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Žijí s námi aneb lidé na Blatensku

Marek Pohanka

Obyvatelům Sedlice a pozorným čtenářům
SOBáčka jistě jméno Marek Pohanka
není neznámé. Mladý sportovec,
který v prosinci 2017 získal titul
Mistra Evropy v karate. ME
2017 se zúčastnilo přes 950
závodníků z 24 zemí Evropy.
V karate reprezentuje
Českou Republiku, svou
rodnou Sedlici a vlastně
i celé Blatensko.
Narodil se 21. ledna
1992, chodil na základní
školu v Sedlici, střední
školu absolvoval v Písku /
gymnázium/ a v současné
době studuje vysokou školu
v Praze, Českou zemědělskou
univerzitu. Marek Pohanka má
staršího bratra Dušana, který bydlí
a pracuje v Praze a v minulosti se také
věnoval karate. Předsedou sportovního klubu
NAKAMA SHOTOKAN Sedlice je Dušan Pohanka /otec/, který žije v Sedlici.
Dočetla jsem se, že už máte spousty medailí, sedmdesát devět zlatých, dvaapadesát
stříbrných a čtyřicet šest bronzových. Kde je máte vystavené? Pamatujete si na tu svou
„první velkou medaili“?
„Ano, ty počty medailí jsou uvedeny na stránkách, které existují asi od roku 2005 a na
kterých jsou pouze některé výsledky. Ale je to tak, jen jich bude ve skutečnosti ještě
o maličko více. Na svou první velkou medaili, kterou jsem získal jako žák, si pamatuji.
Byl to velký závod v Mladé Boleslavi, mám medaili i s velkým pohárem! A první velkou
v pravém slova smyslu … ta byla z Mistrovství Evropy z Paříže 2009 za 2. místo kumite –
junioři do 55kg!“
Kdy jste dostal své první kimono? Kolik jich vlastně dnes máte? Záleží na barvě kimona?
„Své první kimono jsem dostal asi po několika měsících cvičení,
kdy bylo jasné, že toho nenechám. Tedy já to věděl hned.
Kolik mám dnes kimon? No, když už nepočítám ta, když
jsem ještě rostl (smích), tak potom z kimon, která byla jen
na závody, se stala kimona tréninková a ta závodní byla
stále lepší a lepší! V současné době mám asi 4 závodní /2
kimona na kata a 2 na kumite/ a tréninkových mám asi 6.
Barva kimona je hlavně bílá, černá barva se užívá pouze
výjimečně a není určena přímo pro účely karate, ale pro
podobné bojové a úpolové sporty.“
Pokračování na str. 4
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V momentě, když mně na stole
přistála žádost o článek do SOBáčku,
tak mě téměř polila hrůza. Co vlastně
psát o sobě a funkci, ve které se teprve
nesměle rozkoukávám? Část o Michalu Gutwirthovi,
Blateňákovi, který už přes dvacet let vyučuje v Záboří,
jsem se rozhodl v podstatě vynechat. Předpokládám,
že na rozdíl od mnoha osobností, o kterých se v tomto
zpravodaji dříve psalo a v budoucnu určitě ještě psát
bude, jsem zatím mnoho výjimečného nedokázal. Raději
se s Vámi, čtenáři, stručně podělím o některé informace
a novinky o Základní škole a Mateřské škole Záboří.
Ač se to nezdá, první pololetí mocně finišuje, a tak
už se pomalu mohu ohlédnout za prvním půlrokem ve
funkci ředitele. Kdo se v podobné situaci objevil, asi
mně dá za pravdu, že i ty nejhorší představy jsou ještě
xkrát překonány. Připadám si jako Štěpán Šafránek,
známý to lékař z básníků, na kterého v závěrečných
titulcích odevšad padaly knihy. U mě jen s tím rozdílem,
že se skoro za každým rohem skrývá šanon s „lejstry“.
Naštěstí ne vše v ředitelské roli se točí kolem papírování!
Energií mě nabíjejí především žáci, kvůli kterým jsem
před více než čtvrtstoletím zavrhl původně vysněnou
profesi řezníka a nastoupil na strakonické gymnázium
a posléze na „pedák“ na Karlovu univerzitu do Prahy.
Dodnes nezapomenu na den, kdy už jsem stál téměř
před podpisem smlouvy na pražskou základní školu
a kamarád mých rodičů, můj předchůdce Vašek Špatný,
zazvonil u našich dveří a nabídl mně místo právě
v Záboří. Od této chvíle ze mě v podstatě udělal, jak mě
mnoho mých známých nazývá, Zábořáka. Nejen za to
jsem mu dodnes vděčný.
Každého pedagoga určitě potěší, když jeho žáci
něčeho významného dosáhnou. Podobný slastný pocit
jsem zažil v prosinci, když naše děvčata postoupila do
krajského finále ve florbalu, byl jsem na žáky pyšný
i v momentě, když na Adventním koncertě v Záboří
utvořili živý betlém, zpívali koledy a recitovali básně.
Hojná návštěva rodičů na adventní dílně rovněž
signalizovala, že ani nám, pedagogům, ani rodičům
není zábořská škola lhostejná. Žákům bychom chtěli
nejenom „vtloukat“ do hlav požadované vědomosti,
ale rádi bychom jim nabídli i pestré mimoškolní aktivity.
Stoupající počet kroužků a jejich hojná návštěvnost
je snad důkazem, že se snažíme jít správnou cestou.
Samozřejmě musím poděkovat i svým kolegům, bez
nichž bychom naše vytýčené cíle přetěžko dosahovali.
Rok 2018 bude pro zábořskou školu rokem
slavnostním. V listopadu to bude již třicet let, kdy se
otevřely dveře nové školní budovy. K této příležitosti
plánujeme několik doprovodných akcí, o kterých Vás
budeme určitě informovat. Doufám, že se s některými
čtenáři setkám i osobně, nejenom prostřednictvím
řádků ve Zpravodaji Blatensko SOBě.
Michal Gutwirth,
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít?

v SOBu

če

Co

se

o
Konalo se jednání Valné
hromady
SOB,
byl
projednán
a schválen návrh rozpočtu SOBu na
rok 2018 bez připomínek, současně byl
p e projednán
a schválen rozpočtový výhled
SOBu do roku 2021.

o Byly podány žádostí o dotace na společné projekty členských obcí
na rok 2018.

o Tak jako každá obec, i SOB musel podat vyúčtování získaných dotací.
o Konaly se vzdělávací akce pro volené představitele obcí, úředníky
a zaměstnance úřadů.

o Připravujeme další vzdělávání:

VU3V na Blatensku
Již šestým rokem probíhá v Blatné Virtuální
univerzita 3. věku (= VU3V). V prosinci 2017
ukončilo dalších sedm studentek šestý cyklus
přednášek: Mgr. Oĺga Kurzová, Ing. Jana Michálková, Alena Mikešová,
Marie Pavlíková, Alena Šebánková, Mirka Šilhanová a Marie Vonášková.
Tím získaly právo slavnostně ukončit studium. Gratulujeme! Promoce se
konala 16. ledna 2018 v aule České zemědělské univerzity. Za uplynulé
roky již 34 studentek z Blatenska ukončilo 6 kurzů a odpromovalo, s nimi
také jeden student z Blatné. V zimním semestru navštěvovalo kurzy
celkem 40 zájemců o vzdělávání ve „třetím věku“.
Na poslední přednášce zimního semestru studentky nezapomněly na
prosincové tradice. Přišla energická čertice, která přítomným rozdávala
dárky i bez Mikuláše a andělů. Malé ochutnávky cukroví a vánočních
specialit s sebou přinesly některé studentky, a tak si všichni mohli užít
vánoční atmosféru.

• V úterý 13. března 2018 se bude konat již 5. část vzdělávání

o

účetních členských obcí SOB v rámci projektu „Zvýšení
profesionalizace řízení SOB a obcí SOB“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.
0/16_033/0002817.
• Na přelomu března a dubna 2018 se bude konat 4. část vzdělávání
zvolených zastupitelů a úředníků ve stejném projektu, a to
v oblasti práva obecních samospráv pro praxi.
• Pro „počítačové vzdělávání“ plánujeme pokračování a to 5. část.
Přesný termín konání bude členským obcím SOB včas oznámen.
Ve čtvrtek 1. února 2018 bude zahájen dalším kurzem VU3V (více
informací na jiném místě SOBáčka).

o První týden v listopadu členky „Klubu šikovných rukou“ vyráběly
vánoční dekorace. Děkujeme Agru Mráz za umožnění konání kurzu
ve společenské místnosti firmy.

o

Na přelomu února a března se
bude konat další kurz „Klubu šikovných rukou“. Na programu bude
výroba velikonočních dekorací z pedigu s lektorkou Danou
Koubkovou. Velikonoce jsou na
přelomu března a dubna.

o

Chceme opět vydat
stolní kalendář SOBu na rok
2019, výzvu najdete na jiném
místě SOBáčka.

Pokud chcete, aby se
o dění ve Vaší obci dozvěděli
všude na Blatensku, pošlete
nám
pozvánky,
zprávy
a fotografie. Vždyť SOBáček
slouží k tomu, abyste se
mohli o své úspěchy a radosti
podělit, současně tím můžete
ostatní inspirovat. Napište nám,
sobě i SOBě. Vždyť je úžasné, co
vše lidé na Blatensku dokáží. Je třeba
o tom dát vědět. Žijeme tady právě teď
a umíme si to užívat. Potvrďte všem, že sdělená radost je dvojnásobnou
radostí. A černé myšlenky „Nesmrtelné tety Závisti“ nechte zavřené
v nejhlubších sklepích.  
Své příspěvky, články o dění u Vás i s fotografiemi, pozvánky a další
informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím, na naši e-mailovou
adresu: blatensko@blatensko.eu. Uzávěrka příjmu příspěvků do
březnového vydání je v pátek 2. března 2018.
Radka Vokrojová

V akademickém roce 2017/ 2018 začíná letní semestr v Konzultačním
středisku Blatná ve čtvrtek 1. února 2018 v 9,00 hodin ve velké klubovně
Komunitního centra Blatná. Budou probíhat dva kurzy současně: „Gian
Lorenzo Bernini - genius evropského baroka“. Garantem kurzu je doc.
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D., kterého studentky již znají z kurzů „Umění
rané renesance v Itálii“ a „Život a dílo Michelangela Buonarroti“.
Druhým kurzem v Konzultačním středisku Blatná bude „Lesnictví“, kurz
se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím
a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu
trvalých produkčních podmínek lesa.
Cena jednoho kurzu (celkem 6 kapitol/ přednášek) je 350,- Kč, zájemci
se mohou přihlásit po zahájení semestru, nejpozději však do 23. 2. 2018
na přednáškách (vždy čtvrtky od 1. února – 1. března 2018, v době 9,0011,00 hod.) v klubovně Komunitního centra Blatná, Nádražní ulice, popř.
u SOBu: blatensko@blatensko.eu nebo tel. 728 881 358.
Další informace o studiu VU3V můžete získat buď na webové adrese
www.e-senior.czu.cz nebo přímo v kanceláři SOBu popř. na telefonu
728 881 358.
Radka Vokrojová

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání
SOBáčka č. 61
je v pátek 2. března 2018.
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Základní informace
o projektu CSS

že b “

CSS

ru

MA

Místní akční skupina
Blatensko v roce
2017
S
Projekt Místní
Bla
o
t e n s ko ,
akční plán rozvoje
vzdělávání Blatensko

„C e nt

Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska
připravujeme tradiční stolní kalendář SOBu na rok 2019. Žádáme
zástupce obcí, organizátorů kulturních, sportovních, společenských
a dalších akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok
2019. Žádáme o poskytnutí podkladů a jejich zaslání na E-mailovou
adresu blatensko@blatensko.eu nebo poštou Na Tržišti 727, 388
01 Blatná. Popřípadě Vás žádáme, abyste se přišli domluvit vše
osobně.
Své podklady, prosím, zasílejte co nejdříve – nejpozději do
pátku 4. května 2018. Nezapomeňte uvést datum a název akce,
místo konání popř. pořadatele a další podrobnosti, které znáte.
Uvítáme, když nám poskytnete ilustrační fotografie ze života
v obcích na Blatensku (uveďte autora popř. název fotografie).
Děkujeme a těšíme na spolupráci.
Bohumila Hoštičková
Radka Vokrojová

Projekt „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také „Centra
s p o l e č n ý c h společných služeb“ (CSS), reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017,
je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

slu

Kalendář SOBu na příští rok 2019

roku 2018 budou vyhlašovány výzvy, v rámci kterých budou finančně
podpořeny projekty, zaměřené na rozvoj regionu. V případě MAS
Blatensko půjde o Integrovaný regionální operační program (IROP),
Operační program zaměstnanost (OPZ) a Program rozvoje venkova
(PRV). Do roku 2022 by mezi místní zemědělce, drobné podnikatele,
obce a další subjekty mělo být rozděleno cca 49 miliónů korun /IROP
– 21 mil., OPZ – 10 mil., PRV – 18 mil./. Jednotlivé fiche a opatření jsou
popsána ve Strategii, která je k dispozici na našich webových stránkách:
www.blatensko.cz/mas/.
Další informace můžete získat na tel. čísle:  602 400 140
Za Místní akční skupinu Blatensko
Ilona Mašková

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.: 607 032 192,
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Ing. Radka Vokrojová, tel.: 728 881 358,
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Michaela Vohryzková, tel.: 383 420 300,
e-mail: projektcss@blatensko.eu

Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání Blatensko, jsme
zahájili 1. 4. 2016 a byl ukončen 30. 11. 2017.
V rámci projektu se nám podařilo vytvořit fungující místní partnerství,
fungující realizační tým, řídící výbor, pracovní skupiny, statut MAP
Blatensko, jednací řád řídícího výboru, Analytická část MAP Blatensko
(součástí je i metaanalýza již existujících strategických dokumentů
v území), Strategický rámec MAP Blatensko s přílohou Investiční
a další priority (po schválení Řídícím výborem a stal se podkladovým
materiálem k další práci v oblasti MAP, příloha je pravidelně
aktualizovaná), vzdělávací semináře, výstupy z jednání řídícího výboru
a pracovních skupin, Implementační plán s organizační strukturou
a komunikačními mechanismy, Komunikační a informační strategie
MAP Blatensko, Principy MAP a komunikační strategie MAP Blatensko,
Dohoda o vzájemné spolupráci MAP Blatenska, Roční akční plán na rok
2018 a Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko. Všechny tyto
dokumenty jsou k dispozici v kanceláři MAS, případně na webu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří se aktivně
zapojovali v pracovních skupinách a řídícím výboru. Díky Vám všem se
nám podařilo úspěšně zrealizovat projekt.
S pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2018
Za Místní akční skupinu Blatensko
Vladimíra Kozáková

Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná
Úřední hodiny:
Pondělí		
8,00 – 11,00
Středa		
8,00 – 11,00
Pátek 		
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Informace z MAS Blatensko, o.p.s.

Na počátku roku 2018 chceme popřát všem našim partnerům,
spolupracovníkům, ale také všem občanům regionu Blatensko mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
V listopadu loňského roku byla konečně schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), tudíž v průběhu

Jana Ratajová, Domov Petra Mačkov
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Lidé na Blatensku
Marek Pohanka
Pokračování ze str. 1

A jak se liší kimono na kata a na kumite? Je v nich velký rozdíl?
„Základní rozdíl je v použitých materiálech a střihu kimona. Kimono na kumite
Ž i j í s n á mi
je všeobecně z lehčího a měkčího materiálu,
aby umožnovalo maximální rozsah pohybu a vytvářelo pokud možno, co nejmenší odpor při pohybu. Kimona navržená
pro kata jsou naopak z materiálu pevnějšího, který sice při pohybu klade
majiteli trochu odpor, ale vytváří při tom zvukový efekt a výborně drží
tvar. Kdybych to měl charakterizovat laicky, řekl bych, že kimono na kumite má za úkol majiteli nepřekážet a poskytnou mu pocit, že na sobě
vlastně ani nic nemá, kdežto kimono na kata má být především slyšet
a zároveň u toho vypadat skvěle.“
Kolik titulů Mistra ČR vlastně máte? A kolikrát jste vyhrál ME?
„Zatím jsem se stal 24x Mistrem ČR, to je od kategorií žactva až do
současnosti. Bylo to v disciplínách kumite, kata a i kata team. Kolikrát
jsem vyhrál ME? Tak to už je trochu těžší soutěž! Zatím jsem získal titul
vicemistra Evropy v kumite /2. místo v roce 2009/ a titul ME v kata
shotokan 2017. Jinak jsem získal umístění na Akademickém mistrovství
světa, Akademické mistrovství Evropy, na MS jsem byl ve čtvrtfinále, MS
SKIF jsem získal 4. místo.“
Kdy a kde jste začal s karate? A jaký sport máte ještě rád? Má karatista
také ještě čas na jiné sportování?
„S karate jsem začal v roce 2000 v Písku. V oddíle Budó škola K.K. byl
mým prvním učitelem sensei Karel Kolerus. Rád mám prakticky každý
sport, hrával jsem fotbal, jezdil jsem na skateboardu, rád si také vyrazím
na kole nebo kolečkových bruslích, v zimním období s chutí vytáhnu
snowboard. V přípravě karate zařazuji hodně atletiku, která je skvělým
a potřebným doplňkem. A jinak fitness a zvedání železa, které mi
pomáhá se udržovat v kondici.“
Slovo sensei (našla jsem si na internetu) se překládá jako instruktor nebo
učitel. Dobrý sensei má učit něco víc než jen údery a kopy. Moudrost
nemusí vždy přijít s věkem. Mnozí ti starší se můžou dostat mimo cestu
Dó a nebudou považováni za zodpovědného a kvalitního senseie.
Moudrá slova pronesl jeden z největších bojovníků, mistr meče Musashi
před mnoha lety: „I přes to, že můj sensei je dávno mrtvý, každý, kdo
přichází a přinese mi něco a to i mimo bojové umění, je můj současný
sensei, protože nejdůležitější je chtít se stále učit“.
Prozradíte své sportovní nebo osobní vzory?
„Mých sportovních vzorů je mnoho, co se karate týká je to zemřelý
Michael Milon. Kluci, ke kterým jsem vzhlížel jako malé prtě – Jakub
Tesárek a Jindřich Pilman, ale i moji trenéři Karel Kolerus či obě Petry,
Nová i Peceková, nebo i skvělý Španělský závodník Damian Qiuntero.
Snažím se od každého si vypůjčit to nejlepší, ať už přímo v karate či
v přístupu k němu.
Co se týká osobních vzorů, asi těžko bych je mohl všechny jmenovat
a přitom na nikoho nezapomenout. Jak už jsem se zmínil, snažím se od

První medaile z Mistrovství ČR, 2. místo, 2003

World cup, Švédsko, 2004

každého, ke komu vzhlížím a koho obdivuji, půjčit si to nejlepší a to dále
šířit, stejně jako v karate, tak i osobním životě. Mohl bych tedy jmenovat
všechny od rodičů, bratra, prarodičů, učitelů, přátel, trenérů, kantorů,
sportovců, a mnohých dalších.“
Kdo Vás vedl k Vašim prvním úspěchům?
„Svých prvních úspěchů jsem dosáhl ještě v Píseckém oddíle karate
pod vedením trenéra Karla Koleruse, kde jsem začínal od žákovských
kategorií. V pozdějších letech jako dorostenec a junior jsem začal
s trénováním i pod vedením Petry Nové /mistryně Evropy v kata/ a Petry
Pecekové /mistryně Evropy a světa v kumite/. Jedna je z Plzně, druhá
z Písku. Obě se mi snažily předat maximum svých zkušeností ze svých
disciplín v karate.“
Vůbec netuším, co znamená: „má černý pás“ a je držitelem „desátého
Danu“? Jak se získávají? Můžete nám to, prosím, vysvětlit? Jakou mají
barvy symboliku?
„Začal bych s pásky barevnými, tedy žákovskými. Každý, kdo začíná cvičit
karate, musí absolvovat základy tohoto umění od začátku a postupně se
v technikách zdokonalovat. Tomu odpovídají i barvy pásků. Bílý /8. kyu/ je
symbol čistoty, neposkvrněnosti; žlutý /7. kyu/ to je barva slunce, světla
a plodnosti, tedy svítání nového dne; zelený pás /6.  kyu/ symbolizuje
barvu rostlin a jejich schopnost zpracování světla a vytvoření něčeho
nového; fialový pás /5. a 4. kyu/ je jako barva nebe, oceánu a dálek,
vyjadřuje snažení a touhu sahat k horizontům poznání; hnědý pás /3., 2.
a 1. kyu/ je barvou země, symbolem trvanlivosti jako spolehlivý člověk,
jehož technika je pevná a duše plodná a neoblomná.
Černé pásy znamenají, že jejich držitel dosáhl mistrovského stupně.
Symbol noci, skončení jednoho cyklu/dne, který začínal východem
slunce, a začátek cyklu nového. Cesta nekončí, ba pravě začíná.
Tak a teď trochu jednodušeji.
Každé období cvičení je završeno zkouškou na odpovídající pás, kde je požadováno
zvládnutí určitého objemu
technik ve správném provedení. Takové malé vysvědčení!
Černé pásy jsou pásy
mistrovské /1. – 10. Dan/.
Získáním takového stupně
se karatista stává mistrem
tohoto bojového umění.
A samozřejmě nejde všechny
zkoušky dělat najednou, jsou
čekací doby. Je to na celý
život!
Já jsem zatím držitelem 3.
Danu karate shotokan.“ A jen
tak mezi řečí se zmíní, že
trénuje nejen mladé karatisty
v Sedlici, ale už byl osloven
MČR 1. kata, 1. kumite, 3. kata team, 2005
z několika klubů v Praze.
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Na webu jsem zjistila, že jste si všechny černé pásy odcvičil u japonských
mistrů – Hirokazu Kanazawa /10. Dan/ a Nobuaki Kanazawa /6. Dan/. To
jste letěl do Japonska?
„Pokaždé jsem skládal zkoušku na příslušný technický stupeň v České
republice při návštěvě japonských mistrů, na jejich seminářích. V roce
2007, 2009 a pak 2015. Rozhodně bych se ale cestě do Japonska
nebránil, byl by to pro mě splněný sen.“ (úsměv)
Co musí mít trenér karate „za povolení“, aby mohl trénovat děti
a mládež?
„Trenér musí mít platnou trenérskou licenci, kterou si každým druhým
rokem obnovuje a obhajuje. Mimo „povolení“ je to ale především zápal
a nadšení, bez kterého by to nešlo.“ A opět se Marek usměje.
Na webových stránkách klubu NAKAMA SHOTOKAN Sedlice máte tři
slogany:
Za prvé: Tradice. Karate se pojí nejen s pohybovou aktivitou, ale
především s filosofií budhismu. Je potřeba trénovat nejen svoje tělo,
ale i mysl.
Za druhé: Vybojuj si své medaile! Máš-li tu odvahu, u nás Ti dáme
prostor a můžeš své schopnosti poměřit na závodech.
A za třetí: Karate pomáhá. Přihlas se na karate v Sedlici a nauč se bránit.
Ovládni svoje tělo, zpevni své svaly a nauč se koncentrovat.
Další otázky budou pro Marka, částečně možná i pro otce Dušana: Od
kdy trénujete karate v Sedlici? Jak jste zakládali klub? Kolik máte členů
a kolik jich aktivně závodí? A jak moc je náročné udržet klub v chodu?
Kde získáváte finanční a další podporu na činnost klubu?
„Vezměme to tedy od začátku. Po úspěchu v Paříži v roce 2009 si mne
začali zvát na tréninky do Českých Budějovic, kde jsem předával dětem
svoje nabyté zkušenosti a začal jsem s trénováním. V Sedlici vzešel první
impuls od několika maminek, které měly zájem a ptaly se, zda bych
netrénoval karate. Začalo to kroužkem při škole a od roku 2014 jsme
se stali oficiálním oddílem karate v Jihočeském a Českém svazu karate.
Počet dětí různě kolísá. „Vydrží jen ti nejlepší“, jak s oblibou říkal můj
první mistr. Počet dětí se pohybuje mezi 30 – 40. Technické zabezpečení
pro cvičení je náročnější. Tatami, podložku, na které se cvičí, pořídil
kdysi otec pro moje cvičení. Tak teď plní i další úkol.
Jinak se snažíme žádat o podporu i Město Sedlice, které nám vychází
vstříc.“
Jak často jezdíte s Vašimi svěřenci na závody?
„Hlavně je to podle dosažené úrovně cvičení a výběrem závodu pro
tu danou skupinu. Takže se samozřejmě začíná na závodech v kraji. Ti
nejlepší mohou pak jet i na republikové závody. Posloupnost je velmi
důležitá.
Jsou i závody přímo pro začínající karateky, tedy karatisty, kde mají
možnost se poměřit se stejně starými dětmi na stejné technické úrovni.“
Jak často jezdíte Vy na závody MČR, ME a MS? Kde jste byl nejdále?
„Nyní jezdím převážně na zahraniční závody po Evropě a na nejdůležitější
závody v ČR. Také je to o získání nominace na ten či onen určitý závod!
Je to tak 15 závodů ročně. Jako žák jsem jich objel daleko víc. Nejdále

