájili ADVENT u nás v Záboří? V neděli ráno zastupitelé
obce spolu s hasiči odstranili na návsi májku. Zároveň nainstalovali na
vánoční smrk světelné ozdoby, aby už večer zazářily do tmy. Od 14 hodin
potom probíhal před Zábořskou hospůdkou již tradiční adventní trh. Co
všechno tam bylo k vidění? Krásně malované vánoční perníčky včetně
perníkové chaloupky, celá škála nádherných adventních věnců, háčkované ozdoby, svíčky, různí andílci, přívěsky, šperky, ozdoby a další vánoční
zboží. Voněl svařák a málokdo mu odolal. Lidí se sešlo také dost, mohli
ochutnat i bramboráky, klobásu z udírny nebo pečivo.
Adventní koncert v Záboří se konal ve čtvrtek 22. prosince. Na návsi u rozsvíceného vánočního stromečku vystoupili žáci místní mateřské
a základní školy s pásmem koled, vánočních básniček a scének. Natěšené dě přednášely a zpívaly s nadšením v očekávání Ježíška a začínajících vánočních prázdnin. Na náves dorazilo hodně lidí. Dospělí se
mohli zahřát svařákem a vánoční atmosféru dokreslovaly krásně ojíněné
stromy a keře. Snad se tu mihnul Mrazík a všechno ozdobil jinovatkou!
Druhá část koncertu proběhla v kostele sv. Petra a Pavla, kde tentokrát

Přehled akcí v Chanovicích
4. února – sobota, „Tesařský ples“,
od 20.oo hodin, tradiční ples, KD
Chanovice (Holzindustrie Chanovice)

Chanovice

16. února – čtvrtek, „Nacismus
a Klatovsko“, od 18.oo hodin, beseda s autorem
publikace „Klatovsko pod nacis ckým útlakem“
historikem Janem Jirákem, KD Chanovice (Obec
Chanovice)
18. února – sobota, „Sportovní ples“, ples
fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Haas Chanovice)
25. února – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo
hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)
18. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od
14.oo hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní
dě , KD Chanovice (SRPDŠ Chanovice)
18. března – sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“,
od 20.oo hodin, taneční akce s maskami a hudbou
pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice

vystoupil Pěvecký sbor
Gymnázia
Strakonice
pod vedením sbormistryně Marcely Mikové.
Tento proslulý smíšený
pěvecký sbor přednesl
několik nám neznámých
vánočních písní ze světa
a své vystoupení zakončil českými koledami.
Vánoční atmosféra byla
navozena, lidé si mezi
sebou přáli pohodové
Vánoce a v novém roce
hlavně zdraví. Spokojeni
se rozešli do tepla svých
domovů.
Jaroslava Vodičková,
Záboří
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Jak vodník Rudolf přečkal zimu
Je konec října.
Chlumš muži v rychlých autech ke Chlumáku spěchají,
vypus t rybník, pěkně zčerstva, za úkol si dávají.
Rybičkám se počínání chlumských pánů nelíbí,
bez vody se neobejdou, zlé časy je čekají.
Teče voda, teče strouhou, rybník čím dál sušší je,
v bahně ploutve rybky mají, dobře se jim nežije.
Volavky i černí ptáci k rybníku se slétají,
do zobáků rybky berou, slitování nemají.
Teče voda, teče strouhou ale už jen pomálu,
ze zabahněné hnědé tůně zní zpěv žabích chorálů.

na hrázi se všichni sejdou, Rudolfek je sleduje.
Kapry, sumce, líny, š ky do kádí na hráz dávají,
na traktoru své úlovky kamsi odvézt spěchají.
Nenápadně po vodnicku vodníček se přikrčí,
do jedné z kádí ke kapříkům Rudolf směle naskočí.
Na návsi hned za kapličkou traktor s vlekem zastaví,
do Sázky z kádí Michal s Vencou většinu ryb přendají.
Vtom Vašek křikne: „Kluci, honem, tady dole něco je.
„Breke, breke, nejsem něco,“ vodníček si stěžuje.
„Raději mě vytáhněte, snad mě tady někdo zná,
nebo mám v té kádi zůstat bez pomoci do jara?“
Svolali sněm šupináči, hlasování rozhodlo,
že k vodníkovi vyšlou sumce, rybí hlavy napadlo.
Sumec Dlouhán úkol přijal, Rudolfa hned hledat jel,
protože byl příliš těžký, v bahně cestu nenašel.
Místo sumce k vodníkovi cestu úhoř hledat má,
mrštný je a bez po ží Rudol a si vyhledá.
U rybníku hned za hrází sedí vodník ve křoví,
bez nálady, bez úsměvu „breke, breke“ švitoří.
„Hele, Rudo,“ říkaj´ kapři, „máš hned něco udělat.
Třeba zajít za porybným a vodnicky ho zmalovat.“
Rudolf kouká udiveně na úhoře Šmajdíka,
„Co tě nemá, rybo hloupá, to se přece neříká.“
„Porybný je hodný chlapík, nejspíš ví, co dělat má.
A druzí asi taky, taková je příroda.“
Povzdechne si Rudolf vodník, breke, breke zamumlá,
úhoře pak beze slova do zbytku vody zpátky dá.
Druhý den při rozednění rybník lidmi ožije,