ME v Paříži 2009, Petra Peceková, Marek Pohanka, Petra Nová,
2. místo kumite junioři do 55kg

Slovakia Open, Yohanna Sanchez (mistryně světa z Venezuely),
Marek Pohanka, 2012, oba 1. místo

jsem byl asi v Maroku, Portugalsku a Švédsku. Ale na těch největších
závodech /K1/ se samozřejmě potkávám s karatisty z celého světa.“
S kým cestuje? A jak vypadá taková „sportovní cesta“? Jezdíte sám?
„V posledních letech cestujeme hlavně s otcem. On zařizuje ubytování,
přihlášení a všechny náležitosti okolo. V případě potřeby cesty letadlem
cestuji sám.“
Kdy může člověk začít s karate?
„Prakticky kdykoliv od věku předškolního.“
Takže tento sport je pro všechny věkové kategorii, že.
„Stačí udělat jen ten první krok, přihlásit se a začít.“
Jste reprezentantem ČR v kata i kumite. Co to znamená?
„Závodím v obou disciplínách, jak v kata tak v kumite.
Kata je přesná sestava technik, imaginární boj s nepřítelem, kterou
předvádí každý závodník sám.
Kumite je částečně kontaktní forma zápasu s předváděním technik na
soupeři.  A je to podmíněno i váhovými kategoriemi.“
A jaký rozdíl mezi karate a judem?
„Hlavní rozdíl je ve způsobu boje a používání technik. Judo je úpolovým
sportem, kde se snažíte využít sílu oponenta proti jemu samému. Cílem
je druhého dostat na lopatky. Na rozdíl od toho karate se zaměřuje na
distanční boj, kde jsou využívány údery i kopy.“
Jak vypadá Váš jídelníček? Myslím, zda se liší v době závodů
a o „sportovních prázdninách“? Jaké je Vaše oblíbené jídlo české
kuchyně a jaké z japonské kuchyně? Umíte si ho sám připravit?
„Můj jídelníček se v době závodní a přípravné moc nemění, platí však,
že si poměrně dost svou
stravu hlídám a dávám
si pozor na to, co jím. Ze
zásady se vyhýbám světlému pečivu, knedlíkům,
smaženým a mastným
pokrmům. Moje oblíbené české jídlo jsou bosáky (chlupaté knedlíky)
s vajíčkem, které mi čas
od času přiveze babička
při návštěvě. A byť je to
jedno z jídel, kterým se
normálně vyhýbám, tak
jim nikdy neodolám. Připravit bosáky neumím,
pouze je osmažit s vejcem. Co se týká japonských pokrmů, nemám
žádné oblíbené japonské
jídlo, ale mám rád spoustu věcí v kombinaci s wasabi.“
ME SKIEF, 4. místo, 2017
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Navštívil jste Japonsko
nebo se k tomu chystáte?
„No, touhle otázkou
jste mi připomněla
trochu smutnější věc.
V letošním roce jsem
se měl zúčastnit AMS
v Japonsku. Nominaci
jsem měl již potvrzenou, avšak FISU /
Světová
organizace
univerzitního sportu/
změnila věkové kategorie pro karate /od
ME WSF, 1. místo kata shotokan, 2017
17 – 25 let/. A i když
jsem vysokoškolák, bude mi teď v lednu 26 let, nemohu bohužel reprezentovat.“
Díváte se na akční filmy, kde filmoví hrdinové ovládají různá bojová
umění? Co je reálné a co je „pouze“ filmová fikce?
„Abych byl upřímný, podobné akční filmy jsem sledoval dříve. Dnes už
na to bohužel nemám moc času a sledování filmů všeobecně je jedna
z věcí, kterou jsem musel hodně upozadit. Každopádně, co si pamatuji,
většina filmů se zakládá na nereálných předpokladech výdrže lidského
těla a ve filmech tak můžeme vidět nekonečné souboje dvou téměř
nesmrtelných jedinců. V reálu to rozhodně takhle nechodí a ve většině
případů jedna rána mnohdy znamená konec boje a přesila pěti lidí proti
jednomu je prakticky neřešitelná.“
Neoslovila Vás nějaká filmová produkce, abyste dělal poradce, nebo jste
se účastnil i nějakého natáčení?
„Tato otázka je velice zajímavá, ale bohužel žádná taková nabídka se ke
mně nikdy nedostala. Ale když tak nad tím přemýšlím, jistě bych se nebál
takové příležitosti využít a vyzkoušel bych si aplikaci bojového umění
na pro mě novém, neprobádaném území – televizním nebo filmovém
plátně.“ (smích)
Uvedl jste, že studujete vysokou školu, Českou zemědělskou univerzitu
v Praze. Jaký obor? Podělíte se s čtenáři o své plány do budoucna?
„Ano, studuji na ČZU provozně ekonomickou fakultu a mým zaměřením
je marketing a management. Co se budoucích plánů týká, nemám
ještě žádnou jasnou představu. Všeobecně mě baví komunikace s lidmi
a nebránil bych se ani práci s čísly. Prozatím to však nechávám ve
hvězdách a snažím se využít příležitostí, které se mi naskytnou.“
Na závěr mi, milí čtenáři, dovolte, abych s předstihem nebo vlastně
dodatečně (uzávěrka byla před Markovými narozeninami, SOBáček
vychází až po nich) popřála Marku Pohankovi k jeho narozeninám pevné
zdraví, hodně štěstí, vytrvalost a trpělivost nejen pro sport, při studiu,
ale vše dobré i do života.
Současně gratuluji k dosaženým úspěchům. Věřím, že nejen já, ale
spousta lidí z Blatenska mu bude fandit a držet pověstné palce pro
úspěch v budoucích závodech. A vlastně nejen jemu, ale všem mladým
karatekům ze sedlického oddílu NAKAMA SHOTOKAN.
Děkuji za reprezentaci a samozřejmě děkuji za rozhovor.
Radka Vokrojová

ích

Obec Lnáře
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První p

a místní část Zahorčice

obc

Lnáře
Shodou okolností jsou to právě
Lnáře, jimiž začíná tento ročník
seriálu věnovaného prvním písemným
em
n é z m í n k y zmínkám o obcích Blatenska. Důvodem
je především to, že na ně vychází řada.
Možná ale trochu i řízením vyšší moci se tak děje
právě v roce, kdy Lnáře oslaví významné a kulaté výročí, totiž 700 let
své historické, to jest písemnými prameny doložitelné existence. Mým
záměrem proto je, vedle tohoto příspěvku v rámci seriálu, který bude
jinak samozřejmě pokračovat dalšími obcemi, představit různá zajímavá
témata z dějin Lnář. Chci tím pravidelné čtenáře Blatenska SOBě
i všechny další zájemce o dění v regionu upozornit a zároveň pozvat
na lnářské oslavy, jež budou probíhat po celý rok a jejichž orientační
přehled najdete rovněž na stránkách tohoto čísla našeho zpravodaje.
Jednotlivé články budou věnovány vesměs tomu, co z důvodu
kapacity i koncepce nenajde své místo v publikaci o historii, památkách
a osobnostech Lnář, kterou obec k letošnímu výročí chystá.
Vraťme se ale zpátky k první písemné zmínce o Lnářích, od níž se vše
předeslané odvíjí. Bez větších pochyb se soudí, že název vsi je odvozen
od „lnářů“, tedy lidí živících se pěstováním, zpracováním a případně též
prodejem lnu. Ve starší literatuře, počínaje topografií Jaroslause Schallera (1786) přes Sedláčkovy „Hrady“ (1895) a Dějiny osady Lnářské od
Aloise Majera (1923), je za jejího prvního známého majitele pokládán
jistý Oldřich ze Lnář, který měl v roce 1313 doprovázet českého krále
Jana Lucemburského na tažení do Itálie. Tento Oldřich je zmiňován ve
Zbraslavské kronice, avšak s přídomkem „ze Schlüsselberka“ a figuruje
mezi německými pány, kteří se k výpravě, tvořené zatím „četnými
šlechtici českými a moravskými“, připojili až u Norimberka. Podobnost
Oldřichova přídomku s německým názvem Lnář (Schlüsselburg) dala
vzniknout Schallerově tvrzení, že byl majitelem vsi, což pak přejímali
i další historici. Oldřich (německy Ulrich či Udalrich) však ve skutečnosti
pocházel z rodu von Schlüsselberg usedlého v oblasti Frank (Franken).
I kdyby vlastnil nějaký majetek v Čechách, v citované zprávě nic nenasvědčuje tomu, že by mělo jít právě o Lnáře a že by to bylo právě v roce
1313. Proto přichází jako další v úvahu ta, která spadá do roku 1318, kdy
Budislav z Rožmitálu žaluje Habarta ze Lnář u zemského soudu pro loupež spáchanou na jeho majetku v Hajanech a naopak Habart vede spor
s Bavorem z Bělčic a Oldřichem ze Střížovic pro škody, které mu způsobili
ohněm ve vsi Řištích. V tomto případě je nade vši pochybnost, že aktér
popisovaných událostí byl skutečně vlastníkem Lnář, a tudíž lze
považovat rok 1318
za datum první relevantní písemné zmínky o naší obci.     
Habart ze Lnář byl
s největší pravděpodobností
příslušníkem rodu nosícího
ve svém erbu černou
oslí hlavu na zlatém,
případně stříbrném
štítu. Prvotním sídlem
tohoto rodu byly blízké Kasejovice, psal se
však i po Frymburku
na Sušicku či Střele
u Strakonic a konečně též po Lnářích,
které držel po celé
14. století a pak až do
doby nedlouho před
Náhrobník s erby klíče a oslí hlavy v lapidáriu Svatojánského husitskými válkami.
Zajímavou památkou
muzea v Nepomuku (foto autor článku)

o

Umíte japonsky? Učíte
se japonsky?
„Umím jen základní
nejnutnější technické
pojmy, které používám
při tréninku karate.
Bohužel hlubší znalosti
a porozumění tomuto
jazyku nemám. Rozhodně bych si chtěl
v budoucnu osvojit
alespoň malé základy
pro komunikaci.“

7

Svazek obcí Blatenska - leden 2018
na něj je starobylý náhrobní kámen, ukazující svým
jednoduchým provedením
na vznik zhruba ve druhé
čtvrtině 14. století. Jsou na
něm vyobrazeny dva gotické
trojhranné štíty nad sebou,
horní s figurou šikmo položeného klíče, dolní se znamením oslí hlavy. Nachází
se v lapidáriu Svatojánského
muzea na arciděkanství v Nepomuku. Objeven byl náhodně při kopání základů stodoly
usedlosti čp. 59 v obci Klášter roku 1933 a následně
zakoupen nepomuckým arciděkanem Janem Strnadem
pro muzeum. Vzhledem
k místu nálezu se soudí, že
jde o pozůstatek pohřebiště
v areálu bývalého pomuckého cisterciáckého kláštera
Erb říšského rodu von Schlüsselberg
na tumbě v klášteře Schlüsselau
zničeného roku 1420 husity.
Tam se ale nejspíše dostal až druhotně z kostela v Kasejovicích. Očitý
svědek, který ho 17. 2. 1568 v jisté úřední věci navštívil, totiž vypráví,
že právě tam mu „ukázán kámen jeden na hrobě, jdouc do kostela hned
po pravé straně mezi stolicemi, ten sem viděl a spatřil, že na tom kameni sou vytesány jakž podobenství ukazuje, staře dva erbový. Jeden
erb nahoře vytesán a v poli šikem klíč týmž způsobem jako ve Lnářích,
o němž napřed postaveno jest, a pod tím erbem na témž kameni jest
druhý erb vytesaný a v poli hlava vosličí než textu žádného ani léta na
tom kameni vytesáno taky není.“ Důležitý je údaj o stejném znakovém
štítu s figurou klíče, který byl vyobrazen nad hlavní branou lnářské
tvrze. Citovaný svědek, který Lnáře navštívil o den dříve než Kasejovice,
to jest 16. 2., vypovídá „odtud z Volyně sem byl veden na zámek, jakž
nyní jmenují Lnáře, kteréhož pan Zdeněk z Šternbergka v držení býti ráčí,
dále zprávu mi dali urozený pan pan Václav Zmrzlík z Svojšína a pan Jan
Bohuše z Hradiště, že sou slejchali od starodávna jmenovati to sídlo Klíčumburkem. A tu jest mi ukázán nad mostem nad vraty ve zdi vytesaný
erb z kamene po starodávnu; to sem spatřil, že v témž erbu v poli jest
vytesán klíč jeden, šikem přes pole, ale textu žádného není vtesáno ani
léta.“
Popisovaný erb musel patřit předchůdcům Habarta ze Lnář,
pravděpodobným stavebníkům lnářské tvrze, o nichž ale z písemných
pramenů nic kromě rodového znamení nevíme. Dost možná ale pocházeli
z výše zmíněného říšského rodu von Schlüsselberg, který užíval podobný
erb. Jeho spojení s erbem Habartovým na jednom náhrobníku dokládá
příbuzenský svazek obou rodů. Díky tomu, že kombinací německých
výrazů pro klíč (Schlüssel) a pro opevněné sídlo (Burg) vznikl pozdější
německý název Lnář – Schlüsselburg (v 16. století v poněkud úsměvné

podobě Klíčumburk), však zůstal právě klíč nadčasovým symbolem
Lnář (více než dvě století zdobil jako kuriozita i fasádu zámku ve formě
rozměrné malby a následně reliéfní desky) a nechybí ani v novodobém
znaku obce.
Označení Schlüsselburg, zatím poprvé zjištěné k roku 1643, se zprvu
vztahovalo výhradně na vrchnostenské sídlo nacházející se tehdy vůči
vsi v odlehlé poloze. Byla jím goticko-renesanční tvrz, kterou ovšem
po polovině 17. století nahradil raně barokní zámek. Posléze bylo
přeneseno též na panství jako správní celek (Herrschaft Schlüsselburg).
Zajímavé je, že německé pojmenování se v různých pravopisných
variantách prosadilo i v česky psaných dokumentech. Oproti tomu
pro ves se nadále užíval její český název, k němuž tvořil ten německý
dlouho jen rovnocennou alternativu. Teprve v 19. století převážil rovněž
jako oficiální pro německy vedený úřední styk a naposledy se používal
v době protektorátu (1939–1945).
Zahorčice
Zahorčice jsou místní částí obce Lnáře od roku 1964. Jejich název
nejspíše souvisí s polohou „za horou“ vůči Lnářům. V již vícekrát
citovaném listinném falzu, hlásícím se k roku 1227, jímž měl král Přemysl
I. Otakar potvrdit klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě jeho
dosavadní državy a práva, figuruje také ves „Zagoru“ lokalizovaná do
oblasti Bozeňska spolu s vesnicemi Pole, Hradiště, Uzenice, Drahenice,
Lučkovice, Stěžov a Nerestce. Regionální souvislosti i forma názvu vsi,
který je zde zjevně odvozen od předložky „za“ a substantiva „hora“
(v dobovém pravopisu „gora“), nasvědčují, že by mohlo jít o naše
Zahorčice, ale ve skutečnosti se jedná spíše o Záboří. O něm máme totiž
zprávu z roku 1305, kdy prokazatelně mezi klášterní državy náleželo,
avšak ve výše uvedené listině nefiguruje. Můžeme se tedy domnívat,
že buď nějakým nedopatřením vypadlo, nebo že je v ní zapsáno pod
zkomoleným názvem „Zagoru“. Jméno vsi má totiž na rozdíl od Zahorčic
původ ve slově „bor“, to jest borový les.
Toto vše ale nemění nic na skutečnosti, že se musíme poohlédnout
po jiné písemné zmínce, tentokráte již nezpochybnitelné. Taková se
nachází v listině ze 4. 10. 1383, jíž Kunrát ze Lnář potvrzuje klášteru
dominikánek u sv. Anny, respektive u sv. Vavřince na Starém Městě
pražském plat 8 kop grošů ze vsi Zahorčic („in villa Zahorczycz“), které
konventu odkázala jeho matka. Dodnes dochovaná pergamenová listina
opatřená pečetí vydavatele a šesti rovněž urozených svědků – Břeňka
ze Švihova, Hereše z Újezdce, Dětřicha z Újezdce, Mikuláše z Vožice,
Arnošta z Újezdce a Jimrama z Říčan – je uložena v Národním archivu
v Praze.
Prameny a literatura:

• Národní archiv, Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II.,
ŘD sv. Anna, inv. č. 1107, sign. 35.

• Národní archiv, Desky zemské větší, sign. 15, fol. B 25–26.
• Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, sign.
Kasejovice 01–09.

• Státní oblastní archiv v Plzni, Rodinný archiv Trauttmansdorffů,
inv. č. 997, kart. 76.

• BERNDORF, Alexander, Topografie neb místopis města Nepomuka
za leta 1540–1940. 1. díl, Praha 1961.

• EMLER, Josef – DVORSKÝ, František, Reliquiae tabularum terrae
•
•
•
•
•
•
•
Listina Kunráta ze Lnář ze 4. 10. 1383 s nejstarší známou písemnou zmínkou o Zahorčicích
(NA, AZK, ŘD sv. Anna, inv. č. 1107, sign. 35)

•

citationum vetustissimae. Nejstarší zbytky desk zemských
půhonných, Praha 1868.
FRIEDRICH, Gustav (ed.), Codex diplomaticus et epistolarius regni
Bohemiae, sv. II. (1198–1230), Praha 1912.
MAJER, Alois, Dějiny osady Lnářské, Lnáře 1923.
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady. Díl I, Praha 1972.
PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní
význam a změny. Díl II. (CH–L), Praha 1949.
PROFOUS, Antonín – SVOBODA, Jan, Místní jména v Čechách.
Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. (S–Ž), Praha 1957.
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl
XI., Praha 1897.
SCHALLER, Jaroslaus, Topographie des Königreichs Böhmen.
Dritter Theil, Prachiner Kreis, Prag 1786.
Zbraslavská kronika, Chronicon Aulae regiae, Praha 1976.
Vladimír Červenka
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Nově objevené
prameny
ke stavební historii
zámku ve Lnářích

Raně barokní zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Lnář. Spolu s farním a dříve
klášterním kostelem Nejsvětější Trojice představuje
nejvýznamnější stavební památku obce. Od druhé poloviny 17. století
byl nejen vrchnostenským sídlem, ale také důležitým administrativním
střediskem. Zdejší úřední kancelář vykonávala hospodářskou, politickou
a nižší soudní správu rozsáhlého panství o rozloze přes 6 000 ha, které na sklonku feudalismu zahrnovalo dvě městečka a 34 vesnic s více
než 10 000 obyvateli. I po nahrazení patrimonijního uspořádání politickými obcemi, okresy a okresními soudy s volenými, případně státem
jmenovanými orgány v roce 1850 byl zámek nadále obydlím majitele
a správním centrem velkostatku, který přesto, že po pozemkové reformě v počátcích samostatného Československa přišel téměř o polovinu
své dosavadní rozlohy, zůstával největším a nejvýznamnějším hospodářským podnikem v obci. Éra socialismu sice znamenala postupné chátrání objektu, ale následně i jeho rozsáhlou rekonstrukci prováděnou od
počátku 70. do počátku 90. let minulého století pro potřeby generální prokuratury a pak Úřadu vlády ČSR. Od roku 1992 je zámek opět ve
vlastnictví původních majitelů a v roce 1999 byl zpřístupněn veřejnosti.
Je tudíž na místě, aby první ze seriálu článků s historickou tematikou,
zaměřených v tomto jubilejním roce na Lnáře, byl věnován právě této
významné památce.
Okolnosti a průběh výstavby zámku, k níž došlo po polovině 17. století
z inciativy hraběte Aleše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic († 1672), byly
až do relativně nedávné doby velkou neznámou. Po otevření zámku
veřejnosti se jako datum zahájení stavebních prací začal prezentovat
rok 1666 převzatý z knihy Aloise Majera Dějiny osady Lnářské (vydána
1923). Toto datum je velice líbivé, a to nejen pro svou kulatost, ale
i fakt, že ke zpřístupnění objektu došlo po ještě kulatějších 333 letech
od pomyslného položení základního kamene. Není divu, že v propagaci
zámku se cíleně udržuje, ačkoli, jak uvidíme níže, neodpovídá
skutečnosti.
Také identita architekta zůstávala dlouhou dobu nezjištěna. Až
v novějších odborných pracích se stále častěji objevuje předpoklad, že
jím byl významný pražský raně barokní architekt italského původu Carlo
Lurago (1615–1684). Z jeho tvorby můžeme zmínit kupříkladu jezuitské
koleje v Praze (Klementinum) či Březnici, poutní kostely na Svaté Hoře
v Příbrami a ve Svatém Janu pod Skalou, opravu a přestavbu katedrály
sv. Štěpána v Pasově, ze světských zakázek pak zámek Humprecht
u Sobotky ad.
Na doporučení Mgr. Jana Štěpánka, který se zabývá barokním
uměním se zvláštním zaměřením na Manětín a osobnost Marie Gabriely
Lažanské, rozené Černínové, dcery někdejšího majitele lnářského
panství Tomáše Zachea Černína z Chudenic, jsem se zaměřil na archivní
fond Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí, uložený ve Státním
oblastním archivu v Zámrsku. Podle sdělení Mgr. Štěpánka, o jehož
pravdivosti jsem se následně sám přesvědčil, měl tento fond obsahovat
značné množství písemností stavebníka lnářského zámku Aleše
Ferdinanda Vratislava z Mitrovic, jehož dcera Eva Konstancie († 1700)
byla provdána do rodu Morzinů. Mezi nimi se měla nacházet mimo jiné
i smlouva, kterou uzavřel hrabě Vratislav s Carlem Luragem na stavební
práce na zámku ve Lnářích. V citovaném fondu jsou celkem tři důležité
dokumenty týkající se lnářského šlechtického sídla. Kromě jmenované
smlouvy, která je datována 14. 2. 1663 a nese pozdější přípisy, jde ještě
o nedatovaný výkaz stavebních prací Luragem nedokončených (vlastně
příloha ke smlouvě, jediná dochovaná ze čtyř), pocházející asi z roku
1664 nebo 1665, a vyúčtování zámečnických prací vykonaných na zámku
ve Lnářích, rovněž nedatované, ale doplněné údajem o jejich částečné
úhradě roku 1672. Řemeslník, který je provedl, sice není jmenovitě
uveden, ale mohl jím být zámečník Martin Höfele z Prahy, který pro
Aleše Ferdinanda Vratislava pracoval.

Poněvadž jde o dokumenty, jež nejen
potvrzují účast Carla
Luraga a s ním i dalšího italského umělce, štukatéra Donata
Ferady, na stavbě
lnářského zámku, ale
také upřesňují její
chronologii a osvětlují některé souvislosti,
rozhodl jsem se seznámit s nimi čtenáře
na stránkách našeho
zpravodaje a předat je
tímto způsobem v tištěné podobě všem
zájemcům k dalšímu
využití. Texty příslušStavebník lnářského zámku Aleš Ferdinand Vratislav
ných písemností jsou
z Mitrovic (NA, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb)
zveřejněny v plném
znění, u německy psaných dokumentů i s překladem do češtiny.
Smlouva Aleše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic s Carlem Luragem na
stavební práce na zámku ve Lnářích; 1663, únor 14., Lnáře
(originální dokument uložen v: Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond
Rodinný archiv Černínů-Morzinů, inv. č. 2196, kart. 150)
Na obálce:
Original baw Contract Zwischen Ihro Excell(enz): H(och)l(öblichen): Alex
Wratislawen Graffen von Mitrowitz, und dem Baw Meister Carl Lurago
wegen Mauer arbeith Beym Schloß zu Schlüsselburg pr(o) 1 300 fl. Sub
dato 14. Febr(uarii) A(nn)o 1663 in duplo, Verzeichnus was Ihme Carl
Lurago zum außbawen geblieben, Im 1665 iahr unterschidl(ichen):
Handwergkhs Leüthen vom Schloßbaw gezahlt worden Endg[---]er
Seel(iger) Pallir Donat Ferada auf die Stukator arbeith A(nn)o 1666,
und der baw Meister von 2. April bis 15. July 1667 auß Ihro Excell(enz):
Graffen empfangen zusam(m)en....6 stuck.
(Překlad: Originál stavební smlouvy ve dvojím vyhotovení z 14. února
roku 1663 mezi Jeho vysokorodou excelencí, Alešem Vratislavem
hrabětem z Mitrovic, a stavitelem Carlem Luragem na zednickou práci
při zámku ve Lnářích za 1 300 zlatých. Soupis toho, co Carlu Luragovi
zbývá dostavět, toho, co bylo v roce 1665 vyplaceno za stavbu zámku
řemeslníkům a konečně toho, co dostal od Jeho hraběcí excelence již
zemřelý polír Donato Ferada za štukatérskou práci v roce 1666 a stavitel
za období od 2. dubna do 15. července 1667. 6 kusů.)
Text smlouvy:
Heut Dato, den Vierzehenten Februarij, Anno 1663. Ist Zwischen
mir Underschriebenen, Undt Herrn Carl Lurago,
Baumeistern,
nach Volgender Vergleich abgeredet undt geschloßen wordten;
Nemblichen: daß Er Baumeister schuldig sein solle, Alles Gemauer, so
Zwischen denen Zwey Haubtmauern undt der drey Seythen, im Schloß
Zu Schlüßelburgkh, von Unten an, biß Unders Tach abzubrechen,
hernach die Schied Mauer aufzuführen, die Schließen, einzuziehen,
der Ersten Gaden ganz Gewölben, den andern aber, Unndt dritten
Gaden, sowohl auch oben auff, die Güebel undt Ärcker, mit Fenster:
undt Thürstöckhen versehen; Inngleichen Zwey Stiegen, Von Unten an,
biß unders Tach Gewölben, nebens den Nothwendigen Feuer Öffen,
auffzuführen, die Arbeitt Zuzurichten, alles Zupflastern, bewerffen,
sauber Zuputzen, undt außzuweißen; Unndt in Summa, Alles, waß
hiebey ein: undt andr Orths, vermög deß Von Ihm gemachten Abriß,
undt mir eigenhändigten Models von Lit. A. biß C. die Nothdurff, an
Mauer Arbeith erfordert, auffs beste undt fleißigste Zumachen; darzu
Ihme dann von dem Haubtman daselbst, alle bedürffigkeiten, ohne sein
entgeldt, sollen beygeschafft, auch so viel Taglöhner, alß er, außer deß
Kalchmachers, vonnöthen haben wirdt, von den Underthanen daselbst
gegeben undt bezahlet werdten; Herentgegen habe Ich Ihme Lurago,
Vor solche Arbeit, selbige wie angeführt, fleißig, Recht undt Wohl; ohne
Mangel Zu guten Baulichen bestandt, auch schleunigst Zu vollführen,
benandlichen Eintaußent, dreyhundert gulden, rein(isch): Yeden deren
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Zu Sechzig Kr(eutzer): Zugeben Versprochen, Undt Zwar der gestalt, daß
demselben baldt Zum Anfang der Arbeith Dreyhundert gulden, Unndt
dann nach erforderung der Zeit, Zu Ein hundert gulden Undt wann
solche Arbeith Gänzlichen, Wie eß sich gebührt vollbracht, Zu erfüllung
der Veraccordirten Summa, solcher Eintaußent dreyhundert gulden
r(heinisch): die lezten dreyhundert fl. gegeben werden sollen; Yedoch
mit dießem außdruckhlichen Vorbehalt, dofern wieder verhoffen, Er
an solchem Gebewde, etwas Ubersehend sonst ein Mangl begehen
wurde, So soll Er alß dann auch schuldig sein, solchen auff sein selbst
Unkosten, abzuhelffen undt Zuverbessern; Alles Getrewlich Undt sonder
Gefährdte; Zu Uhrkundt undt mehrer VerCräfftigung seindt dießes
Spalt Zettels, Zwey gleichlautende, Auffgerichtet, undt von Mir undt
Ihme Bawmeistern, mit gewöhnlichen Insiegel undt Pettschaft undt
UnderZogenen aigen handtschrifften, beCräfftiget; Dauon wier mir,
Undt der ander Ihme Carln Lurago eingehändiget; So offt nun etwaz
hieran bezahlet wirdt, Soll eß Zugleich auff dießer Zettel bemerckt
werden; Actum Schlüßelburgkh, Die et Anno, ut supra.
Aless wratislaw g(raff) m(anu) p(ropria)
Carlo Lurago
A fermo Comeso
A di 20 feebrario receputo sopra alla Cordia florenii trecenti id es 300 fl.
Über daher obengemelte Gebaütt, ist gedinget worden auch die Capellen
Vermog des gegeben Models, von grundt auf biß hinauf zu bawen, den
grosen pfeilen undt der under stehende Mauer so weitt als vorunter
thutt, weg zu brechen, undt ander aufzubawen, undt dem vorigen
gebaü gleich zu machen, darfür soll der H(och)l(öbliche) Carl Lurago;
neben den Jubelmahl benotigten handtlungen, undt beyschafung aller
Materialien, haben Undt empfangen...300 fl. undt soll über dem werken
bey dem ainbrechen, den Palir verbleiben.
Den 20. 9ber ist zusamen gerattet worden undt hatt dem h(och)
l(öblichen) Carl empfangen über die zu vor gegebenen...300 fl.
516 fl.
Com(eso) m(anu) p(ropria) Carlo Lurago
Von 27. 9ber bis zu Anfang des Jahres ist bezahlt worden...129 fl.

a vybílit, celkově co nejlépe a nejpilněji provést
vše, co si stavební práce
vyžádají dle jím vypracovaného nákresu a vlastnoručního modelu (Litera
A až C). K tomu mu má
hejtman zajistit zdarma
všechny potřeby, taktéž
dát a zaplatit tolik nádení- Podpis a pečeť C. Luraga na smlouvě s A. F. Vratislavem
z Mitrovic (SOA v Zámrsku, RA Černínů-Morzinů,
ků z řad poddaných, kolik
inv. č. 2196, kart. 150)
bude nutné, s výjimkou
hasiče vápna. Oproti tomu já slibuji za tuto práci vykonanou tak, jak je
uvedena, pilně, náležitě, správně, bez nedostatků a v dobrém stavebním
stavu, též co nejrychleji, jemu Luragovi zaplatit 1 300 zlatých rýnských,
každý po 60 krejcarech, a to tím způsobem, že 300 zlatých hned na počátku prací, po 100 zlatých pak průběžně a až dokončí práci tak, jak se
zavázal, ještě posledních 300 zlatých k doplnění smluvené částky 1 300
zlatých rýnských, ovšem s touto výslovnou výhradou. Pokud by vyvstalo
podezření, že na této stavbě něco přehlédl, nebo se dopustil chyby, pak
je povinen ji odstranit a poctivě napravit na vlastní náklad a riziko. Na
potvrzení a větší jistotu je tento stejnopis proveden ve dvou vyhotoveních a potvrzen mnou a jím, stavitelem, běžnými pečetěmi a připojenými vlastnoručními podpisy, jedním mým a druhým jeho, Carla Luraga.
Kdykoli bude něco zaplaceno, má se to hned zapsat na tento dokument.
Dáno ve Lnářích výše psaného dne a roku.
Hrabě Aleš Vratislav, vlastní rukou.
Carlo Lurago, potvrzuji.
Dne 20. února jsem přijal dle dohody tři sta zlatých, to jest 300 zl.
Kromě výše uvedené stavby bylo dohodnuto vystavět od základu ještě
kapli dle dodaného modelu, strhnout velký pilíř a pod ním stojící zeď,
kam až to bude nutné, vybudovat jinou a přizpůsobit ji původní stavbě,
za což má velevážený Carlo Lurago vedle stravy, potřebných dělníků
a materiálu obdržet 300 zlatých a má být při té práci od začátku polír.

Von 14. Janu(arii) 1664 biß 21. Juny ist bezahlt worden...405 zl.

20. listopadu proběhlo vyúčtování a velevážený Carlo Lurago přijal za
výše uvedenou práci dalších 300 zl.

Com(eso) m(anu) p(ropria) Carlo Lurago

Celkem vyplaceno 516 zlatých.

Von obgedachten Abraittung biß dem 13 7ber bezahlt worden...323 fl.

Od 27. listopadu bylo do začátku roku zaplaceno 129 zlatých.

Jo Donato Ferada

Od 14. ledna 1664 do 21. června zaplaceno 405 zlatých.

Von der letzteren zusamen Raittung biß 31 9ber ist bezahlt worden...166
zl.

Potvrzuji vlastní rukou – Carlo Lurago.

Carlo Lurago

První strana smlouvy A. F. Vratislava z Mitrovic se
stavitelem C. Luragem z 14. 2. 1663 (SOA v Zámrsku,
RA Černínů-Morzinů, inv. č. 2196, kart. 150)

Překlad: Dnes, 14.
února 1663 byla mezi
podepsaným a panem
Carlem Luragem, stavitelem,
dohodnuta
a uzavřena následující
smlouva, totiž, že se stavitel zavazuje strhnout
až po střechu veškeré
zdivo zámku Schlüsselburg mezi dvěma hlavními zdmi a třemi stranami, pak vystavět dělící
zeď, stáhnout zdivo závlačemi, celé první poschodí zaklenout, druhé
a třetí, stejně jako štíty
a arkýře opatřit okny
a dveřními zárubněmi,
postavit dvojí klenuté
schodiště zespodu až
pod střechu a potřebná
kamna, vše vydláždit,
nahodit, čistě omítnout

Z výše uvedeného vyúčtování do 13. září zaplaceno 323 zlatých
Já, Donato Ferada.
Z posledního vyúčtování do 31. září zaplaceno 166 zlatých.
Carlo Lurago.
Výkaz nedodělaných stavebních prací
na zámku Lnáře; asi 1664 nebo 1665
(originální dokument uložen v: Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond
Rodinný archiv Černínů-Morzinů, inv. č. 2171, kart. 146)
Vyznamenání, co tak při zámku J(eho) v(ysoké) hr(aběcí) ex(celence)
Schließlburgkském od p(ana) Karla Luragy k dodělání pozůstává.
Totiž:
V hořejším štoku:
Pavlač hořejší proti paláci nejní dlážděná.
Kde malíř zůstává velkej pokoj nejní dlážděnej, ani vybílenej, ani pod
kamny udělaný.
Trativod hořejší též nejní dlážděnej.
V pokoji napravo palácu nejní dlážděno ani vybíleno ani pod kamny
udělané.
Velký pokoj v rohu k zahradě, kde sklenář dělal, nejní dlážděno ani bíleno.
Nad pokoji, kde J(eho) v(ysoká) hr(aběcí) ex(celence) zůstávati ráčí, těm
podobný 2 nejsou dlážděný ani pod kamny udělaný.
Ty malý komůrky vobě nad sacristii nejsou dlážděný ani bílený.
V prostředním:
Palác a komora po straně též nedlážděný.
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V dolejším:
V dole ambit nedlážděný.
Dva pokoje, jeden napřed a druhý, v kterým truhlář plzeňský dělá,
nedlážděný a nebílený, přední pak ještě asi 3 loket zvejši neobvrhnutý
a pod kamny neudělaný.
Komín v kuchyni rozšířiti.
Vyúčtování zámečnických prací
na zámku Lnáře; před 1672
(originální dokument uložen v: Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond
Rodinný archiv Černínů-Morzinů, inv. č. 2174, kart. 147)
Poznamenání díla zámečnického
v zámku Šlyspurském na paláci dvoje dveře zavěšený k almarám, panty,
zámky k nim a rukověti do obouch...6 zl.
Item troje dřevěný mříže přidělávání nade dveřma...1 zl. 30 kr.
Item v kaple k jedněm dveřům jeden novej zámek přibíjení...2 zl. 15 kr.
Item podle kanceláře jeden novej rám vokovaný...2 zl. 15 kr.
Item v tom vokně pár vokenic zavěšenejch...45 kr.
Item na paláci k jednomu šenktyši udělanejch 5 párů pantů
pocejnovaných, tři zámky, rygle a podpory a co k tomu náleží od něho
10 zl.
Item zůstává prvnějšího díla rest...14 zl. 30 kr.
Sum(m)a 37 zl. 15 kr.

Pohlednice ze sbírky V. Bouše, odesláno ze Sedlice v r. 1931

Počátek školy v Sedlici nelze přesně
určit. Základ školství položily školy farní,
klášterní a biskupské, ve kterých se
ds
k
vyučovalo
sedmeru svobodných umění:
š
tav u
písemnictví, latině, řečnictví, výmluvnosti,
jeme
počtářství, měřičství, hudbě a hvězdářství.
Za vlády Karla IV. vzkvétalo i školství a nebylo snad
ani jediné farní osady, kde by se neučilo čtení, psaní a počítání. Zdá
se, že v této době, kdy se objevují první zmínky o kněžích v Sedlici, se
zde již také vyučovalo a to ve zvláštní místnosti k vyučování vyčleněné.
Doloženo to ovšem nikde není.
V roce 1570 svolal pražský arcibiskup Brus z Mohelnice do Českého
Krumlova jihočeské duchovní a nabádal je k zakládání škol. Od roku
1622 měli dozor nad školou v Sedlici jezuité z Březnice. První sedličtí
učitelé, doložení v matrice, byli Jiří Brachion a poté Jan Jindřich Abner.
Dále pak v roce 1676 Václav Butta, v roce 1677 Havel Pavel a v roce
1682 Adam Vanžata. Školní budova byla postavena na farním dvoře,
byla dřevěná se světnicí pro vyučování a bytem pro učitele. V roce 1729
byla opravena a v roce 1786 přestavěna a zvětšena. V roce 1776 vydala
hraběnka Antonie Černínová z Chudenic „instrukci pro cantoribus“,

která stanovila odměnu pro sedlického učitele. Ročně měl dostávat 60
zlatých a v naturáliích žito, hrách, máslo, sýr, kapry, sůl, dřevo na otop
a 4 sudy piva. V této době působil v sedlické škole učitel Antonín Rosák,
který zde učil 50 let a byl též výborný varhaník.
Postupně přibývalo žáků a stará jednotřídní škola již nestačila. Proto
byla v roce 1835 pronajata další místnost v domě č.p. 130 a další rok
v domě č.p. 129. V roce 1862 bylo v sedlické škole již 250 dětí a v témže
roce do ní začaly docházet i děti z Mužetic, které původně navštěvovaly
školu ve Škvořeticích. Kapacita původní školy těmto počtům nestačila,
a tak byla v roce 1863 budova školy zbourána a na jejím místě byla
postavena nákladem 14 000 zlatých nová zděná školní budova. Byly v ní
tři třídy a po deseti letech byla rozšířena na čtyřtřídní. V roce 1885 byla
rozšířena na pětitřídní. Řídícím učitelem byl v letech 1863 - 1896 Václav
Čubr, kterému byl za zásluhy o školu udělen zlatý záslužný kříž s korunou
a při jeho předání v roce 1896 předán i diplom čestného měšťanství.
Po něm nastoupil František Šebek, který v roce 1898 prosadil otevření
šesté třídy. V této době se již pomýšlelo na otevření školy měšťanské, ale
vzhledem k výši předpokládaných nákladů k tomu ještě nedošlo. V roce
1906 byla zřízena v Holušicích dvoutřídní škola, a tak děti z Mužetic
a Holušic přestaly do Sedlice docházet a škola byla opět čtyřtřídní. I tak
navštěvovalo sedlickou školu kolem 260 dětí. V roce 1906 nastoupil na
místo řídícího učitele Jan Šavrda ze Sedlice a působil zde do roku 1919.
V roce 1920 měla obecná škola již pouze tři třídy, ale od 16. února 1920
bylo zahájeno vyučování na jednotřídní měšťanské škole, která byla od 1.
září 1920 rozšířena na dvoutřídní a o rok později na trojtřídní. Ředitelem
byl ustanoven František Hykeš z Blatné, řídícím učitelem obecné školy
pak Josef Cvach. Oba odešli do důchodu v roce 1929 a od roku 1930
došlo ke sloučení obecné a měšťanské školy v jednu. Zároveň bylo 30.
června 1930 ukončeno vyučování ve školní budově vedle fary, později
byla přestavena na bytový dům, ale dodnes se jí říká „stará škola“.
V roce 1930 byla zahájena stavba nové moderní školy dle plánů
architekta Františka Fíny z Plzně stavitelem Václavem Rainerem ze
Strakonic. Škola byla moderní, jako jedna z mála na Strakonicku měla
i vlastní tělocvičnu a získala čestný název Masarykova škola, který byl
vyveden i na východní straně fasády. 1. září 1931 bylo v nové budově
zahájeno vyučování. Ředitelem byl ustanoven Stanislav Němec.
V těžkých dobách protektorátu škola fungovala pod vedením ředitelů
Františka Kváči a od roku 1941 Františka Konráda. V období prázdnin

Dům č.p. 123 - stará škola (1864 - 1930), archiv školy

Pohlednice ze sbírky V. Bouše, odesláno ze Sedlice do Vídně, cca 1. pol. minulého století

Nato jsem přijal zde v Praze 10 zl.
Na Lnářích jsem přijal od komorníka 10 zl.
A(nn)o 1672, 1. Januarij doplaceno mu ...12 zl.
(Summa) 32 zl.

Vladimír Červenka

ol
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Historie školy
v Sedlici
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třída je vybavena interaktivní didaktickou technikou, má moderní školní
kuchyňku, nově vybavenou školní dílnu a novou učebnu cizích jazyků.
Má tedy všechny předpoklady pokračovat v tradici sedlického školství
i v novém tisíciletí.
V článku byly použity záznamy z kroniky „Náčrtek dějin města
Sedlice“, kterou sestavil monsignore František Seyvalter, bývalý sedlický
děkan, konkrétně výpis z této kroniky z historie sedlického školství,
který provedl bývalý ředitel školy Josef Oberreiter. Dále pak záznamy ze
školních kronik a částečně i osobní vzpomínky.   
Marek Charvát, ředitel ZŠ Sedlice

Jan Evangelista Purkyně
a dnešní doba

Budova školy v 50. letech, archiv školy

Budova školy po rekonstrukci 2003, archiv školy

at

Vážení čtenáři Sobáčku,
dnes bych rád alespoň trochu
nahlédl do jedné důležité kapitoly
historie naší biologie a medicíny. A to
de
v á s z a j í m dokonce do takové, která má specifický
vztah k Blatné. Letos totiž uplyne 230 let od
narození významného českého vědce - anatoma,
fyziologa, morfologa a biologa Jana Evangelisty Purkyně. Tento velikán
naší vědy byl navíc i básník a filosof a také otec významného malíře
Karla Purkyně. Purkyně byl jedním z největších českých vědců 19.
století. Jeho vědecká práce významně ovlivnila vývoj biologie, medicíny
i přírodních věd vůbec. Zasáhl dokonce i takový obor jakým je například
kinematografie. Purkyně také založil v roce 1839 první fyziologický
ústav na světě. J. E. Purkyně je mezinárodně uznávanou osobností. Jiní
badatelé po něm pojmenovali na 20 struktur nebo jevů v organismech
(například Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku
a řada dalších). V loňském roce uspořádala Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP, byla u nás založena v roce 1949)
svůj 28. kongres věnovaný právě Purkyňovi. Význam akce byl podtržen
i tím, že první den kongresu proběhl na půdě českého Senátu v Praze
a kongres spoluotevíral předseda senátu pan Milan Štěch.
Jan Evangelista Purkyně prožil bohatý a často i dramatický život.
Jeho cesta k vědeckým úspěchům nebyla přímočará, ale jeho talent,
schopnosti a úsilí jej nakonec dovedly tam, kam svými schopnostmi
patřil, k vědě. Významný moment ve vývoji mladého Purkyně byla
nabídka od barona Františka Hildprandta, aby se stal vychovatelem jeho
syna Ferdinanda. Purkyně odjel na zámek do Blatné a tady vyučoval
Ferdinanda matematiku a přírodní vědy. Ovšem zde získal Purkyně
mnohé i pro svůj osobní rozvoj. Podporu pana barona, možnost čerpat
znalosti z bohaté knihovny, tříletým pobytem na zámku získat kulturní
a společenský rozhled a návyky.
Jan Evangelista Purkyně je i dnes nesmírně inspirativní osobnost.
Proto je dobře, že je jeho odkaz dále šířen. Při příležitosti již zmíněného
28. kongresu ČLS JEP vznikla kniha: Svačina Š. et al (eds), 2017: Jan
Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu.
Vydáno u příležitosti 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně.
Mladá fronta a.s., 515 stran. Knihu je možné si koupit. Naleznete
v ní velké množství dat o životě a díle této významné osobnosti naší
vědy. A také úvahy mnoha našich předních odborníků o významu Jana
Evangelisty Purkyně pro dnešní dobu.
A to se týká i oboru, který velmi naplnil můj odborný život, a sice
mikroskopii. J. E. Purkyně byl mikroskopik „par excellence“. Optický
mikroskop vyrobený vídeňským optikem Plöslem (ve své době velmi
dokonalý přístroj) získal v roce 1832. Učinil s ním řadu významných
objevů. Učil jím pozorovat detaily tkání a buněk také své studenty. Už
tehdy ale prosazoval názor, že sebelepší mikroskop nepřinese valné
výsledky, pokud jej nepoužívá zasvěcený a zkušený badatel, který se
jím umí nejen dívat, ale dokáže to, co vidí také správně vyhodnotit.
A tím zasvěceným badatelem Purkyně byl, a tak zasáhl významně i do
oborů histologie a cytologie (byl mezi prvními na světě, kdo přisoudil
buňkám jejich stěžejní význam pro život - tento svůj nejvýznamnější
objev prezentoval na sjezdu německých přírodovědců a lékařů
v pražském Karolinu roku 1837). Ve svém kurzu Metody studia buňky na

Bu

sloužila pro tábor Hitlerjugend, kvůli kterému bylo v roce 1941 posunuto
o týden zahájení vyučování. Ve třídách po něm zůstala „výzdoba“
v podobě hesel a znaků na stěnách, ne nepodobných pozdějším
pionýrským. Počátkem 90. let, když se otevřely hranice, navštívili
několikrát školu bývalí účastníci těchto táborů.
Po válce se na škole v krátkém období vystřídali na pozici ředitele
František Kovář a Josef Lejhanec. V roce 1946 byl jmenován ředitelem
Bohuslav Kopecký. V září 1948 přijala také škola pětiletý plán – ozvučení
němého projektoru, zřízení letního cvičiště, zařízení kreslírny, květinová
výzdoba do oken a v pátém roce zřízení školního rozhlasu. Náklady
byly vyčísleny na 111.000,- Kčs a úhradu měl obstarat učitelský sbor
svépomocí. Zda byl nakonec plán splněn, již kronika nezmiňuje. Škola
byla rozdělena na národní, kterou řídil Josef Kafka, a střední, kde byl
od roku 1949 jmenován ředitelem Jiří Vopat a v roce 1952 jej zastoupil
Jan Farka. V roce 1953 byla školskou reformou zřízena škola osmiletá
a do jejího čela byl jmenován Karel Růžička. V roce 1958 jej nahradil
Josef Oberreiter, jehož práce byla v roce 1966 ohodnocena udělením
čestného titulu Zasloužilý učitel. Po jeho odchodu do důchodu byla
v roce 1973 jmenována ředitelkou školy Marie Hlaváčová, která v této
funkci působila do 15. listopadu 1989. Ředitelem školy byl jmenován
Miloslav Diviš a po jeho odstoupení, od července 1990, Bohumila
Cihlová. V roce 1996 byl jmenován ředitelem školy Marek Charvát.
Vzhledem ke stáří budovy školy bylo postupně přikročeno k její
rekonstrukci. V roce 1998 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení
a o rok později přízemí budovy. Celková rekonstrukce proběhla v roce
2003, kdy došlo k výměně oken, rozvodů vody a elektřiny, topení, střešní
krytiny, přístavbě šaten u tělocvičny a úpravám půdních prostor. Budova
dostala novou barevnou fasádu. Celková hodnota všech rekonstrukcí
činila cca 32 mil. Kč. V roce 2008 pak bylo vybudováno víceúčelové
tartanové hřiště v hodnotě 7,5 mil. Kč.
V současné době je sedlická škola organizována jako úplná základní
škola s 9 ročníky, dvěma nedávno rekonstruovanými družinami, vlastní
kuchyní s jídelnou a od roku 2003 je součástí školy jako jednoho
právního subjektu i mateřská škola. Škola je moderně vybavená, každá
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Slovo rok vzniklo ze slovesa říct, slovo
totiž původně vyjadřovalo libovolně
dlouhou lhůtu při právním jednání:
lhůtu, která se řekla. Nejsnadněji se
počítala lhůta 12 měsíců, třeba od jara
do jara, tato doba se nakonec začala
označovat jako rok.