„Vždyť je to vodník, pomozte mi, šos má celý jak bláto,
náš vodníček Rudolf to je, přece víš jak, jako to.“
A tak Milan s kamarády z kádě Rudu vypros ,
ale co s ním, kam ho dáme, než se rybník napus .
„Já tě hledal, milý Rudo, několikrát na hrázi,
i k vrbě jsem si párkrát zašel, snad mě smůla provází.
Tys tam to ž nikdy nebyl, už nevěřil jsem, že tu jsi,
jsem proto rád, že tě vidím, vylez už, jsi na návsi.“
Milan s chlapy vodníčkovi z traktoru ven pomohli,
co s ním ale udělají, dohodnout se nemohli.
Honza ho chtěl do rybníku zase zpátky vysadit,
Míra, že ho vezme domů, Pepa k vrbě posadit.
Vodník Rudolf rozčileně breke, breke brekotá:
„Já chci zůstat tady v Sázce, nechci nikam do světa.
Když nevíte co udělat, to se stane, jemine,
zavolejte starostovi, starosta ať rozhodne.

Zavolali starostovi, ten hned vydal pe ci:
„Až do doby časně jarní bude vodník na návsi.
Bydlet může v naší Sázce, o ryby v zimě pečovat,
hodné dě nesmí strašit, před psy se raděj schovávat.“

Domov pro seniory,
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná,

V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ
SLUŽEB PŘIJMEME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE NA TYTO PRACOVNÍ
POZICE

„Breke, breke, já mám Chlum rád, děkuji vám, pánové“
raduje se chlumský vodník „breke, breke, brekekééééééééé.
V zimě budu Sázku hlídat, zjara půjdu k rybníku,
Uvidíte, co v něm bude na podzim zas kapříků.“

VŠEOBECNÁ SESTRA
S PLATNOU REGISTRACÍ ,
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI

A tak se vodník Rudolf usadil na návsi v hasičské nádrži. Celou zimu
pečoval o rybky přezimující v nádrži „Sázce“, hlídal dě , aby při hrách
nespadly do vody. A také, aby se s místními psy nakonec skamarádil.
Také není divu. Nosili mu každý den své nedojedené psí granule, které
si Rudolf zvlášť oblíbil.
Miluše Kordulová

Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu: kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr:
HPP na dobu neurčitou, nepřetržitá pracovní doba v třísměnném
provozu
Pracovní náplň, požadavky a platové zařazení:
Najdete na webových stránkách domova www.domovblatna.cz
Přihlášku předložte na adresu domova pouze v písemné formě
s tímto obsahem:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
telefon, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Informace u Bc. Markéty Tvrdé, 608 609 015

Vážení čtenáři,

93 7

Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 53 bylo jako vždy ve třech úrovních ob žnos :
lehká verze – zas už bude (číslice v 1. řádku 239546187), středně těžká verze – konec roku (č. v 1. ř. 931826574),
těžká verze – a roky jdou (č. v 1. ř. 125764938). Výherci: Marie Holoubková, Radomyšl 209; Zdeňka Nováková, Blatná
821; Mar n Novák, Blatná 816. Uvedení úspěšní luš telé si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB
nejpozději do pondělí 6. března 2017, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 54 (tj. z ledna 2017) zašlete tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU
s označením ob žnos na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska,
U
K
Na tržiš 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do pondělí 6. března 2017.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili: Stanislav, Ivana a Ema z Olomouce.
Radka Vokrojová
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Lehká verze:
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Těžká verze:
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1 = E, 2 = Á, 3 = A, 4 = Ř, 5 = N,
6 = Í, 7 = P, 8 = Š, 9 = N
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1 = B, 2 = Ý, 3 = A, 4 = R, 5 = Ý,
6 = Z, 7 = T, 8 = D, 9 = V

1
7

1 = R, 2 = K, 3 = Í, 4 = R, 5 = V,
6 = O, 7 = Ý, 8 = O, 9 = M

Blatensko SOBě 54. číslo vyšlo v pátek 27.01.2017 v Blatné. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. č. MK ČR E 18255. Ročník X. Poslední číslo
vyšlo v listopadu 2016. Uzávěrka příš ho čísla je v pátek 3.3.2017. Graﬁcký návrh: Petr Liebscher. Sazba: Pavel Korous. Tisk: Blatenská skárna s.r.o.
Na vydání se podíleli starostové a starostky měst a obcí Svazku obcí Blatenska a další dopisovatelé. Redakční rada: Rada Svazku obcí Blatenska.
Náklad 6250 ks. Redakce e-mail: blatensko@blatensko.eu tel.:728 881 358, Ing. Radka Vokrojová. Názory dopisovatelů se nemusejí shodovat
s názory redakce, příspěvky mohou být redakčně kráceny .