češtině

Původ jmen měsíců v roce

Původ jmen dnů v týdnu
Dříve začínal týden nedělí.
Neděle		
den odpočinku, nedělá se
Pondělí		
den po neděli
Úterý		
druhý den po neděli, slovansky vtorij děň
Středa		
prostřední den týdne
Čtvrtek		
čtvrtý den po neděli
Pátek		
pátý den po neděli
Sobota		
židovský svátek, shabbat
Zdroj: http://kalendar.beda.cz/kalendar-rozcestnik

Chránit přírodu
bagrem?
nsk

a

Úspěšné oživení Vahlovického
mokřadu vrací na severní Blatensko
ohrožené a lokálně vyhynulé druhy!
ou
V minulém čísle Sobáčku jsem
( n e j e n ) B l a nastínil příčiny masivního úbytku hmyzu
z naší krajiny. Jako biolog bohužel nemohu
přehlížet negativní působení nás lidí na krajinu
a přemýšlím, co s tím. Ano, už nikdy se neobejdeme bez automobilů
a pro zajištění naší obživy budeme muset na pole neustále sypat tuny
a tuny méně či více jedovatých chemikálií, neboť asi většina z nás (ano
i včetně mně) už neumí vyměnit svůj pohodlný život za těžké životní
podmínky našich předků. Na druhou stranu, může každý z nás udělat
něco málo pro podporu biodiverzity okolo nás. Třeba postavit hmyzí
hotel, nechat pruh neposekaného trávníku nebo louky pro motýly
a včely nebo si na zahradě udělat jezírko, ve kterém místo zlatých rybek
budou žít čolci, vážky a šídla. Zkrátka, je třeba si přiznat, že my všichni
ovlivňujeme naše okolí a je v našich silách vytvořit malý nebo třeba
o něco větší kousek „přírody“ pro jiné organismy. Záměrně píšu vytvořit,
neboť v naší krajině vzniklo skoro vše lidskou činností.
V roce 2014 jsme ve spolupráci s obcí Myštice a Agenturou pro
ochrany přírody a krajiny (od které jsme vysoutěžili dotaci 240 tisíc
Kč), připravili a realizovali projekt obnovení Vahlovického „jezera“.
Mokřadu, který vznikl zřejmě jako pozůstatek po nějaké těžbě. Mokřad
byl asi před 40 lety přeměněn v rybník, ale rybám se zde moc nedařilo.
Od té doby vodní plocha postupně zarůstala orobincem a dalšími

P ř í ro

d

Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se
snažím vést studenty ke znalostem nebo dovednostem, které navazují na
odkaz Jana Evangelisty Purkyně (nakonec sdělováním těchto skutečností
si opakuji tyto zásadní skutečnosti, které jsou nezbytné i pro moji vlastní
výzkumnou práci). Studenty například vedu k uvědomění si faktu, že
k úspěšné práci v mikroskopii (ale i v dalších oborech) jsou nutné určité
předpoklady, jakými je třeba pozitivní motivace a objektivní schopnosti.
Také je třeba určité úrovně materiálního vybavení (i Purkyně měl na svoji
dobu špičkový mikroskop). Nezbytná je preciznost práce, v mikroskopii
nelze nic ošidit. Každá chyba nebo záměrné zjednodušení práce jsou
poznat na kvalitě výstupů. Stejně tak důležitá je organizace práce.
Práci v oboru mikroskopie si musíme dobře promyslet a zorganizovat.
A musíme si také zajistit dostatek času na práci i na přemýšlení
o výsledcích. V mikroskopii platí pravidlo „nespěchat“. To je ovšem
v dnešní době těžké realizovat. Jsme neustále „v poklusu“. Tady se od
dob J. E. Purkyně něco podstatného změnilo. Je dobré se občas zastavit.
Beru to jako poselství Purkyňovy doby. Ostatně máme dobré přísloví:
„Práce kvapná málo platná“. V mikroskopii je důležitá čistota práce.
Rovněž dokumentaci práce nesmíme podceňovat. Zásadní v biologické
vědě je co nejlepší znalost studovaného organismu. Musíme si zajistit
také dostatečný počet zpracovaných vzorků. Zpracování dostatečného
množství objektů je také nutné k zachycení biologické variability.
Spojení dat z více různých mikroskopických technik (nazývá se korelační
mikroskopie) je rovněž důležité. Stejně jako srovnání několika metod
přípravy vzorků. Ověřovat známé postupy, ale nebát se zkoušet i postupy
nové. Účelně experimentovat. Výsledky výzkumu pak ve správné chvíli
publikovat, ale jen formou kvalitních výstupů. Ve vědě pracujeme pod
svým jménem a je na nás, jakou bude mít naše práce hodnotu.
Je zde ještě řada dalších důležitých momentů, které musíme mít
při vědecké práci na paměti: jako třeba studium dříve publikované
literatury, komunikace s jinými pracovišti, účelné využívání výpočetní
techniky, seznamování veřejnosti s výsledky práce (popularizace vědy)
a také výuka studentů (předávání znalostí a zkušeností).
Odkaz velikána naší vědy Jana Evangelisty Purkyně se tak prolíná i do
dnešní doby. Například dodnes u nás vychází nejstarší český populárně
vědecký časopis Živa, který Purkyně založil v roce 1853. Je dobře, že
existuje ČLS JEP. Je dobře, že pokračovatelkou purkyňovské tradice
na Blatné je baronka Jana Germenisová. Je dobře, že od roku 2012
pokračují (pod patronací paní baronky) pravidelná setkávání odborníků
z oborů medicíny a biologie na zámku v Blatné, která jsou věnována
odkazu J. E. Purkyně.
Pokud by vás zajímaly další podrobnosti, pak více údajů o ČLS JEP,
najdete na jejích oficiálních webových stránkách http://www.cls.cz
Přeji čtenářům tu „správnou“ zimu s výhledem do jara.
František Weyda
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích

nejstudenější měsíc, tvoří se ledy
led se v tomto měsíci noří, láme a puká
březí dobytek rodí nebo může jít i o čas bříz
duby začínají pučet
dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen
vyjadřuje načervenalost plodů, to však platí i pro 		
následující měsíc
načervenalost plodů nebo může být základem i 		
červec (brouk)
vrcholí žně, používá se srp
podzimní říje zvěře, platí však i pro následující 		
měsíc
podzimní říje zvěře
listí padá ze stromů
základ poukazuje na souvislost se siný, to jest bledý 	
nebo šedý: tento měsíc se vyznačuje těmito 		
mdlými barvami

te

Obrázek znázorňuje příčný řez nervem u svalu v elektronovém mikroskopu

Leden		
Únor		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
		
Červenec		
		
Srpen		
Září		
		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		
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Nestačí se však radovat
z dosažených výsledků, lokalitu
je třeba neustále kontrolovat,
opatrně
obhospodařovávat
a regulovat agresivní orobinec. Není tak vyloučeno, že se
ke slovu opět někdy dostane
bagr nebo čtyřkolka. Do budoucna máme vyhlídnuté další
lokality, které si zasluhují naši
pozornost. Aktuálně se chytáme na jednu zapomenutou
orchideovou louku, která bez
naší pomoci o své nejvzácnější
poklady brzy přijde.
Petr Šípek, Zoolog
Přírodovědecká fakulta UK a
Obec Myštice

Stromy Svobody
a Republiky
y

Stromy Svobody jednak symbolizují
vznik Československé republiky a také
jsou živoucím dokladem touhy po svot ro
bodě. Nejvíce byly vysazovány v letech
d
m y S v o b o 1918 a 1919, snad v každé obci, kde žili lidé
hrdí na to, že jsou Čechy. Všechny ty lípy se,
bohužel, nedožily dneška.
Tehdy se na výsadbách zpravidla podíleli učitelé se svými žáky,
starostové a občané jednotlivých obcí, různé okrašlovací spolky. Stromy
svobody jsou (možná byly) připomínkou nejen založení Československé
republiky. Ty, které se dožily dnešních dnů, jsou také němými svědky
událostí, které je provázely. Ať už událostí a dějů přínosných a oslavu si
zasluhujících jako např. právě vznik samostatné republiky, konec první či
druhé světové války. Proto můžete v blízkosti stromů svobody také najít
pomníky padlých. Současně jsou tyto lípy svědky doby a událostí, kdy
lidé po svobodě toužili a o šťastné budoucnosti snili.
V okolí stromů se konaly oslavy, na stromy se věsily stuhy a trikolory,
někdy se i ke kořenům stromů ukládaly pamětní listy a vzkazy (jako
např. ve Lnářích). Zpravidla u nich zněla naše česká hymna.
Na letošní rok připadá 100. výročí vzniku samostatného
Československa a tím pádem i stoleté výročí některých stromů svobody
v našich obcích.
Pomozte nám zmapovat právě stromy svobody v jednotlivých
obcích na Blatensku. Vyzýváme starosty obcí, kronikáře a pamětníky,
aby nám k těmto stromům zaslali podklady, např. výňatky z kroniky,
staré fotografie a přesné místo, kde byl strom vysazen. Rádi bychom
s Vaší pomocí zmapovali jednotlivé stromy svobody, republiky na území
našeho mikroregionu.
Podklady, prosím, zasílejte na blatensko@blatensko.eu nebo
posílejte na adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná,
nebo přijďte a osobně nám o „Vašich“ stromech svobody popř. republiky
povyprávějte. Zapůjčené fotografie vrátíme. Předem děkujeme.
Rádi vás budeme prostřednictvím SOBáčku o těchto stromech
informovat.
Jako první by se vám rády představily lípy Svobody v Kadově a ve
Lnářích.

S

vodními rostlinami. V roce 2014 zůstala volná již jen malá část vodní
hladiny a okolí bylo téměř kompletně zarostlé. Na lokalitě se nacházely
populace několika druhů obojživelníků včetně skokana ostronosého,
kuňky ohnivé a čolka velkého, tedy silně ohrožených druhů.
Možná by někomu přišlo divné, proč danou lokalitu vylepšovat, když
tady přece žijí ohrožené druhy? Nepomůže si příroda sama? Odpověď
je: Ne! Příroda si sama nepomůže. Problém spočívá v tom, že naše
krajina byla přetvořena právě lidskou činností, a pokud tato činnost
vymizí, nastupuje proces sukcese, tedy postupné přeměny biotopu.
Krásná louka skončí jako křoví šípků a trnek, rybník se zanese a místo
něj vyroste vrbové mlází či olšina. Takto končí bohužel drtivá většina
neobhospodařovaných ploch. Některé druhy živočichů či rostlin takové
plochy kvitují s povděkem, pro většinu jiných však tento proces znamená
ekologickou katastrofu… Podobně by dopadl i Vahlovický mokřad. Volná
voda by zmizela a s ní i poslední plocha, kde se mohou rozmnožovat
vzácné druhy obojživelníků. V září 2014 proto dostal slovo těžký bagr
Petra Křesiny, zpočátku bylo trochu složité vysvětlit, proč nechceme
rybník celý vyčistit, ale nakonec se nám to povedlo domluvit. Společnými
silami jsme vytvořili soustavu 13 různě velkých a různě hlubokých tůní.
Již v následujícím roce bylo jasné, že náš invazivní přístup byl efektivní.
Tůně byly hned od začátku kolonizovány žabím osazenstvem a v okolí se
rozrostla bohatá a pestrá vegetace, která zacelila rány po bagru. V létě
pak vodní hladinu pokryl koberec žlutých květů bublinatek jižních –
jediné masožravé rostliny, vyskytující se na Blatensku, pod vodní hladinu
se vrátil vodouch stříbřitý. V následujících letech byl pak pozitivní trend
ještě patrnější, jarní koncerty blatnic a kuněk tomu byly nejlepším
důkazem. V loňském roce se dokonce podařilo na lokalitě zastihnout
silnou populaci vzácné vážky jasnoskvrnné, tedy druhu, který je zahrnut
ve směrnici Natrura 2000. „Náš“ mokřad tedy hostí hned tři „naturové“
druhy: kromě vážky jasnoskvrnné to jsou ještě kuňka ohnivá a čolek
velký. Vrcholem loňské sezóny bylo pak objevení extrémně vzácného
druhu vodního rdestu, rdestu trávolistého, který na Blatensku vyhynul
v 70. letech minulého století a v celé České republice nemá víc jak 10
životaschopných lokalit.  

Lípy Svobody v Kadově

V kronikách školy a obce v Kadově se v záznamech uvádí: „Dne
28. října 1919 oslaven den Národní svobody školní slavností, při níž
zasazeny lípy, jedna na návsi před kostelem, druhá mezi domy č. 47
a 32 a třetí ve školní štěpnici v rohu k obci Málkovu.“ (Zdroj: Památní
kniha Obecné školy v Kadově 1900 – 1944, str. 82.)
„V roce 1919 na jaře zasazeny 3 lípy „Svobody“ a to 1 uprostřed návsi,
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ČSSR v r. 1918-1968. Lípu zasadil Josef Zralý, nar. 1900 a Josef Dušek,
nar. 1895. Lípa byla nazvána Stromem republiky. Slavnosti se zúčastnilo
90 dětí zdejší školy za vedení učitelů: Věry Caisové, Marie Židové, Evy
Švarcové, vychovatelky zdejší družiny Marie Fučíkové a ředitele školy
Josefa Ciprýna a mnoho občanů z naší obce. Pergamen byl vypracován
zdejším výtvarníkem Slavomírem Kittnerem.
Z vyprávění lnářského občana – pamětníka - bylo zjištěno:
Původní lípa, vsazená na návsi v roce 1919, byla pravděpodobně vsazená blíž vozovce. Následkem zimní údržby vozovky byla zasažena solemi z posypů a začala odumírat. Proto byla pokácena a místo ní, dále od
vozovky, byla vsazena lípa nová, tj. Strom republiky, v roce 1968.
Připravila Marie Vrátná
O kampani Stromy Svobody se můžete také dočíst na http://www.
nadacepartnerstvi.cz/Stromy-svobody-nove-nabizi-lipu-k-vysadbe-iosetre nebo www.stromysvobody.cz

Citace zápisu v kronice obce Lnáře – rok 1919:
V květnu byla zasazena na návsi lípa „Svobody“ a to tělocvičnou
jednotou „Sokol“.

Přesto, že brzká uzávěrka tohoto
SOBáčku mi neumožňuje sdělit vám
výsledky této sbírky, už teď mohu mít
radost z toho, že díky všem skvělým
dobrovolníkům (dětem i dospělým),
pl
l
letos zavítali králové i do obcí, kde
án
ování sociá dosud nebyli. Mohli tak svou přítomností
a zpěvem potěšit více lidí a zároveň pomoci
vybrat finanční prostředky na pomoc našim
potřebným občanům.
Dovolte mi prosím, citovat z článku Martina Davida (ostravskoopavského biskupa): „Tříkrálová sbírka je vlastně velkým řetězcem
dávání. Na počátku, v době Kristova narození, jsou to v Betlémě tři
mudrci, kteří se přicházejí poklonit zrozenému Králi a dávají mu dary
nemalé hodnoty. V těchto dnech to byly desítky tisíc dobrovolníků, kteří
dávali svůj čas a síly, aby přinesli domovům zprávu o tom, že Bůh ve svém
Synu obdaroval lidi požehnáním a svou blízkostí. Označují domy trojicí
písmen K + M + B + (z lat. Kristus ať požehná tento příbytek). Dalším

í

Citace zápisu v kronice obce
Lnáře – rok 1968:
Slavnost k 50. výročí ČSSR
byla uspořádána 28. října,
kdy byl k pomníku padlých
před školou položen věnec.
Položili jej představitelé obce,
kteří totéž učinili i u pomníku
padlých v Zahorčicích.
Vysazení Stromu republiky
- 5. prosince 1968 uložil
předseda MNV Václav Smeták
láhev se zápisem do kořenů
lípy, která byla zasazena
u příležitosti 50. výročí vzniku

Tříkrálová sbírka 2018
Ko m u n i t n

Citace zápisu v kronice Sokola Lnáře – rok 1920:
…zde dlužno s lítostí připomenouti, že Lípa Svobody, která byla za
všeobecného nadšení v květnu roku 1919 zasazena, byla za rok na
to, neznámo kým, ale rozhodně člověkem bez citu, zlomena. Bratří
zahradníci se snaží, aby na pahýlu lipky vypěstovali novou korunku.
Jest si přáti, aby se jim to podařilo! Při sázení Lípy Svobody byl skládán
Sokolský slib.

25. února: Český rok na vsi - Rozpustilé vyhánění zimy
s topením Morany, průvodem masek z Vinic do středu města
a se soutěží Plzeňský koblížek - odpolední program
• 24. března: Otevírání České řeky, vítání jara a probouzení lesa
- celodenní soutěžní program na počest nového jara (nositelé
rybích jmen mají zvýhodněné vstupné)
• 30. března - 2. dubna: Oslava Velikonoc na statku Lůftnerka celodenní program
• 7. dubna: Račí sobota - celodenní naučně soutěžní program
k Mezinárodní¬mu dni ptactva (nositelé ptačích jmen mají
zvýhodněné vstupné)
• 21. dubna: Plzeňský Den Země - ekologicky zaměřený
celodenní naučně sou-těžní program
• 30. dubna: Český rok na vsi - čarodéjnické odpoledne na statku
Lůftnerka (ča-rodějnice a čarodějové mají vstup zdarma)
• 1. května: MAY DAY pro ochranu přírody - celodenní program
• Folklórní odpoledne pod staročeskou májkou na statku
Lůftnerka
• 12. - 13. května: Dny japonské kultury - celodenní program
• 23. června: Budiž léto pochváleno - pohádkovou stezkou do
času prázdnin - celodenní program
• Finále Květinové dívky 2018 - odpolední program
• 30. června: Adie školo, hurá na prázdniny - celodenní soutěžně
zábavný pro-gram
Zdroj: Čtvrtletník IRIS - Ročník XV • Vydavatel: Zoologická a botanická
zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS• Náklad: 25 000
výtisků • MK ČR E 14293

s l u že b

Lípa má obvod kmene 170 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

•

ch

Stromy Svobody ve Lnářích

Pozvánky do ZOO Plzeň

ní

1 před hostincem p. Fr. Houšky a 1 u Chaloupkovic.“ (Zdroj: Pamětní
kniha Obce Kadov 1920 – 1973, str. 14, zapsal Josef Žák učitel v Kadově.)
Lípa Svobody zasazená na jaře 1919 před hostincem Františka
Houšky je dnes krásná, zdravá lípa s pravidelnou korunou. Obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí je 232 cm. Hostinec u Houšků již neexistuje,
ale lípu můžete najít v jihozápadní části návsi v Kadově mezi domem
s čp. 68 a tvrzí.
Další lípy, o nichž píší kadovské
kroniky, již dnes nenajdeme. Lípa
u Chaloupkovic se nacházela
v zatáčce u domu s čp. 47 na
hlavní silnici směrem do obce
Lnářský Málkov. Tato lípa musela
ustoupit při rozšiřování silnice.
A lípa vysazená ve školní štěpnici
v rohu k obci Málkovu byla
pravděpodobně
poražena
při
výstavbě první bytovky v Kadově.
Další lípou Svobody je v Kadově
lípa vysazená přímo uprostřed návsi
a to podle pamětníků v r. 1945 na
oslavu konce druhé světové války.
Lucie Kočovská, Kadov
Radka Vokrojová, SOB
ilustrační kresba Pavel Štěrba, lípy v Mračově
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Nabídka práce
Hledáme člověka, do projektu doučování dětí.
Oblast učiva je v rozsahu ZŠ, nejčastěji předměty: Matematika,
Fyzika, Čj., Aj.
Minimální požadavky na vzdělání jsou započaté studium VŠ.
Vzdělání v pedagogickém oboru nebo praxe jsou výhodou.
Může se však uplatnit člověk i s jiným vzděláním.

Rozsah spolupráce: 6 hodin týdně
Pracovní doba: 		
		
ÚT
15:00 – 18:00
		
ST
15:00 – 18:00
Odměna: Kč 150,- / hod., na DPP
článkem tohoto pomyslného
řetězce jsou stovky tisíc lidí,
kteří otevírají koledníkům dveře
příbytku i srdcí a dávají svůj dar
ve prospěch Charity, aby mohla
pomáhat potřebným. Nakonec
jsou tu tisíce zaměstnanců
Charity, kteří i díky prostředkům
sbírky ve stovkách zařízení
a projektů obdarovávají svou
službou nemocné, seniory, lidi na
pokraji chudoby či bez domova.
Odměnou je jim vděčnost klientů,
kteří jsou na konci dlouhého
řetězce dávání začínajícího až
kdesi u Betléma.“
Skutečnost, že se tato sbírka
v ČR uskutečnila již poosmnácté,
je důkazem, že mezi lidmi je ještě
hodně lásky a ochoty dávat. Velký
dík patří všem lidem, kteří se
jakkoliv na této sbírce podíleli.

Strukturovaný životopis zasílejte na email: klajn@prevent99.cz
Kontakt: Martin Klajn, 725 581 884

Zprávy z našich obcí
ČEKANICE

Tříkrálová sbírka
v Čekanicích

Renáta Turková

Zaměstnavatel:
PREVENT 99 z.ú.
Heydukova 349, 386 01 Strakonice

Místo práce:
STATION 17 NZDM
Spálená 727, Blatná

Nabídka práce
Do týmu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blatné hledáme

sociálního pracovníka/pracovnici na 0,6 úvazku.
Náplní je přímá práci s dětmi a dospívajícími zahrnující
poradenství a volnočasové aktivity.
Minimální požadavky na vzdělání jsou VOŠ sociální práce aj.
Vhodné pro studenty, kteří do roka splní kvalifikační požadavky.
Více informací najdete na stránce
http://www.prevent99.cz/kariera
Strukturovaný životopis, motivační dopis a případné dotazy zasílejte na

email: harant@prevent99.cz
Kontakt: Mgr. Tomáš Harant, 727 885 787

Tříkrálová sbírka v Čekanicích se
letos konala poprvé. V roce 2017 se
Blatná
Tříkrálové sbírky v Sedlici zúčastnil také
Josef Šlais z Čekanic a jeho maminka přišla
s nápadem uspořádat sbírku i v Čekanicích. Zajistila
tři místní koledníky: svoji dceru Natálku, Anežku Hrubou a Martínka
Kafku. Žádný z nich ještě nikdy dříve nekoledoval, ale písničku „My
tři králové“ znali. A Martínek, který byl „černým vzadu“, krásně zpíval
své sólo. Koledníci se sešli v sobotu 6. ledna krátce po druhé hodině
u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích, kde jim paní Hrubá
ukázalá krásnou vánoční výzdobu s keramickým betlémem.
Koledování začalo u rybníka Ovčín, kam jsme zajeli autem.
V Čekanicích řada domů slouží jen k víkendové rekreaci, a proto často
koledníci zvonili nebo klepali marně. Kdo byl doma, ale rád otevřel,
poslechl si koledu a přispěl do pokladničky na dobrou věc, případně
ještě přispěl koledníkům nějakou dobrotou. Najednou se nám zdálo, že
slyšíme píseň „Tři králové“ jakoby s ozvěnou. Ale nebyla to ozvěna: tří
dívky seděly na lavičce před domem a zpívaly stejnou písničku. Byly to
sestry Kluknerovy a Růženka z bytovky, která se do Čekanic přistěhovala
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písní. Jak bývá zvykem, následovala degustační soutěž. Nápady na slanou
pochutinu pomalu docházejí, ale nakonec přece jen vyhrál nápad, že se
bude degustovat bramborák. Ten se nejlépe povedl Hance Jahodové,
druhé místo patřilo Jarce Pazderníkové a třetí nejlepší bramborák
upekla Jitka Fousová.

Zpívání v kapličce

teprve nedávno, v srpnu 2017. Rády se k nám připojily, a tak zhruba
v polovině Čekanic nekoledovali tři králové, ale králů bylo šest. Nikomu
to nevadilo, zkusili jsme upravit text písně na „Nás šest králů...“, ale
to nebylo ono. Lidé vítali koledníčky s úsměvem a otevřeným srdcem.
Poslední navštívený dům byl u Kafků, kde nás pozvali i dovnitř, aby
koledníci mohli zazpívat prababičce Martínka, paní Márii Polákové,
která se v lednu 2018 dožila 97 let.
Poděkování patří všem šesti malým koledníčkům a také všem
obyvatelům Čekanic, kteří ochotně otevřeli své dveře, svá srdce a také
své peněženky. Jako poděkování za příspěvek do pokladničky rozdávali
kromě úsměvů také cukříky a kalendáříky na rok 2018.
Ke konci koledování byli tři plus tři králové již trochu unaveni, a proto
jsme se domluvili, že příští rok zkusíme v Čekanicích udělat dvě skupinky
koledníků, aby si mohly obcházení Čekanic rozdělit.
Text a foto: František Jirsa

V sobotu 9. prosince se uskutečnilo v naší kapličce adventní zpívání.
Každým rokem se snažíme zpestřit program. O to letošní zpestření se
postaraly děti z MŠ Vrchlického Blatná, které pod vedením paní Kůstové
a Strnadové přednesly pásmo básniček a písniček. Nechybělo ani
vystoupení sboru domácích, letos v obměněné sestavě. V jejich podání
zazněly oblíbené vánoční songy. Chtěli bychom moc poděkovat oběma
učitelkám a rodičům dětí, kteří obětovali čas a děti doprovodili.
Dále ještě proběhla vánoční taneční zábava s kapelou Malkovanka
a silvestrovské posezení v hospodě.

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Jubilanti v osadě Drahenický Málkov
Leden: Králová Zdeňka (65 let)
Únor: Dubská Alena (80 let)
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví
a životní pohodu.
Luboš Kylián - předseda OV Dr. Málkov

Šesté adventní trhy

Poslední listopadovou sobotu se v Málkově konal již šestý ročník
Málkovských adventních trhů. Trhy se každoročně těší vysoké
návštěvnosti. Po trzích jsme se společně přesunuli ven na slavností
rozsvícení vánočního stromu a po krátkém proslovu předsedy osadního
výboru Luboše Kyliána jsme si společně zazpívali pár koled a vánočních

Foto Tereza Kůstová

Foto Luboš Suk

Špacír
Po Vánocích bylo
potřeba udělat něco
pro své zdraví. A taková dlouhá procházka je k tomu ideální.
První den v novém
roce, v jednu hodinu
vyrazilo z Málkova
přibližně 30 lidí. Jejich
kroky vedly nejprve
k jeskyni v Černém háji
a poté do Černívska na
zříceninu hradu Křikava. Toto stanoviště
je vždy občerstvovací.
Jistě vhod přišly buřtíky, čaj, káva i něco ostřejšího.
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PF 2018
Osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov vám do
nového roku přeje jen to nejlepší. Zároveň bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří se během roku 2017 podíleli na přípravě a organizaci akcí
v obci.
Lucie Kyliánová

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a
ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují,
že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2018/2019 se koná 6. a 7. dubna 2018 takto:
pátek 6. dubna 14:00 – 17:00 hodin
sobota 7. dubna 09:00 – 11:00 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní
docházkou, děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti
narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, 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 děti
navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách
u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského
v Blatné.

JAKý byl život
za 1. světové války?
V rámci spolupráce s Městským muzeem
v Blatné a jejich připravované výstavy zaměřené na
1. světovou válku, jejíž výročí si letos připomínáme,
jsme se pro naše žáky 5. tříd rozhodli zařadit interaktivní program, který
nabízí pan Petr Chlebec. Program byl uzpůsoben věku posluchačů
a probíranému vlastivědnému učivu a zaměřen na nejzásadnější pojmy
tohoto období se zaměřením na blatenskou oblast.
Historik v dobové vojenské uniformě dětem nejprve přiblížil válečnou dobu. Strohé informace doplnil o perličky, které všechny poslu-

chače velmi překvapily, a při
následných kontrolních otázkách jsme si ověřili, že si je
všichni zapamatovali.
Další část byla organizována formou skupinové hry.
Dle historických událostí žáci
plnili různé úkoly, díky nimž
lépe pochopili krutost a nevyzpytatelnost válečné doby
pro běžného vojáka.
Velké poděkování patří
panu Chlebcovi za poutavé
zpracování dvouhodinového
interaktivního programu. Věřím, že i další aktivity, které
pro naše žáky připraví, budou pro ně stejně přínosné.
A nyní malé ohlédnutí za programem očima žáků 5. B:
11. prosince 2017 k nám do školy přišel pan Chlebec z blatenského
muzea a vyprávěl nám o 1. světové válce. Dozvěděli jsme se od něj další
informace o průběhu války, ale i o tom, jak bojovali blatenští občané.
Pan Chlebec přišel dokonce v dobovém obleku. Hráli jsme také hru,
která spočívala v tom, že jsme se měli starat o pět vojáků v průběhu
jednotlivých bojů 1. světové války. Obstarávali jsme jim jídlo, oblečení
a zbraně a dostávali jsme čokoládové penízky (žoldy). Překvapilo nás,
jak zamotaný a náhodný byl atentát v Sarajevu. Vyprávění se nám moc
líbilo.
Petr Stichenwirth, David Ježek 5. B

Čertovské zastavení

Začátek adventního času je
na naší kole pravidelně spojen
s Čertovským zastavením,
které organizujeme společně
se Spolkem rodičů a přátel
školy.
Na pátek 1. prosince se
těšili žáci 1. a 3. tříd, kteří si
pod vedením paní učitelek
připravili „čertovská řádění“.
Vystoupení plné čertovských
říkadel, písniček a tanečků si
vychutnali nejen jejich rodinní
příslušníci, ale i klientky
z blízkého Domova pro seniory
v Blatné.
Nedílnou součástí Čertovského zastavení jsou vánoční
tvořivé dílničky, kde si děti spolu s rodiči mohly vyrobit vánoční ozdůbky, přáníčka či vánoční
dekorace.  Se svými překrásný-
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mi výrobky nás opět navštívili klienti z Domova seniorů, p. Dumská s věnečky a anděly z papírové hmoty, p. Šperlíková s vánočními svícny, které
si mohly děti dozdobit. Další výrobní dílny připravily vychovatelky i sami
děti z prvního a druhého stupně.
Improvizovaná kavárnička všem nabízela nejen dobrou náladu, ale
i velkou škálu vánočního cukroví či jiných dobrot, které připravili sami
rodiče a vychovatelky ŠD.
Děkujeme všem učitelkám za secvičení krásných představení, paním
vychovatelkám i šikovným pekařkám a cukrářkám za přípravu dobrot
a všem ostatním aktivním organizátorům za celkové zajištění akce. Díky
jim všem jsme si mohli zpříjemnit předvánoční čas.

Den laskavosti
pro mateřskou školku
Dne 14. listopadu naše
škola uspořádala Den
laskavosti. Naše třída 9.
A navštívila Mateřskou školu
Šilhova v Blatné. Chtěli jsme
dětem ukázat naši školu
a paním učitelkám pomoci
v jejich práci. Nejprve
jsme si pro děti do školky
došli a vypravili jsme je na
cestu. Většina dětí se nás
nejprve bála, ale po čase se
rozkoukaly.
Když jsme se dostali do
školy, rozdělili jsme je na
dvě skupiny a začali jsme se

V prosinci třídy 9. A a 9. B navštívily Střední odbornou školu v Blatné.
Zástupci z jednotlivých tříd nás provázeli po areálu střední školy. Ukázali
nám, čím se zabývají jednotlivé obory. V tělocvičně jsme si vyzkoušeli
různé sportovní aktivity. Nakonec jsme si vyzkoušeli virtuální realitu
a hraní šipek na Xboxu.
Návštěva nás velmi zaujala a doufáme v další návštěvy středních škol.
Aneta Piklová, Karolína Šišková,
Karolína Bláhová, žákyně třídy 9. B

Florbalové úspěchy
ZŠ J. A. Komenského
soutěžemi. Každá skupina
začala malým kvízem,
kde byly otázky týkající se
pohádkových postav. Pak
jsme jim rozdali obrázky
z pexesa a oni museli najít
kamaráda
se
stejným
obrázkem.
Den
jsme
zakončili kreslením, což je
bavilo asi nejvíc.
Cestou zpět jsme je
vyzpovídali, jak se jim
den líbil a většina dětí
odpovídala kladně. Celý
den jsme si všichni užili
a jsme rádi, že jsme mohli
pomoci.
Zuzana Chlandová,
žákyně 9. A

Čertovsky pěkné dopoledne
v SOŠ Blatná
Jak jsme již veřejnost informovali, má naše základní škola
nadstandartní vztahy s některými středními školami a žákům to velmi
usnadňuje rozhodování.
Dopoledne 6. 12. 2017 jsme strávili se žáky 9. tříd v SOŠ Blatná. Žáci
se seznámili se všemi studijními obory, prohlédli si školu a byla pro ně
připravena různá překvapení např. vědomostní kvíz, fyzikální pokusy,
zábavné sportovní soutěže a také výrobky studentů, které si nejen
prohlíželi, ale mohli si je též vyzkoušet, např. roboty, auto na ovládání,
jeřáb atd.
Děkujeme všem organizátorům, hlavně panu řediteli Ing. Mgr. Pavlu
Kotroušovi, za pozvání a příjemně a účelně strávené dopoledne.
Martina Michalová
Marie Vanduchová

Naše škola se tradičně zúčastnila dvou florbalových turnajů ve
Strakonicích. Naši školu reprezentovaly dvě věkové kategorie (6. – 7.
třídy a 8. – 9. třídy). První turnaj pro 6. – 7. třídy se uskutečnil 6. 12. 2017
a naši mladší reprezentanti odehráli krásný turnaj, jehož výsledkem bylo
5. místo z celkových 12 týmů. Úspěšný turnaj vybojovala následující
sestava: Jan Barabáš, Vojtěch Koman, David Fiřt, David Krejčí, Jakub
Šurát, Vojtěch Bulka, Ondřej Tůma, David Slezák, Jakub Outlý, Michal
Fejtl, Dominik Bulka.

Starší žáci (8. a 9. třídy) vtrhli do soutěže neuvěřitelnými výkony. Náš
tým dokázal remizovat s největším favoritem (1:1 se ZŠ FLČ Strakonice)
a dále porazil další silné soupeře. Celý turnaj byl velmi vyrovnaný
a nakonec naši starší žáci obsadili úžasné 6. místo z celkových 14
účastníků. Sestava: Ondřej Vít, Lukáš Hochmuth, Pavel Šmat, Antonín
Synek, Zbyněk Řehoř, Jan Vilíta, Dominik Filaus, Kryštof Mašek, Josef
Potůček, Daniel Říha, František Outlý.
Miroslav Šafr, učitel TV
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Planetárium České Budějovice
Dne 13. 11. 2017 podnikly třídy 5. A a 5. B cestu do Českých Budějovic
do planetária. O planetách a vesmíru se pilně učily celý podzim a teď si
jely vše prohlédnout s odborníky. Postřehy z exkurze vypovídají, že je
toto téma velice zajímá.
Paní průvodkyně nás učila najít hvězdu Severku, ale také souhvězdí
Velká medvědice, Malý vůz a Orion.
(P. Stichenwirth)
Dozvěděl jsem se, že trpasličí planeta Pluto není sama. Také už vím, že
ve Velké medvědici se ukrývá Velký vůz.
(J. Vohryzka)
V kinosále nám průvodkyně promítala Slunce, planety a komety.
Dozvěděla jsem se, že Jupiter má 68 měsíců a nejvíce se mi líbila planeta
Neptun, protože je krásně zbarvená.
(T. Uldrichová)
V kinosále jsme se dověděli vše od Slunce až po trpasličí planetky.
Promítali nám povrchy všech planet, některé ze sond, některé
počítačově vytvořené.
(F. Španihel)

Školní program

V letošním školním roce vytváříme pro
zákonné zástupce další prostor pro zviditelnění
aktivit naší školy. V prostředí ŠKOLNÍho
PROGRAMu je rodičům zpřístupněn náhled
do platebních transakcí, které se týkají jejich dětí. Vše je k dispozici
z internetového rozhraní.
První fáze (registrace pedagogů, export žáků a následná registrace
zákonných zástupců) byla splněna v naprosto rekordním termínu –
během měsíce listopadu. Nyní následuje etapa vkládání počátečních
startovacích částek, na kterých se na třídních schůzkách dohodli třídní
učitelé s rodiči.
Děkujeme všem rodičům za rychlou registraci do prostředí a následné
skládání finančních prostředků na účty svých dětí.
Co nová služba rodičům nabízí? Již nyní si všichni zvykli na online
prostředí stravovacího portálu STRAVA.CZ (evidence plateb, volba jídel,
kontrola odběru stravy). Podobně bude fungovat i ŠKOLNÍ PROGRAM,
ve kterém budou evidovány veškeré platby za školní aktivity dětí (výlety,
pracovní sešity, vstupy na výstavy a kulturní akce, poplatek za školní
družinu, apod.). Většina rodičů uvítala možnost složení zálohové částky
bezhotovostní platbou, kterou již dříve mnozí postrádali například při
platbách za školní družinu.
Věřím, že tato služba přinese pozitiva nejen rodičům našich žáků, ale
i našim pedagogům.   
Jana Krapsová
ředitelka školy

kterou jsme si vlastnoručně připravili ve cvičné kuchyňce. Chvilka zbyla
i na popovídání si s paní učitelkou Terezkou. Po večeři a úklidu kuchyně
– myčku na nádobí jsme neměli, tak všechno pěkně ručně – následovala
stezka odvahy. Nemyslete si, není to žádná legrace jít z přízemí do
druhého patra a zpět úplně temnou školou. Nejdříve šli odhodlaní
jedinci, potom dvojice, i jedna trojice, ne všem se to podařilo. To výprava
na půdu byla lehčí, to už jsme se vyzbrojili baterkami. Pobýt jsme mohli
jen v malé části, ale i to stálo za to. Smysl pro orientaci jsme vyzkoušeli
v suterénu školy, kde dětem trvalo chvilku, než si uvědomily, ve které
části školy jsou a co je nad nimi. Pak už následovalo vystěhování lavic
a židlí ze třídy a příprava „ležení“, osobní hygiena a v 22.30 mohla být
vyhlášena večerka. Hned neusnul nikdo, dovoleno bylo tiché povídání.  
Ti největší vytrvalci usnuli krátce po půlnoci.
Budíček byl sice stanoven na sedmou hodinu, ale někteří se vzbudili
daleko dřív. Po rychlé ranní hygieně jsme šli do školní kuchyně na snídani.
Hodné paní kuchařky nám uvařily kakao, ke kterému jsme si dali dobroty
od maminek – bábovky, muffiny, štrúdl, plněné rohlíčky. Pak už jsme
si uklidili třídu a mohlo začít normální vyučování. Jak český jazyk, tak
matematika se nesly v duchu našeho spaní. A nenašel se nikdo, komu
by se nelíbilo.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří mně pomohli celou akci
zorganizovat – Terezce K., že si zařídila hlídání svých dětí a spala společně
s námi, maminkám p. Fiřtové, p. Chvátalové, p. Kubíkové, p. Novotné, p.
Vaňáčové a p. Vilítové za upečení všech dobrot, paní Tiché za pitíčka,
paním kuchařkám za sladké snídaňové kakao.
Jiřina Karlíková,
tř. učitelka IV. B

Živý betlém se zvířátky

V předvánočním čase žáci třídy 4. C pod vedením paní učitelky
Marcely Srbové secvičovali netradiční hudebně-dramatické ztvárnění
živého betléma. Na jedno prosincové odpoledne si pozvali své rodiče,
aby se pochlubili svým společným dílem a zpříjemnili jim tak sváteční
čas blížících Vánoc.
Ale nezapomněli ani na své mladší spolužáky. Celé vystoupení si
vychutnali i naši prvňáčci, kterým se moc líbilo.
Moc děkujeme celé třídě a paní učitelce Marcele Srbové za přípravu
a předvedení živého betléma. Velkou odměnou pro ně byl určitě
zasloužený potlesk všech diváků.

Spaní ve škole

Poslední lekce plaveckého výcviku, přednáška tatínka Tadeáše Tůmy
o životě zvířat v lese spojená s ukázkami mysliveckých trofejí, návštěva
městské knihovny, vystoupení tanečního kroužku ZUŠ, spaní ve škole,
bobování – to všechno jsme kromě povinné výuky absolvovali v prosinci.
I když by si všechny akce zasloužily samostatný článek, podrobněji se
zaměřím jen na „spaní ve škole“.
Uskutečnilo se z 11. na 12. 12., tedy z pondělí na úterý. Předcházela
mu ovšem pečlivá příprava – jak a co si připravíme k večeři, k snídani
a k úterní svačině (zvlášť, když jsme jeli na poslední výuku plavání) a jaký
budeme mít program. Už při plánování večeře jsme se docela zapotili –
rozdíl mezi párkem a nožičkou párku nám dal pořádně zabrat, se snídaní
nám pomohly hodné maminky, které napekly plno dobrot, i svačinu se
podařilo vyřešit, no a program už takový oříšek nebyl.
Všichni jsme se sešli v pondělí v půl šesté večer. Na programu byla
nejdříve vánoční výzdoba třídy. S kluky, kteří dělali papírové řetězy,
pracovala paní učitelka Tereza Kuparová, která bude třídu učit od 23.
února, s děvčaty jsem pracovala já a dělaly jsme papírové ozdoby. Poté
následovala večeře, přímo královské menu párek s rohlíkem a čaj,

18. prosince 2017 – Zpívání na schodech
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Advent na ZŠ TGM Blatná
Předvánoční období na naší škole bylo naplněné
řadou zajímavých akcí, z nichž alespoň pár
přiblížíme v tomto příspěvku. Kromě nejrůznějších
vzdělávacích projektů (preventivní programy pro
6. a 7. ročník a besedy) se děti měly možnost zúčastnit několika akcí
souvisejících s adventem. Ani členové žákovského parlamentu nezůstali
pozadu a pro své spolužáky a rodiče připravili pár akcí, které stojí za
zmínku. Těšit se můžete i na nové informace o projektu mezinárodní
spolupráce se školami z Francie, tak pojďme na to a vezměme to pěkně
od začátku.
Blížící se advent tradičně připomněla vánoční výstava, která se na naší
škole už léta koná v den třídních schůzek. Možná doufáme, že maminky
(a tatínkové) nadšené z krásných výrobků dětí a učitelů si v tento den
odnesou ze školy ještě o trochu víc než jen informace o čtvrtletním
hodnocení svých ratolestí. Vánoční výstavu tradičně zahájila paní
ředitelka Zdenka Voříšková, spolu s paní starostkou Kateřinou
Malečkovou, jako čestní hosté nechyběli pan místostarosta Pavel
Ounický a pracovnice odboru finančního a školství paní Eva Linhartová.
O úvodní vystoupení se postarali žáci 2. B pod vedením paní učitelky
Evy Vonáškové a členové kytarového kroužku paní Anny Čadkové.
V duchu adventu se neslo i vánoční vyrábění s mateřskými školkami,
kterého se zúčastnily všechny MŠ a na přípravě celé akce se podílely
třídy z 1. stupně. Naši kamarádi ze školek si při vyrábění mohli vyrobit
vánočního kapříka. Svým vystoupením celou akci zpestřili opět žáci 2.
B pod vedením paní učitelky
Evy Vonáškové. Ovšem
naši žáci se neúčastnili jen
vystoupení u nás ve škole.
Členové kytarového kroužku
a pěveckého sboru pod
vedením vychovatelky Anny
Čadkové a paní učitelky
Evy Wachtlové navštívili se
svým programem v průběhu
adventu všechny školky
a nezapomněli ani na
Od maminky chutná nejlíp
Domov pro seniory.
Domov pro seniory figuroval i ve dvou akcích žákovského parlamentu,
které proběhly v listopadu. První z nich byla tradiční soutěž v pečení
Od maminky chutná nejlíp, ve které se klientky Domova pro seniory
každoročně ujmou členství v porotě. I letos jsme měli šanci ochutnat
spoustu výborných lahůdek z rukou maminek, tetiček a babiček našich
žáků. Celou akcí nás provedli členové ŽP Helena Pancová a Matěj
Kupar, ostatní parlamenťáci se postarali o to, aby měli všichni včas své
hlasovací lístky, aby se hlasovalo čestně a aby výsledky hlasování dostali
moderátoři včas. Bylo to krásné odpoledne, kavárna KCAŽ praskala ve
švech a nám po nezbytném ochutnávání praskaly knoflíky u kalhot.
Naše milá porota vybrala výherce, tedy spíš výherkyně, které jako vždy
obdržely zajímavé ceny, které do soutěže věnovalo Komunitní centrum
aktivního života.
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Druhou společnou akcí s domovem pro seniory byl workshop,
kterým jsme chtěli oslavit Světový den laskavosti. Společně s paní Hanou
Baušovou, ředitelkou DS, jsme pro děti a seniory připravili společný
workshop, na kterém se samozřejmě pracovalo, ale hlavně hodně
povídalo. Společné sdílení žáků naší školy se seniory přineslo spoustu
krásných zážitků.

Světový den laskavosti jsme oslavili i ve škole, a to zajímavou akcí,
při které se žáci mohli „zavázat“ ke splnění nějakého dobrého skutku.
V hale školy byl umístěný obrovský plakát, na který mohli žáci v průběhu
celého týdne zapisovat, jakou laskavost udělají 13. 11. 2017 (Světový
den laskavosti). Celou akci zaštiťovala Nadace Karla Janečka, která
po celé republice organizovala projekt Jsem laskavec. Za obě akce
uspořádané v tento den dostali parlamenťáci od nadace drobné dárky,
certifikát o účasti v projektu. Ale protože věříme, že laskavosti se nemají
dělat jen jeden den v roce, plánujeme už teď na druhé pololetí další
projekt za dobré skutky v našem okolí.
V měsíci listopadu se pro členy žákovského parlamentu konala
ještě jedna důležitá akce, a to soutěž projektu Co dělají školy pro
demokracii, jejíž výsledky se žáci už několik let dozvídají na půdě
Senátu ČR. Naši školu a projekt Městský den dětí reprezentovali Vojtěch
Bláha, Rozálie Divišová, Adam Bulka, Adolf Voračka a Jakub Podlešák
za doprovodu koordinátorky ŽP Ludmily Růžičkové. Letos (stejně
jako v předchozích ročnících) jsme se s naším projektem dostali mezi
deset nejinspirativnějších projektů z celé ČR. Moc bychom tímto chtěli
poděkovat všem, kteří pak ve veřejném hlasování dali hlas tomuto
společnému počinu Města Blatná, Centra kultury a dalších vzdělávacích
institucí z našeho města. Konkurence byla letos velká, přesto všechno
jsme získali téměř jednou tolik hlasů, než máme žáků ve škole. A to
považuji za veliký úspěch.
Prosinec není jen měsícem adventním, ale zejména 1. 12. bychom
všichni měli vnímat jako den plný solidarity, a to s lidmi, kteří onemocněli
virem HIV. Ani letos jsme nepodcenili preventivní aspekt tohoto dne a již
poněkolikáté jsme dopoledne ve škole věnovali preventivním besedám,
o kterých více napsal pan učitel Ondřej Kočovský, metodik prevence:
„Ve čtvrtek 30. listopadu proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku beseda na
téma HIV/AIDS. Tuto besedu vedl odborný lektor Martin Hornych, který
přijel z Prahy na naši školu již poněkolikáté.
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Během besedy nejprve seznámil lektor žáky zejména s historií viru
HIV, jak se člověk může virem nakazit, jak se naopak nakazit nemůže,
jak je možné se chránit a jaké jsou v současnosti nové léčebné postupy
a metody v boji s tímto virem. Toto povídání bylo doprovázenou velice
pestrou prezentací s obrázky. V druhé části besedy pak pustil žákům
videa s výpověďmi lidí, kteří jsou HIV pozitivní. Ti promluvili o své
nemoci a o tom, jak jim tato skutečnost změnila život. Následně přidal
lektor svůj životní příběh, neboť i on sám je HIV pozitivní. Otevřeně
sdělil žákům, jak se nakazil, jaké měl problémy se zákonem, jak byl léčen
v psychiatrické léčebně, jak se léčí nyní a jak se v současnosti podílí na
testování lidí, kteří k nim přijdou, a boji proti této chorobě. Žákům se
beseda líbila a nejvíce je zaujalo právě vyprávění o lektorově životě.
Zejména ocenili to, že jeho výpovědi byly autentické a myslím, že pro
mnohé i dostatečně odstrašující.“
Není žádným překvapením, že prosinec je na škole také plný
exkurzí, blíží se konec prvního pololetí a žáci jsou v tento čas za své
úsilí ve školních lavicích od svých třídních učitelů obdarováni nějakým
zajímavým výletem. Za všechny exkurze, které v této době proběhly,
vybíráme výlet do českobudějovického planetária. Vedoucím exkurze
byla paní učitelka Monika Benešová. Výlet zhodnotily žákyně 5. B takto:
„V úterý 12. 12. 2017 jsme jeli do Hopsária a Planetária v ČB. Když
jsme přijeli do Českých Budějovic, nejprve jsme navštívili Hopsárium,
do kterého jsme se všichni moc těšili. Hned po příchodu jsme se všichni
rozutekli po celém areálu. Vyzkoušeli jsme si trampolíny, dopravní hřiště
i obrovskou skluzavku. Asi za 15 minut jsme se rozdělili do dvou skupin,
abychom získali více znalostí z dopravní výchovy. První skupina se
věnovala základním znalostem z dopravní výchovy a na závěr si udělala
test, aby si své znalosti ověřila. Druhá si zahrála na silniční provoz přímo
na dopravním hřišti. Někteří z nás jezdili auty, jiní dělali chodce a někteří
z nás si vyzkoušeli obsluhu u závor. Na dopravním hřišti nechyběl ani
policista, který řídil dopravu. Po ukončení dopravní výchovy jsme opět
měli volnou zábavu, kterou jsme si opravdu užili. Bylo prima, že jsme
si mohli koupit i občerstvení. Na závěr nás čekala návštěva Planetária.
Někteří z nás by raději zůstali v Hopsáriu, ale i tak se do Planetária a na
noční oblohu těšili. V Planetáriu jsme se dozvěděli celou řadu nových
informací o Slunci, planetách, meteoritech a měsících, ale nejvíce se
nám líbila noční obloha a souhvězdí, která můžeme na obloze vidět.
Výlet se nám líbil a rádi bychom si ho všichni zopakovali.“
Poslední den před vánočními prázdninami tradičně patří vánočním
besídkám a už několik let si tento den spojujeme i s návštěvou místního

kina. Letos jsme měli možnost zhlédnout film Tajný život mazlíčků.
A pak už se všichni pustili do rozbalování dárků a ochutnávání cukroví.
A samozřejmě že naši velcí deváťáci nezapomněli, že jsou patrony
prvňáčků, a připravili pro ně společnou besídku plnou her a smíchu.
Dárky jsme letos rozdávali i za hranicemi naší republiky. V rámci
mezinárodní spolupráce se dvěma základními školami z Francie jsme si
o Vánocích vyměnili balíčky plné krásných přání a sladkých překvapení.
Některé z výstupů projektu mezinárodní spolupráce jsou už k vidění
i v prostorách školy. Těšíme se, že naše přátelství bude pokračovat
společnými projekty i v druhém pololetí.
Za vedení školy a kolektiv učitelů, vychovatelek a pracovníků ZŠ TGM
přejeme všem čtenářům, aby se jim v roce 2018 dařilo proměnit své
sny ve skutečnost. Naším splněným snem jsou spokojené děti, které
baví se vzdělávat a užívají si chvíle strávené ve škole se svými kamarády.
I v letošním roce budeme dělat vše proto, aby tomu tak na ZŠ TGM
opravdu bylo.
Ludmila Růžičková

Vánoční laťka v SOŠ Blatná
Ve středu 20. prosince se v tělocvičně SOŠ Blatná
uskutečnil další ročník tradičních závodů ve skoku
vysokém Vánoční laťka 2017. Závody jsou už několik
let otevřené i pro atletické nadšence z okolních
základních škol, letos s účastí z blatenských ZŠ i ze
ZŠ Kasejovice a ZŠ Radomyšl. Ceny pro účastníky
byly pořízeny z příspěvku Města Blatné a od blatenského atletického
oddílu, jehož členové se závodů tradičně účastní. V krásné atmosféře

za doprovodu hudby a povzbuzování diváků i soupeřů všichni výškaři
i výškaři předváděli skvělé výkony.
V kategorii dívek ze ZŠ zvítězily s výkonem 125 cm Anežka Bolinová
(ZŠ TGM Blatná) a Evelína Matějovská (ZŠ Kasejovice) před Štěpánkou
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technologie je účast v soutěži a praxe v programování výbornou
zkušeností a motivací, kterou určitě využijí i budoucí žáci školy. Na webu
SOŠ Blatná www.blek.cz se dozvíte více.

Pozvánka do SOŠ Blatná
pro budoucí i bývalé studenty

Hřebíčkovou (ZŠ Radomyšl) s výkonem 120 cm. Mezi chlapci ze ZŠ vyhrál
Jakub Kraus z Radomyšle skvělým výkonem 165 cm před Davidem
Šándorem z Kasejovic (150 cm) a Vítkem Říhou (TGM Blatná, 140 cm).  
Přebornicí SOŠ Blatná se stala Ludmila Karlíková se 125 cm, před
spolužačkami z 1. ročníku SOŠ Blatná Alžbětou Pernickou a Kristýnou
Trávníčkovou. V kategorii hostů mezi středoškolačkami byla nejlepší
Lucie Sokolová (SZŠ Písek) se 140 cm. Nejhojnější byla účast chlapců
středoškoláků a je potěšitelné, že většinu z 16 závodníků tvořili žáci
1. ročníku SOŠ Blatná, kteří navíc obsadili i první dvě místa. Krásnými
stylovými skoky zvítězil Tomáš Seidl se 170 cm před Lukášem Kučerou
(oba 1.A) s výkonem 160 cm, třetí byl Adam Jastraban (3.B) se 155 cm,
tuto výšku zdolali i Kryštof Francl, Jakub Záleský a Albín Veselý. Jako host
překonal 165 cm Jan Podlešák (Gymnázium Strakonice).
Kompletní výsledky a fotografie z Vánoční laťky najdete na webu SOŠ
Blatná www.blek.cz
Petr Pavlík

V SOŠ Blatná programují
kód pro vesmírnou stanici

Střední odborná škola Blatná, V Jezárkách 745, v roce 2018 oslaví již
60 let. Oslavy 60 let SOŠ Blatná proběhnou v sobotu 16. června 2018
(podrobnosti včas zveřejníme, už dnes si ale absolventi, přátelé školy
i bývalí zaměstnanci toto datum mohou rezervovat ve svých plánech).
Pro absolventy bude už v pátek 15. června zajištěna možnost setkání
a přespání v domově mládeže (a to jen za «výroční» symbolickou cenu).
Budoucí studenti školu navštěvují například při dnech otevřených
dveří, poslední je v pátek 19. 1., ale po mailové či telefonické
domluvě je prohlídka školy možná kterýkoli pracovní den. SOŠ Blatná
zájemcům nabízí přípravné kurzy na jednotné přijímací testy spočívající
v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů
(a to zdarma, na rozdíl od některých jiných SŠ). Během dne otevřených
dveří v pátek 19. ledna budou možné jen individuální konzultační rozbory
cvičných testů jak z češtiny, tak z matematiky. Půldenní bezplatné
kurzy K jednotným přijímacím testů proběhnou nejprve z matematiky
o pololetních prázdninách v pátek dne 2. února 2018 (od 8:30 do max.
12:00) a poté také z českého jazyka v sobotu 10. února 2018 (také od
8:30 do max. 12:00). Vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let
tak jak bude zadáván a následně společný rozbor a vysvětlení řešení
jednotlivých otázek. Stačí jen sledovat web školy a ve vypsaném termínu
se dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma), ale
vzhledem k naplánování kapacity učeben a počtu zadavatelů je vhodné
účast oznámit nejlépe na mail skola@blek.cz (ale nahlášení předem
není podmínkou účasti). Informace o oborech SOŠ Blatná najdete na
webu www.blek.cz, stejně jako loni se přijímá do tří maturitních oborů
(elektrotechnický obor Elektronické počítače, „softwarový“ obor
Moderní informační technologie a ekonomický Obchodní akademie).

Tým žáků Střední odborné školy Blatná postoupil do druhého
kola v mezinárodní soutěži European Astro Pi Challenge. Soutěže
se účastní školní žákovské týmy ze všech 22 členských zemí Evropské
vesmírné agentury (European Space Agency ESA). Týmy soutěží
v návrhu programu (kódu), který pro vítězné týmy bude instalován
400km nad Zemí v mezinárodní vesmírné stanici ISS. Ve vyšší úrovni
soutěže lze využít i signál ze senzorů fyzikálních veličin instalovaných
ve vesmírné lodi. Hodnotí se nápad (projekt) a naprogramování kódu
v jazyce Python na Raspberry Pi (potřebné vybavení škola obdržela díky
postupu do druhého kola soutěže). I pokud by se nepodařilo postoupit
do finále a realizovat instalaci naprogramovaného kódu (v době od
března do května), tak pro žáky oborů Elektronické počítače Informační

Pestrý advent v blatenské
Základní umělecké škole
Období adventu a Vánoc je naplněno
nejen svojí neopakovatelnou atmosférou,
ale bývá u nás vždy velmi bohaté na kulturní
akce, koncerty a již také tradičně na muzikálové představení. V nedávno
skončeném roce 2017 tomu nebylo jinak, dokonce počtem a pestrostí
vystoupení předčil ty ostatní. Na tato vystoupení příprava začíná
samozřejmě již krátce po začátku školního roku, na muzikál dokonce
již před jeho zahájením. Je třeba také zdůraznit, že bez zapálení
a obětavosti učitelů by to nešlo.
Folklorní soubor naší školy, kterému se říká „dudáci“, měl tu čest zahájit adventní sérii koncertů, a to doma v Blatné, v Komunitním centru
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aktivního života, vystoupením pro
Svaz tělesně postižených již před
začátkem adventu a to v pátek
1. 12. Tento soubor obstaral, jako každý rok, většinu
předvánočních
vystoupení školy. Dlouhodobě
připravené pásmo koled,
průběžně
doplňované
a zkvalitňované, je zárukou autentického, lidového pojetí vánočních písní,
které má v dětském podání
svoje kouzlo. Blatenští dudáci
oslavili 30 let od svého založení,
Muzikál hlavní postavy Kráska-Karolína v loňském roce se objevili i v programu
ČT Putování za muzikou, které si můžeŠišková, Zvíře-Tomáš Březnický
te i zpětně vyhledat a poslechnout na
internetu v archivu ČT. Tato propagace zřejmě způsobila, že jsme letos
byli pozvání na vystoupení v rámci adventních trhů v Písku i Strakonicích. Byli jsme zde prvně a bylo zde příjemně, obecenstvo oceňovalo
naši snahu přiměřeným potleskem, děti měly dobré zázemí a také počasí nám začátkem prosince přálo. Nutno poznamenat, že pokud mrzne,
nástroje neladí a to se může výrazně projevit na celkovém zvuku a hudební kvalitě souboru, což se naštěstí nestalo.
Datum 15. prosince byl na naší škole „muzikálovým termínem“. Letos
se nacvičovala Kráska a zvíře v podání žáků pěveckého oddělení pod
vedením pí uč. Michaely Chodorové a všech žáků tanečního oddělení,
které vede pí uč. Veronika Loukotová. Těm patří přirozeně největší
poděkování a obdiv za tuto mravenčí práci, přípravu, vytvoření scénáře,
choreografií atd. Všemu předchází období nácviku, celá řada zkoušek,
včetně těch generálních (je jich víc) a potom vystoupení pro základní
školy. Premiéra pro veřejnost v páteční podvečer byla již vyústěním
systematické přípravy a poctivé práce a nutno říci, že vše vyšlo i vyznělo
na jedničku! Všichni zúčastnění, kterých bylo kolem stovky, podali
výborné výkony bez zakolísání. Je znát, že se jedná již o třetí muzikálové
představení, takže posun v kvalitě a „odvaze“ je patrný. Obecenstvo
bylo přirozeně nadšeno, odměnilo účinkující bouřlivým potleskem
a dodatečně chceme ještě poděkovat těm, kteří se na představení také
podíleli: panu zvukaři Karlu Zbíralovi, osvětlovači Vlastimilu Kocourkovi,
švadleně pí Heleně Francové za ušití kostýmů, učitelkám výtvarného
oboru Jitce Křivancové a Evě Ďurčové za přípravu kulis, blatenským
ochotníkům za zapůjčení kostýmů a vedení CKVB za poskytnutí prostor.
Jedním z vrcholů předvánočního období je vždy Vánoční koncert ZUŠ,
který se vždy koná ve slavnostně vyzdobeném sále naší školy dopoledne
pro žáky ZŠ, následující den v podvečer pro veřejnost (20. a 21. 12.).
Tentokrát se předvedly nejenom soubory školy, ale četněji také sólisté
a malé komorní sestavy, včetně nejmladších žáků. Ti vtiskli atmosféře
koncertu to správné předvánoční kouzlo, a i když se někdy objevila malá
chybička, o to bouřlivější potlesk je čekal. Celý koncert byl velmi pestrý
a kvalitním výkonům žákům i jednotlivým souborům různých hudebních
žánrů, které nacvičili k této příležitosti speciální vánoční repertoár,
zaplněné hlediště po zásluze aplaudovalo.   Úvod a závěr koncertu
provázela slovem jedna z nejúspěšnějších žákyň historie školy Diana
Voborníková.

Muzikál - děkovačka

Letos jsme si zahráli netradičně i po Novém roce a to přímo
v blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se Blatenští dudáci
s koledami představili poprvé ve své historii. Jednalo se o Tříkrálový
koncert pro Oblastní charitu Strakonice, který zahájil přivítáním všech
návštěvníků koncertu náš pan farář, poté si vzala slovo paní ředitelka
Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová . Došlo také na požehnání
koledníčkům, kteří zazpívali známou koledy My tři králové. Pak již
následovalo vystoupení Blatenských dudáků, kteří předvedli své asi 40
minutové pásmo koled. Početní posluchači si mohli jako tečku koncertu
poslechnout Mozartovo Ave Verum v podání Diany Voborníkové, která
ho zahrála na el. varhany.
Chtěl bych na závěr čtenářům popřát jménem všech pracovníků
Základní umělecké školy v Blatné hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém
roce 2018 a srdečně je pozvat na některé z našich letošních vystoupení.
Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná

ZUŠ na Staromáku

V pátek 22. prosince 2017 už tradičně navštívila Základní umělecká
škola Blatná adventní trhy na Staroměstském náměstí v Praze. Nejeli
jsme však za nákupy, ale naopak rozdávat radost z hudby. Této akce
se každoročně zúčastňují soubory, kterých je na naší škole celá řádka.
Tentokrát si poslední školní den roku 2017 zpříjemnili vystoupením
Blatenští dudáci, skupina Alban Eiler, zabývající se především interpretací
hudby z Britských ostrovů, poprocková Harryho ledvina, soubor
zobcových fléten a sourozenci Antonín Věchtík, nadějný akordeonista,
a Tereza Věchtíková, hráčka na elektronické klávesové nástroje.
Počasí nám tentokrát přálo dokonale, teploměr vystoupal směle nad
nulu, což je pro venkovní muzicírování tuze důležité. Jelikož jsme přijeli
o hodinu dříve, než začalo vystoupení, mohli jsme si v klidu prohlédnout
celé Staroměstské náměstí v adventním hávu a obdivovat zajímavě
nastrojený vánoční strom, prosincovou dominantu tohoto historického
prostoru.
Naše upřímná snaha potěšit posluchače byla odměněna bouřlivým
potleskem nebývalého počtu zájemců o vystoupení. Dá se říci, že
prostor před pódiem byl zcela zaplněn lidmi. Vánoční hudba v různých
stylech a aranžích se opravdu líbila, což bylo pro nás největší odměnou
a posilou, takže jsme ani necítili únavu po řadě předcházejících
adventních vystoupení. Návštěva Staroměstského náměstí se v roce
2017 opět vydařila.
Ti, kteří by chtěli shlédnout část našeho vystoupení na Staroměstském
náměstí a vyslechnout výkony jednotlivých souborů, si mohou na www.
youtube.com najít pod názvem Blatenští dudáci ZUŠ Blatná, dále pak
Kapela irských písní ZUŠ Blatná a Dětská kapela ZUŠ Blatná amatérské
záběry jednoho z posluchačů, příznivců folkloru.
Václav Holub,
zástupce ředitele ZUŠ Blatná

Staroměstské adventní podium. Flétnový soubor
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Tříkrálový koncert v Blatné
Tříkrálová sbírka na Blatensku byla již tradičně zahájena koncertem
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. V úterý 2. ledna odpoledne
nejprve přivítal koledníky P. Rudolf Hušek, přečetl z evangelia text o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému
Ježíši a přinesli mu
dary. Smysl a význam
Tříkrálové
sbírky představila
Olga Medlínová,
ředitelka Oblastní
charity Strakonice,
která
organizaci
sbírky zastřešuje.
Letošní výtěžek bude věnován na vybavení kuchyně v Domově klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. P. Rudolf pozval koledníky před oltář
a požehnal jim.

Svazek obcí Blatenska - leden 2018
Kurz Alfa probíhá letos od poloviny ledna do konce března
v Komunitním centru aktivního života v Blatné každou neděli od 17 do 19
hodin. Pokud jste nestihli začátek kurzu, nevadí. Není nutné absolvovat
všechna setkání, je možné vybrat si jen několik večerů, podle toho, co
vás zajímá. Program na únor a březen:
4. 2. 2018
11. 2. 2018
18. 2. 2018
25. 2. 2018
4. 3. 2018
11. 3. 2018
18. 3. 2018
25. 3. 2018

Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Jak nás Bůh vede?
Proč a jak číst Bibli?
Jak odolat zlému?
Uzdravuje Bůh i dnes?
Proč a jak mluvit s druhými o víře?
A co církev?

Setkání vždy začíná společným občerstvením, následuje přednáška
a pak při kávě diskuse ve skupinkách. Zveme vás, abyste se k nám na
této objevitelské výpravě připojili.
František Jirsa
akce
15. 3. ČTVRTEK | 19:00 |
Cormac McCarthy: EXPRES NA ZÁPAD,
Divadlo Ungelt, Praha
Režie: Petr Slavík
Hrají: František Němec, Radek Holub
28. 4. SOBOTA | 18:00 |
Sláva Zubkov, Marek Menšík: KOCOUR
Kredance z.s., České Budějovice
Autoři: Sláva Zubkov, Marek Menšík
Režisérská a dramaturgická spolupráce: Béatrice 
Jaccard (CH)

A pak již před zaplněný kostel nastoupili členové souboru Blatenští
dudáci pod vedením Martina Škanty, ředitele Základní umělecké školy. Zahráli a zazpívali známé i méně známé koledy i jiné vánoční písně.
Ihned po skončení koncertu začali
koledníčci vybírat
příspěvky do zapečetěných
pokladniček a rozešli
se „do světa“, aby
lidem dobré vůle
zazpívali a pomohli
těm, kdo si již sami
pomoci nemohou.
Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili, a také paní Renatě
Turkové, která zorganizovala koncert i celou Tříkrálovou sbírku na
Blatensku.
Text a foto: František Jirsa

KONCERTY
| 23. – 25. 3. | MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÉ SOUTĚŽE
FRANTIŠKA SIMANDLA
Starý palác, zámek Blatná
PROGRAM NALEZNETE NA WWW.CKVB.CZ
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI V BLATENSKÉM INFOCENTRU,
NA RECEPCI MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ A NA WWW.CKVB.CZ
Komunitní centrum
Aktuální program pořadů v Komunitním centru
sledujte na www.ckvb.cz.
ZÁROVEŇ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KAVÁRNY
V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA TUREK JE PRO VÁS
OTEVŘENA OD PONDĚLÍ DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00.
Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP DO MUZEA ZDARMA
Do 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA
Městské muzeum Blatná

Kurz Alfa
Kurzy Alfa vznikly původně na konci sedmdesátých
let dvacátého století ve sboru anglikánské církve
v Londýně a postupně se rozšířily do celého světa.
Kurz již absolvovalo přes 18 milionů lidí ve 167 zemích
světa. Alfa může probíhat v restauracích, církvích,
obývacích pokojích nebo ve vězeních a účastníci se
shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to.
Alfa je určena především lidem, kteří se
nepovažují za věřící, ale nejen jim. Účastní se jich lidé nejrůznějšího
věku, profesního zaměření a životní orientace. Určitě není nutné být
křesťanem. Alfa je navržena tak, aby byla zajímavá pro každého, kdo se
rád zapojí do diskuse nebo i jen naslouchá diskuzi ostatních, a chce se
dozvědět více o křesťanském pojetí smyslu života.

„Čteme, pleteme …“ úterní setkávání v Městské knihovně Blatná
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Blatenské trhy Vás zvou na

Velikonoční
rukodělný trh

dne 31.3.2018
od 8°° do 12°° hodin
 pletení pomlázky
 malování kraslic
 zdobení perníků
Čerti a čertice v pekle hráli karty, pojídali zelí

Čertoviny na trhu
Ohlédnutí za čertovskou sešlostí na trzích v Blatné v sobotu 16. prosince
2017. Sešlo se celkem 15 čertů a čertic, včetně vládce pekel, jeho nejvyšší
pekelné výsosti Lucifera. Akci si připomínáme malou fotoreportáží. Více
fotografií se můžete prohlédnout na http://www.blatensko.eu/svazekobci-blatenska/fotogalerie/udalosti-1/2017/ (Foto Radka Vokrojová)

Lucifer vládl peklu, kontroloval váhy na hříšníky a Knihy hříchů měl stále u sebe

Čertovské dobroty skrýval obyčejný košík

K cestě do pekla posloužily moderní sáňky

Blatenští čerti byli hodní
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Čertovské dobroty skrýval obyčejný košík

Blatenští čerti byli hodní

V Blatné se na trzích sešlo celkem 15 čertů a čertic

Nad ohnivou šou držel patronát Sv. Florián

Kniha hříchů byla k nahlédnutí i smrtelníkům
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Vánoční „Blatenské trhy“

Pes, věrný přítel čertice

Také čerti měli hlad

Trhy koncem roku opět ožily. Návštěvníci se mohli zahřát polévkou
nebo punčem, podávaných přímo andělskou posádkou, která zaplavila
16. 12. na celé dopoledne ulici Na Příkopech. Že nebyl sníh? Nevadí.  
Mezi dětmi skotačil maskot sněhuláka, který měl ve své vkusné síťovce
připravené koule na koulovačku. Každý, kdo měl zájem, si mohl vybarvit
svůj obrázek sněhuláka. Nezapomenutelným zážitkem byla i možnost
povozit se na sáňkách na kolečkách.
O dobrou náladu se postarali kamarádi muzikanti a o naše chuťové
buňky soutěžící. Tentokrát v soutěži ve „Vánočním štrúdlování“.
Každý ze soutěžících měl za úkol upéct 2 nohavice štrúdlů o velikosti
30-50 cm. Štrúdly mohly být tradiční i netradiční. Soutěžící se chopili
svého úkolu velmi zodpovědně a v průběhu pátečního odpoledne
a sobotního rána se nám sešlo 21 soutěžních exemplářů, na které byla
radost pohledět. Návštěvníci měli možnost v průběhu celého dopoledne
ochutnávat a zároveň hodnotit, který kousek štrúdlu jim chutnal nejvíc
a který se jim líbil vzhledově. Po sečtení bodů bylo jasné, že putovní
pohár si odveze Hana Lukášová, která v září vyhrála i polévkový festival
se svou dršťkovou polévkou.
Děkujeme touto cestou všem, kdo se zapojili v předvánočním čase
do soutěže ve „Vánočním štrúdlování“. Díky vám byli trhy zajímavější
a zábavnější.
Poděkování patří i vám, milí kamarádi, kteří jste nám pomáhali
s „Čertovinami na trhu“ a „Vánočním štrúdlování“. Bez vás by to nešlo.
A teď ještě něco málo slov k roku 2018. Blatenské trhy pokračují od
ledna každou sobotu tak, jak jste zvyklí. Nejbližší termín, kdy pro vás
připravujeme další zpestření, bude Bílá sobota 31. března 2018. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Za Blatenské trhy Zlata Malečková a Lída Gajanová
Foto Vlaďka Suchanová
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Závěr roku 2017
a začátek roku 2018
V minulém čísle jsem zval všechny
naše občany na slavnostní rozsvícení
a požehnání vánočního stromu na
náměstí v Bělčicích, které se konalo
Bělčice
dne 2. 12. 2018 od 18 hod. Tak se také
stalo a tradiční rozsvícení proběhlo dle mého
názoru výborně. Chtěl bych tímto poděkovat skupině BEDRS za krásné
vystoupení. Vždy tomuto okamžiku dodají tu správnou atmosféru.
Děkuji účinkujícím dětem z mateřské školy a učitelkám, které děti
perfektně připravily. Rád bych tímto také poděkoval páterovi Kozubílovi,
který k nám opět zavítal a požehnal náš vánoční strom. Také děkuji
Martinu Kočovskému za provedenou vánoční světelnou výzdobu a paní
Tintěrové a Chaloupkové za výrobu a podávání výborného vánočního
punče. I letos k nám s odborným výkladem ohledně starobylých
radničních hodin zavítal pan Češka, kterému také moc děkuji. Myslím
si, že tuto tradici si všichni oblíbili a je třeba v ní i nadále pokračovat.

I v tomto roce se v zimních měsících budeme věnovat budově radnice.
Po úspěšných etapách rekonstrukce malé zasedací místnosti, vstupní
haly a obřadní síně, se letos uskuteční rekonstrukce velké zasedací
místnosti a archivu. Velkou „zasedačku” vrátíme do původních rozměrů
a samozřejmě i zde se bude dělat nová elektroinstalace, podlaha a poté
výzdoba. Věřím, že vše stihneme do jarních měsíců a až se probudí
příroda, budeme mít vše hotovo. Letos se rovněž budeme snažit získat
posily z pracovního úřadu, které by nám měly pomoci s krocením zeleně.
Technicky jsme vybaveni téměř dokonale. Nový komunální traktor, na
který jsme získali dotaci z Nadace ČEZ ve výši 499.000,- Kč z celkových
nákladů 681 230,- Kč, nám v tom jistě také hodně pomůže. Na letošní
rok jsme pochopitelně žádali o řadu dotací a jistě budou další výzvy ještě
vyhlášeny. Protože je to vždy věštění z křišťálové koule, budeme muset
počkat, co se podaří a co ne.

V roce 2018 se snad uskuteční pár akcí, které jsou také již tradicí
(bělčická pouťová akce, jezdecké závody, motokros – bělčická Višňovka,
dětský den, rybářské závody atd.), ale také se začíná připravovat velká
oslava výročí v Závišíně (700 let od první zmínky) či výročí 110 let od
narození bělčického rodáka a jednoho z nejznámějších občanů Bělčic,
Ladislava Stehlíka. Tak se máme v tomto roce na co těšit.

30

Svazek obcí Blatenska - leden 2018

Přeji všem, aby rok 2018 byl rokem klidným, aby všechny po celý
rok provázel elán a radost do života a pevné zdraví. Protože je tento rok
rokem volebním (čekají nás v tomto roce celkem troje volby), tak bych
si přál, aby k volbám přišlo co nejvíce voličů.
Pavel Vejšický, starosta

Bělčický trojboj

Dne 30. 12. 2017
se v bělčické sokolovně
uskutečnil nultý ročník
trojboje
pro
naše
nejmenší
sportovce.
Akce se uskutečnila
pod hlavičkou TJ Sokola
Bělčice a zúčastnili se jí
kluci a holky od 6 do 12
let. Děti byly rozděleny
do 6 družstev, ve 3
věkových kategoriích.
Soutěžilo se v malém
fotbale,
v
šipkách
a
stolním
tenise.
Přihlásilo se celkem 18

dětí a soutěžilo se naplno.
Občerstvení bylo zajištěno a všichni si pochutnali na párcích v rohlíku.
Rovněž byl zajištěn přísun tekutin a to nejen pro děti. Myslím, že bylo
velice přínosné se po vánočních svátcích protáhnout a zasportovat si.
Na konci celé akce byli všichni spokojení.
Věříme, že se další ročník opět uskuteční a třeba se stane tradicí.
Všem, kteří se podíleli na organizaci, moc děkujeme.
PV

Z činnosti Spolku seniorů Bělčic
a okolí JUNÁK
Dne 24. listopadu se v prostorách jídelny ZD Bělčice uskutečnila
výroční členská schůze našeho spolku. Jednání se zúčastnilo 31 členů
a 10 hostů. V současné době má náš Spolek, založený v červenci 1994,
celkem 36 členů. Z tohoto počtu je 16 mužů, 20 žen, věkový průměr
je 74,5 roku. Ze zprávy o činnosti bych se chtěl v krátkosti zmínit
o nejdůležitějších akcích, pořádaných v roce 2017.
V květnu jsme ve spolupráci s Městským úřadem Bělčice uspořádali
čtrnáctý ročník autobusového zájezdu, tentokráte do okolí Plzně. O této
akci vyšla informace v červencovém vydání.

Počátkem srpna jsme uskutečnili desátý ročník „Posezení na
návsi“ v Drahenickém Málkově. Této naší tradiční akce se zúčastnilo
34 členů a 20 hostů. Po zahájení se slova ujala kronikářka Bělčic paní
Marta Váchová, která nám přečetla úryvky z kroniky Bělčic. Se svými
příspěvky vystoupili i naši hosté, starosta Bělčic pan Vejšický, zástupce
Drahenického Málkova pan Kylián a rychtář spolku Beneše z Blíživy pan
Kabát. I letos nám počasí přálo, takže všichni účastníci hodnotili akci jako
velmi zdařilou.
Dne 21. září jsme pořádali tradiční podzimní zájezd osobními
automobily. Zájezdu se zúčastnilo 24 členů. Navštívili jsme vojenské
muzeum v Rokycanech a po obědě zámek Zbiroh. Po skončení zprávy
o činnosti následovala zpráva o hospodaření spolku a zpráva revizní
komise. Program pokračoval vystoupením hostů a kulturní vložkou
kronikářky Bělčic. V závěru předseda spolku poděkoval všem za
spolupráci, popřál klidné prožití blížících se Vánoc a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Následoval pozdější výborný oběd,
který pro nás připravili kuchařky jídelny ZD Bělčice. Po obědě nám
k tanci, zpěvu i poslechu zahrála naše tradiční hudební skupina. Dobrá
nálada pokračovala až do konce schůze.
Ladislav Simandl, předseda spolku

Bělčičtí Rytíři bilancovali
V závěru loňského roku jsme si při již tradičním loučení s cyklistickou
sezonou v klubovně hospůdky Snack připomněli promítáním TV
fotoprodukce Pepy Trefného společné akce roku 2017.
Kromě naší loňské vrcholné akce, májového etapového výletu
z Bělčic do Vídně a nakonec až do Bratislavy na trekingových a horských
kolech, jsme zorganizovali již 7. ročník Bělčického triatlonu, setkání
s přáteli z cykloklubu Chlastana Blatná na vrcholu Třemšína, víkendový
výlet na tratě Singltreku v Novém Městě pod Smrkem. Dále jsme se

zúčastnili již tradičních akcí v našem krásném okolí např. cyklistického
jarního otevírání a podzimního zavírání studánek v okolí Skaličan
a Myštic, nezapomenutelných kulturních programů v hospůdce U Čiláka
v Buzicích, vzpomínkové jízdy Tour de Battaglia, pouti na Třemšíně,
slavnosti při vyhlášení Hvožďan vesnicí roku, besed s nestorem sedlické
a blatenské cyklistiky Františkem Šestákem a řady dalších cyklistických
výletů po okolí.
Závěrečnou akci v hezké klubovně bělčického Snacku hudebně
doprovázela naše spřízněná blatenská kapela Z Vršku. Během večera
byla frontmenka této kapely Vlaďka Milotová spolu s dlouholetým
vyznavačem cyklistiky Vendou Machovcem pasováni novými Rytíři.
Tradičně nám personál hospůdky Snack nachystal výtečné rybí a vepřové
speciality.
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O tom, že naše rytířská parta je otevřená cyklistům všech věkových
kategorií, svědčí i skutečnost, že věkový rozdíl mezi nejmladším „rytířem“
Jarinem Švejdou z Bělčic a nejstarším Vendou Machovcem z Blatné, je
neuvěřitelných 74 let.
Do nového roku přejeme všem příznivcům cyklistiky hodně šťastných
kilometrů a hlavně pevné zdraví.
Za CKB Rytíři
Mirek Novotný

Zprávičky z bělčické školičky
Advent ve škole

Advent je pro všechny období, kdy se těšíme na Vánoce, připomínáme si vánoční zvyky a tradice, navštěvujeme předvánoční akce. V tomto duchu jsme trávili
adventní čas i u nás
ve škole. Nejprve se
o mikulášskou nadílku
již tradičně postarali
žáci 9. třídy. Mikuláš
přišel s anděly a nezapomněl ani na své rohaté pomocníky. Letos
byli čerti obzvlášť strašidelní a malí zlobilové
ochotně slibovali, že
se polepší. Přednášeli básničky a zpívali,
a tak si nakonec i oni
odnesli sladkou odměnu.
V pátek 8. prosince jsme ve škole přivítali všechny, kdo si
chtěli užít příjemnou
adventní náladu. Na
jejich návštěvu jsme se pečlivě připravili. Celou školu jsme vyzdobili zimními a vánočními výkresy a výrobky. Nechyběl ani vánoční stromek, na
který vyrobily ozdoby děti ze 6. a 7. třídy. Den otevřených dveří zahájily
svým vystoupením
děti 1. stupně. Jejich veselé říkanky,
písničky a tanečky
odměnili
diváci
dlouhým potleskem. Pak už se
všichni vydali do
vánočních dílen.
Zde děti společně
s rodiči vyráběly ze
skořápek ořechů
lodičky – svíčky,

svícny a dekorace na vánoční stůl, vánoční přáníčka nebo si vyzkoušely
zdobení perníčků. Kdo si chtěl odpočinout, mohl navštívit vánoční kavárnu, kterou pro hosty připravili žáci 9. třídy. Jejich maminky napekly
výborné zákusky a nazdobily chlebíčky. Podával se také čaj, káva a limonády. Deváťáci vzorně obsluhovali, a tak se někteří hosté během večera do kavárny několikrát vrátili. Děkujeme všem maminkám za chutné
zásobení vánoční kavárny. Velké poděkování patří především paní Věře
Vaňáčové – Maškové, která vedle přípravy pohoštění pomohla dětem
i s výzdobou kavárny, celý večer vařila čaj a kávu a pak pomáhala
i s úklidem.

Muzikoterapie u nás ve škole

V rámci hudební výchovy jsme dětem zprostředkovali prožitkový
hudební program, který vedl Mgr. Michal Štursa. Žáci z mateřské
a základní školy se zábavnou formou seznámili s netradičními nástroji
z různých koutů světa a zároveň se celého dění i aktivně účastnili.
Během programu pan Štursa dětem ukázal hudební nástroje –
zvonkohry, tibetské mísy, činely, dešťové hole, hromový buben, hudební
luk, ústní harfu, australský frčák a další. Při skupinovém bubnování si
žáci vyzkoušeli šamanské bubny, djembe a drumbeny, což byl pro ně
nezapomenutelný zážitek. Všem dětem se program velmi líbil a rády by
si ho zopakovaly.
Určitě pana Štursu k nám znovu pozveme.

Krmení zvířátek a vánoční besídka
Každoročně žáci 1.
stupně
nezapomínají
na zvířátka v lese.
Poslední školní den
před Vánocemi se vydali
se svými učitelkami
k blízkému krmelci, aby
zde pohostili své zvířecí
kamarády.
Připravili
si pro ně tvrdý chléb,
rohlíky, mrkev, obilí
atd. Na rozloučenou
zvířátkům zazpívali tři známé koledy. Za odměnu na žáky ve škole čekalo
překvapení v podobě dárečků pod stromečkem. Každá třída měla
připravenou svou vánoční besídku.
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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

ice

Naši jubilanti …

Hodně štěstí, neboť v něm je víra,
hodně zdraví, neboť v něm je síla,
hodně lásky, protože bez ní nelze žít.
V měsíci prosinci oslavila životní jubileum:
paní Oldřiška Maršíková, Bezdědovice (70 let)
Zastupitelstvo obce přeje všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví,
pohodu a životní elán.

A na jaké akce se můžete těšit
začátkem roku 2018!
•
•
•

10.2. Hasičský ples - hudba Scéna, od 20:00 hodin - kulturní sál
obecního hostince.
11.2. Dětský maškarní ples od 14:00 hodin
10.3. Oslava MDŽ od 15:00 hodin

Na všechny akce Vás srdečně zveme!

Trhy a rozsvícení stromečku
Dne 25. 11. 2017 jsme za finanční podpory obce Bezdědovice, SDH
Bezdědovice a Blanky Jíchové (Květiny Blanč) uspořádali u kapličky
v Bezdědovicích vánoční trhy spojené s rozsvícením vánočního
stromečku. I přes deštivé počasí, které se nakonec během odpoledne
trochu umoudřilo, se trhů zúčastnilo 10 prodávajících. Ti přivezli
spoustu zajímavých nejen vánočních věcí na prodej. Správnou vánoční
atmosféru navodily znějící vánoční koledy, vůně svařáku a samozřejmě
jako vždy napečené dobroty od maminek.

I děti si přišly na své, protože jsme pro ně připravili pouštění balónků
s přáním Ježíškovi. Na každý balónek jsme přivázali lísteček, na který
si děti napsaly své přání a podepsaly se, nechyběla samozřejmě ani
zpáteční adresa. Podle informací, které se k nám zpět dostaly, byl
jeden z balónků nalezen u Jindřichova Hradce a druhý doputoval až do
Nového Města na Moravě. Jeho nálezce poslal majiteli balónku vánoční
dárek. Věřím, že většina přání doletěla až k Ježíškovi, a všechny děti pod
stromečkem našly to, co si přály.
Na závěr odpoledne pan starosta Jiří Bláha všem popřál krásné svátky
a spolu s dětmi odpočítal rozsvícení stromečku, pod kterým děti našly
drobné dárky. Myslím, že toto krásné odpoledne, kterého se zúčastnila
bezmála stovka návštěvníků, nás všechny naladilo a přeneslo na nás tu
správnou vánoční náladu.
Text: Podlešáková Iveta
Foto: Pavel Chaloupka

Poděkování…
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, ať už zaměstnancům obce
a zastupitelům, tak i občanům za to, že
se v uplynulém roce podíleli na chodu
obce i na společenském životě v obci.
Věřím, že přicházející rok 2018 bude
Březí
minimálně stejně tak dobrý, snad i lepší,
nežli rok předešlý a že se podaří dotáhnout do
zdárného konce všechny rozpracované i plánované
projekty. Všem Vám přeji do nového roku především zdraví, štěstí,
pohodu a spoustu úspěchů jak už v pracovním, tak i v osobním životě.
Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilanti

V lednu a únoru oslavili či oslaví svá významná životní
jubilea tito naši občané:
Marie Válalová		
75 let
Josef Malý		
68 let
Oběma jmenovaným přejeme do dalších let pevné
zdraví, mnoho životního elánu, spokojenosti a pohody.

Rozsvěcování
vánočního stromu
První adventní neděle připadla na
3. prosince a my jsme ji oslavili tradiční
akcí – rozsvěcováním vánočního
stromu. Sešli jsme se v 17,00 hodin před
H a ja n y
obecním úřadem, kde celou akci zahájil
starosta obce pan Miroslav Bláha. Shrnul
dění v Hajanech za uplynulý rok, seznámil všechny
přítomné s plány na rok budoucí a v závěru všem popřál krásné prožití
vánočních svátků. Poté následovalo vystoupení hajanských dětí, které
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ztvárnily příběh narození Ježíška, nechyběly ani tradiční vánoční koledy.
Celé vystoupení s dětmi nacvičily paní Hanka Gregorová a Edita Zíková.
O hudební doprovod se postaral pan Petr Štěpán. Pod rozsvíceným
stromem byly připraveny malé dárečky pro děti i dospělé. Všichni si jistě
pochutnali na pohoštění, které připravily místní ženy a paní hostinská
Jana Marassová. Velký dík patří vedení obce za finanční podporu celé
akce.

Hajanské peklo

SDH HAJANY A OBEC HAJANY

Již po třetí se v naší obci sešli vyslanci pekla, aby všem hajaňákům
ukázali, jak to v pekle opravdu chodí! Před pekelnou bránou vatrovali dva
pekelníci a pečlivě hlídali, kdo projde dveřmi. Za těmi už čekali Lucifer,
Belzebuba a čertova babička Rohamína a pěkně si dětičky proklepli. Ti,
co prošli pekelnou zkouškou, mohli postoupit do nebe, kde už na ně
čekal Mikuláš s chotí a pomocníček Anděl. Ale i tady vládla přísnost.
Mikuláš děti odměnil pouze za pěknou básničku nebo písničku. Nakonec
se všichni sešli v místní hospodě, kde si dali něco na zahřátí, a došlo i na
čertovy obrázky, takže se zábava protáhla do pozdních nočních hodin.

pořádají
v sobotu 10. února 2018

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ PRŮVOD
obcí Hajany

Turnaj v Prší

Mezi vánočními svátky jsme se sešli v místní hospodě na prvním
ročníku turnaje v karetní hře „Prší“. Soutěžilo se v kategorii mužů, žen
a dětí. Zúčastění se rozlosovali do družstev a hrálo se u čtyř hracích stolů.
Klání to bylo těžké, neboť většina hráčů se ihned v začátku projevila
jako velmi zdatní karbaníci. Po takřka tříhodinovém souboji vzešli
v každé kategorii vítězové, kteří byli po zásluze odměněni. Hodnotné
ceny zajistilo SDH Hajany. Akce se velmi vydařila a těšíme se na další
pokračování!
Zdeňka Jestřábová

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


SDH Hajany a OÚ Hajany
Vás srdečně zvou
na

Dětský maškarní ples
dne 3.února 2018
od 14,00 hod
1.

2.

Bohatá tombola

Co se událo
na sklonku roku
v naší obci
Listopadové posvícení obohatil
dne
4.
11. 2017 tradiční lampiónový
H o r s í n průvod obcí.
Pohoštění pro účastníky
no
zajistil u své chaty místní rodák. Účastníci se
po průvodu odebrali k tanci a poslechu do společenské
místnosti.

SDH Hajany
Vás srdečně zve
na

Kde: sál OÚ Hajany

Kdy: 3. února 2018 od 20,00 hod

Hudba Radek Šimsa
Bohatá tombola

Jako každý rok zavítal do rodin Mikuláš s čertem a andělem, aby
zjistil, kdo zlobil a kdo byl hodný. Některé děti byly vyděšené, ale většina
z nich byla statečná. Po přednesu básniček nebo zpěvu písniček se na
jejich tvářích objevil úsměv za obdržený balíček s odměnou.
Na Boží hod vánoční jsme se společně setkali u kaple sv. Floriána,
kde bylo připraveno hřejivé pohoštění. Uvnitř kaple se hrálo a zpívalo
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Mikuláš přišel za dětmi do Chlumu
V sobotu 9. 12. se na sále kulturního domu v Chlumu sešly děti, ty
malé s rodiči a doufaly, že za nimi přijde i Mikuláš s andělem. Chvíle
čekání si děti krátily řadou her, které jim přichystaly chlumské dobrovolné
hasičky. Hry dětem přerušila smečka dravých čertů. Nečekaně vtrhli na
sál, rachotily, tloukli kolem sebe a vůbec se nechovali kulturně. Když se
dostatečně vyřádili, znaveni zasedli do svého pekelného koutku, odkud
sledovali další dění v sále. Nakonec se děti dočkaly i Mikuláše s andělem
a dárečků, které jim tito nebeští dobrodinci přinesli.

Chlumští dobrovolní hasiči
měli výroční schůzi
v duchu Vánoc. Pro velkou účast postávali návštěvníci i před kaplí a při
vůni svařáku a punče hovořili o všeobecném dění.
Foto Václav Machovec

Společenská rubrika

V únoru oslaví 85 let pan F. Drnek a paní A. Hrdinová, 63 let paní V.
Vonášková. Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené
chvilky v kruhu rodinném.
Pozvánky na akce – srdečně Vás zveme:

Sobota 10. března 2018
od 14,00 hodin oslava MDŽ

V sobotu 16. 12. se konala v chlumské hospodě hasičská výroční
schůze. Starosta hasičů Milan Hanzlík ml. seznámil přítomné s činností
hasičů v roce 2017, poděkoval členům, kteří se pravidelně zúčastňují
brigád pořádaných SDH, ocenil práci vedoucích dětských oddílů
Michaely Vohryzkové a Luboše Mandíka a poděkoval zastupitelům
obce za velkou podporu chlumským hasičům. Dále Milan Hanzlík ml.
přednesl návrh hasičů na uspořádání společenských akcí v roce 2018,
mezi které patří hasičský ples pořádaný 20. 1. 2018, masopustní průvod
10. 2. 2018, dětská hasičská soutěž 27. 5. 2018, slavnost k výročí 120.
let založení SDH Chlum, která je plánována na 16. 6. 2018, a řada dalších
akcí pro děti i dospělé.
Po vystoupení dalších členů vedení dobrovolných hasičů dostali
přítomní již tradičně velice chutný guláš.

Chlumský advent
První adventní neděle letos vyšla na
3. 12. V Chlumu jsme ji oslavili tradičním setkáním občanů, rozsvícením vánočního stromečku a postavením betlému. Pro dobrou náladu zazpíval koledy sbor BEDRS, chlumské děti přednesly
Chlum
pásmo básniček, pro zahřátí nechybělo
svařené víno a čaj, maminky napekly dobroty.
Hezká vydařená první adventní neděle.

Tři králové do Chlumu

přišli 6. 1. 2018 ve svátek Zjevení Páně
Kašpar, Melichar a Baltazar obešli naši obec s kasičkou pro Tříkrálovou
sbírku pořádanou Charitou České republiky. Děti zazpívaly koledu „My
tři králové“, a tak jako v celé republice, i u nás dostaly do kasičky koledu.
Doufejme, že vykoledované peníze prospějí potřebným.
Miluše Kordulová
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Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova,
Vrbna a Mračova
Ka d ov

„Není nic moudřejšího, než přesně
vědět, kdy máš co začít a kdy s čím
přestat.“
Francis Bacon

O čem víme, že se chystá?
•
•
•

Co bylo a bude
v Chobotě

Sobota 10. 2. 	

Dětský maškarní ples v Kadově

Sobota 17. 3.		

Hasičský ples ve Vrbně

Sobota 7. 4.		

Jarní tancovačka ve Lnářském Málkově

Novoroční pochod
po čertových kamenech v Kadově…

foto Lucie Kočovská

25. 12. 2017 jsme připravili pro
naše dříve narozené malé setkání
v naší „hasičárně“. Při hezké muzice si
všichni rádi zazpívali, popovídali a i to
Chobot
občerstvení si všichni chválili. Spojili jsme
dvě akce, takže v 17.00 hodin jsme slavnostně
rozsvítili náš vánoční stromeček a tím toto mohli
zhlédnout i ti nejstarší. Svařáček   a vánoční punč všechny rozehřál
a u stromečku jsme si zazpívali i koledy.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu veřejného osvětlení a opravu
kontejneru na bio odpad.

Plánované akce

27. ledna 2018 	 výroční členská schůze SDH Chobot
3. března 2018 	 odpoledne dětský maškarní ples a večer tradiční 		
		 společný ples SDH Chobot, Uzenice a Uzeničky
10. března 2018 	 MDŽ
Velikonoční rachtání

Jubilanti v měsíci únoru – dubnu 2018:

2. 3. Jiří Kubát, 9. 3.  Jiří Suchý, 17.3.  Josef Pecka
Všem jmenovaným jménem obce blahopřejeme a do dalších let
přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
Kubátová Anna

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro děti u nás proběhla v sobotu 2. prosince 2017
od 16 hodin v tělocvičně bývalé školy v Kadově. Andílek a Mikuláš byli
moc hodní, a i když čerti vypadali hrozivě, chovali se slušně a do pekla
nakonec nikoho neodnesli.
Vladimíra Tomanová,
starostka obce

Ještě jednou moc děkujeme všem aktérům adventních, silvestrovských
a novoročních, ale i všech dalších akcích v jednotlivých obcích, obzvláště
za jejich čas a úsilí! Opravdu si toho moc vážíme.
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách
www.kadov.net
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Martinské víno v Poli

Tento rok vyšla tato akce
přímo na 11.11. na sobotu.
Akce se zahájila Mši svatou v Kapli sv. Václava na
návsi ,kde bylo posvěceno
i víno.Na mši i celý večer
hrál soubor Osminka.Mohli
jsme si zámek prohlédnout
i s výkladem a celý večer se
ochutnávalo Martinské víno
ze znojemské oblasti.Pojídalo se prasátko a sladké bylo
samozdřejmostí. Děkujeme
Jířímu Landovi za zprostředkování a sponzorům.
Text i foto Markéta Čadová

Konec roku 2017 ve Vrbně

Jako každým rokem v malebné vesničce Vrbno uspořádal svaz dobrovolných hasičů adventní akce nejen pro místní obyvatele, ale i pro
přespolní. Čert s Mikulášem a Andělem procházel vesnicí a dělal radost
nejen dětem, ale i dospělým, každé stavení
dostalo malou pozornost včetně stolního
„Vrbenského kalendáře“.
Tímto bych chtěl poděkovat Všem, co se na
akcích ve Vrbně podíleli, manželům Kiliánům
z hospůdky Vrbenské,
senior klubu a sboru
dobrovolných hasičů.
Text a foto: Miloš Holý

Foto dostupné na http://www.pole.cz/akce.html

Netradiční rybí polévka

V listopadu jsme si pochutnali na
Halászlé-maďárské rybí polévce, kterou
pro nás uvařili Arpád a Zdena Abonyi.
Foto Arpád Abonyi
Text Markéta Čadová

Silvestr v Poli
V Poli byl opět Silvestrovský
ohňostroj, který byl doprovázený
hudbou. Začal v 17 hodin a díky
teplému počasí se sešlo hodně
lidí. Dospělí měli grog či svařák,
děti od hasičů v Poli dětský
punč, třené banánky, sušenky

a prskavky. Svou návštěvou nás
podpořila i naše starostka Vladimíra
Tomanová, které moc děkujeme za
podporu.
Text Markéta Čadová
foto Petr Šípek

Co se událo
na konci roku
Ani v loňském roce jsme se
s příchodem adventní doby nedočkali
toho pravého zimního počasí. Je
pravdou,
že během prosincových dnů
Ko
c e l o v i c e sem tam nějaká sněhová vločka spadla,
a i několik dní před Vánocemi svítala naděje,
že bychom se mohli dočkat zasněžené vánoční krajiny. Tato naděje ale
netrvala příliš dlouho a my jsme se museli spokojit s blátivým počasím
doprovázeným spíše jarními teplotami, které s malými výjimkami
vydrželo až do začátku nového roku. Vánoční atmosféru si ale každý
mohl doma nachystat bez ohledu na počasí. Vzhledem k tomu, že Štědrý
den připadl na čtvrtou adventní neděli, bylo na všechny ty přípravy
relativně méně času.
Zpestřením této předvánoční doby byla opět návštěva svatého
Mikuláše, který k nám do vsi zavítal v podvečer 5. prosince. Nedorazil
sám, společnost mu dělal anděl společně s čertem, který netrpělivě
vyhlížel hříšné duše zralé pro pekelný výlet, ze kterého se ještě nikdo
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Přehled počasí
za listopad a prosinec 2017
v Kocelovicích a blízkém okolí:

jaktěživ nevrátil. Tato skupinka obcházela dům od domu a zjišťovala,
jak závažných hříchů se obyvatelé naší vísky během roku dopustili.
V průběhu večera se ukázalo, že mikulášská Kniha hříchů sice pár
prohřešků obsahovala, ale svou závažností nedosahovaly takové výše,
aby se nenechaly odčinit básničkou nebo písničkou, za kterou pak
všechny děti od anděla dostaly adventní kalendář, upomínkovou kartičku
a balíček plný sladkostí, ve kterém ale nechyběla brambora ani uhlí.
Pro všechny ostatní byl též nachystán adventní kalendář a upomínková
kartička. Čertovi se ani s pomocí čertovských obrázků nepodařilo žádnou
dušičku vyhrát a musel se tedy vrátit do útrob pekelných s nepořízenou.
Od tohoto času už zbývalo do vánočních svátků jen pár dní. Vánoční
přípravy přidávaly na obrátkách. Uklízelo se v domácnostech, peklo
se cukroví, děti s napětím vyčkávaly na otevření posledního okénka
ve svém adventním kalendáři, až přišel Štědrý den, kdy jsme se
v odpoledních hodinách sešli před místní hospůdkou u osvětleného
vánočního stromu a společně si zazpívali ty neznámější české koledy.
Opět nechybělo občerstvení v podobě svařeného vína a čaje, které pro
nás připravil místní hostinský. Po závěrečném proslovu starosty obce
následovalo vzájemné popřání hezkých svátků a hlavně pevného zdraví
v novém roce. Poté se všichni rozešli do svých domovů ke slavnostnímu
štědrovečernímu stolu. Celé zpívání koled opět zdokumentoval krásnými
fotografiemi Václav Machovec z Hornosína.
V pátek 29. prosince se
uskutečnil v sále nad hospůdkou již 4. ročník turnaje
dvojic ve stolním tenise, který pořádal místní hostinský
Tomáš Hanousek. Účastníků
se sešlo na třicet, dvojice
byly stanoveny losem. Po
celý den bylo zajištěno občerstvení v podobě guláše
a různých alkoholických i nealkoholických nápojů. Vítěznou dvojicí se stal tandem ve
složení Václav Míka z Kocelovic a Jiří Kolář z Mačkova.
Každému účastníkovi byla
předána drobná cena. Po
ukončení sportovní části tohoto dne následovala volná
zábava s diskotékou.
Loučení se starým rokem a vítání roku nového každý pojal po svém.
Někteří slavili v teple svých domovů, jiní zase při silvestrovské veselici
v místní hospůdce. Na Nový rok se někteří vydali na tradiční pochod na
Třemšín.
V sobotu 20. ledna se konala výroční valná hromada SDH Kocelovice,
na které byla zhodnocena činnost za rok 2017 a byly představeny plány
na rok letošní. Po ukončení schůze byla naplánovaná volná zábava
s občerstvením.
V závěru bych Vás rád pozval na hasičský ples, který se u nás bude
konat v sobotu 17. února. Všichni návštěvníci budou srdečně vítáni.
Martin Lukáš

Listopad 2017 byl teplotně nadnormální (naměřeno 3.4°C, normál
je 2.6°C). Nejtepleji bylo 2.11. (+13.0°C), nejchladněji 23. 11. ( -2.0°C).
V přízemní vrstvě bylo 23.11. -4.7°C.  V listopadu bylo 9 dnů s teplotou
alespoň část dne pod nulou, celodenní mráz nebyl.  Srážkově byl listopad
nadnormální, spadlo 45.4 mm srážek, normál je 36.2 mm. Srážky se
vyskytly ve 21 dnech, většinou ale slabé intenzity. Na srážky nejbohatší
den byl 8. 11., kdy spadlo 8.8 mm srážek. V listopadu se objevil první
sníh a to 21. 11. byly ráno 2 cm sněhu. Sníh padal celkem ve 13 dnech,
ale na teplé zemi a při kladných teplotách rychle tál. Sluneční svit byl
v listopadu podnormální, naměřili jsme 38.5 hodiny svitu, normál je
50.7 hodin. Nejvíce slunce svítilo 3. 11., 6.9 hodiny. V listopadu bylo
9 dnů se silným větrem (19. 11. maximální náraz 23.8m/sek), 7 dnů
s mlhou, ve 13 dnech nebyl naměřen žádný sluneční svit, jeden den byl
jasný a 22 zatažených.
Prosinec 2017 byl též teplotně nadnormální (naměřeno 0.8°C, normál
je -0.6°C). Nejtepleji bylo na Silvestra 31. 12. Naměřená teplota 11.2°C
je zároveň nejvyšší silvestrovskou teplotou od zahájení měření v roce
1974. V prosinci se ale také vyskytly již výraznější mrazy, 19. 12. klesla
teplota na -11.0°C a v přízemní vrstvě na -15.6°C. V prosinci bylo 23 dnů
se zápornou teplotou, 5 dnů pak s celodenním mrazem, při zemi pak
byl mráz ve 26 dnech. Srážkově byl prosinec podnormální, spadlo 25.1
mm srážek, normál je 36.2 mm. Maximální srážka 6.4 mm dne 17. 12.
byla ve sněhu, nasněžilo 12 cm, a 18. 12. ráno leželo 14 cm sněhu. Sníh
ale dlouho nevydržel, již 22. 12. nebylo nic, a tak Vánoce opět nebyly
bílé. V prosinci bylo 24 dnů se srážkami většinou slabé intenzity, v 19
dnech padal sníh (samotný nebo s deštěm), v 10 dnech byla sněhová
pokrývka. Sluneční svit v prosinci 2017 byl též podnormální, slunce
svítilo 39.8 hodiny, normál je 44.9 hodiny.  Nejdelší svit byl 7. 12., 7.3
hodiny. Jedenáct dnů bylo bez měřitelného slunečního svitu. V prosinci
bylo 10 dnů se silným větrem, max. náraz 12. 12. byl 22.7 m/sek. Žádný
den nebyl jasný, 26 dnů bylo zatažených. V pěti dnech byla mlha.
Závěrem stručné shrnutí celého roku 2017: Rok byl jako celek
teplejší (průměr 8.8°C, normál je 7.8°C), sušší (spadlo 549.6 mm srážek,
normál je 589.6 mm srážek). Sluneční svit byl v normálu (slunce svítilo
1718.8 hodin, normál 1720.6 hodin).
Vladimír Kovář, 1. 1. 2018
meteorologická stanice Kocelovice

Oslava v Lažánkách

La žá n ky

22. 11. 2017 oslavila Dagmar Hálová
jubilejní kulaté narozeniny. Ženy pro
ni připravily překvapení v podobě „Kasací pod okny», na harmoniku zahrál
pan Vojtěch Běle, zazpívali jsme několik
písniček, hlavně se připilo na zdraví. Dášo
ještě jednou velká gratulace hlavně zdraví.
Marie Kovářová
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Vlevo Matěj Burda uprostřed Alžběta Kussová, vpravo Ondřej Kuss.
Koledníky doprovodili nádherní malí koledníčci Anežka Vitásková,
Barunka Burdová a nejmenší Helenka Kussová. Patří všem poděkování.
Marie Kovářová

5. prosince 2017 jako každý rok Mikuláš, Anděl a čerti
navštívili rodiny s dětmi.
Marie Kovářová

Klub turistů z Lažánek

25. listopadu 2017 se konala výroční schůze klubu turistů, kterou
zahájil Josef Halaburda. Kronikářka Jarka Štěrbová přečetla zápisy
z výletů. Za poslední výlet a zdolání Luzný - výška 1373 metrů n.m. za
špatného počasí dostal čestné uznání Matěj Burda a nejstarší účastník
Jiří Třeštík.
Naplánoval se novoroční pochod a také jarní výlet do Kašperských
Hor.
Marie Kovářová

Novoroční pochod v Lažánkách

1. ledna 2018 uspořádal klub
turistů pochod, na který
vyrazilo asi 30 lidí. Trasa byla
vybraná: směr Mračov,
lesem přes chatovou
oblast Ostrý, odtud se
pokračovalo ke krásné
roubence v lese,
kde se posvačilo
a pokračovalo se přes
malou osadu Lhotka,
potom do Blatenky,
kde jsme se občerstvili
a vykročili jsme zpět
k domovu. V klubu se
podávala výborná česnečka,
opékali jsme buřty. Již se všichni
těší na jarní výlet na Kašperk.

130 let SDH Lažánky

Zveme na cvičení SDH 16. června 2018 na 130 let založení sboru.
Družstva se můžou přihlásit u velitele SDH Lažánky Václava Křivance,
telefon 724 109 623.
Budeme se těšit na vaší účast.
Marie Kovářová

LNÁŘE 1318–2018

Orientační program akcí
k 700. výročí první písemné
zmínky o Lnářích

sobota 14. 4. od 15:00
„Za lnářskými osobnostmi“
Lnáře
– komentovaná prohlídka hřbitova ve
Lnářích
pátek 27. 4. od 17:00, Zámek Lnáře
• vernisáž výstavy „Lnářský zámek v proměnách 20. a 21. století“
(výstava potrvá do konce července)
pondělí 7. 5. od 18:00, Kulturní dům Lnáře
• koncert Veselé trojky
sobota 19. 5. od 15:00, Tvrz Lnáře
• vernisáž výstavy „Lnářské proměny“; kresby lnářských zákoutí
Oldřicha Lešky (1927–1997) v porovnání se současnými
fotografiemi (výstava potrvá do konce srpna)
pátek 25. 5. od 20:00, Hotel Na Panské
• pouťová taneční zábava (hraje Cimbálová muzika Milana Broučka)
sobota 26. 5., oslavy 700, výročí první písemné zmínky o Lnářích
• 10:00, Kulturní dům Lnáře – zahájení oslav
• představení nové publikace o historii, památkách a osobnostech
Lnář
• výstava fotografií z historie a činnosti TJ Sokol Lnáře v kulturním
domě
• výstava k historii a současnosti Mysliveckého sdružení „Stráže“
Lnáře v kulturním domě

•

Marie Kovářová

Tříkrálová sbírka v Lažánkách

V sobotu 6.
1. 2018 chodili
malí koledníci,
zazpívali písničku
„My Tří králové
…“, popřáli dobré zdraví, dlouhá
léta všem. Na
dveře bylo napsáno požehnání
K+ M+B 2018.
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• 10:00–17:00 „Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Lnáře“ k výročí 120
let ZŠ Lnáře a 70 let MŠ Lnáře

• 18:30, Zámek Lnáře – slavnostní koncert mezzosopranistky Edity

Adlerové „Po stopách Karla IV.“
neděle 27. 5., oslavy 700, výročí první písemné zmínky o Lnářích,
lnářská pouť
• 8:00, farní kostel Nejsvětější Trojice – poutní mše svatá za lnářské
občany a rodáky
• 10:00 a 14:00, farní kostel Nejsvětější Trojice – komentované
prohlídky
sobota – neděle 9. – 10. 6., Zámek Lnáře
• „Víkend otevřených zahrad“
sobota 9. 6. od 19:00, Kulturní dům Lnáře
• koncert V & V (Veronika a Vašek Říhákovi)
1. 7. – 31. 8., Zámek Lnáře
• výstava fotografií k nově vydané publikaci „Rybníky na Blatensku
II – jižní Lnářsko“
čtvrtek 5. 7.
• 10:00 a 14:00, farní kostel Nejsvětější Trojice – komentované
prohlídky
• 19:00, Zámek Lnáře – vystoupení Osvětového retro divadla „Orel“
Kasejovice na téma „Lnáře 1930 aneb Odpolední dýchánek
u madam Bondyové“
pátek 6. 7. od 10:00 a 14:00, farní kostel Nejsvětější Trojice
• komentované prohlídky
sobota 11. 8. od 18:00, Zámek Lnáře
• slavnostní koncert mezinárodního komorního orchestru Music
Camp Prague pod vedením Jaroslava Krčka
sobota – neděle 24. – 26. 8., Tvrz Lnáře
• výstava jiřin Svatopluka Masopusta ze Lnář
neděle 26. 8. od 16:00, Zámek Lnáře
• koncert dětského pěveckého sboru Radost Praha
pátek 28. 9.
• 14:00, klášterní zahrada – pietní akt za zemřelé řeholníky
lnářského kláštera
• 15:00, farní kostel Nejsvětější Trojice – komentovaná prohlídka
sobota 27. 10. od 18:00, Obecní úřad Lnáře
• „První světová válka a ohlas vzniku republiky na Lnářsku“ – čtení
z kronik a dalších pramenů
O konání jednotlivých akcí budou zájemci informováni s předstihem
i dalšími obvyklými způsoby (plakáty, pozvánky v regionálním tisku
apod.). Změna programu vyhrazena.

MUDr. Oldřich Menšík
(1895–1941)

Adolf Arnošt
(1876–1940)

ZA LNÁŘSKÝMI

OSOBNOSTMI
Komentovaná prohlídka hřbitova ve Lnářích
sobota

14. dubna 2018 od 15:00
Sraz účastníků u vchodu na hřbitov.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční formou
projekce v zasedací síni obecního úřadu Lnáře.
Pořádá Obec Lnáře u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.

Mateřská škola Lnáře
Rozloučení s rokem 2017

Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Určitě byly plné pohody,
klidu, radosti a šťastných chvil s těmi nejbližšími. Také v naší mateřské
škole jsme si vytvořili krásnou vánoční atmosféru. Jednak pracemi dětí,
které zdobily naše prostory, ale i výrobky na vánoční prodejní výstavu,
kterou jste si mohli prohlédnout v prostorách Základní školy ve Lnářích.

V tomto období se děti naučily vánoční písně, koledy, pohádky
a připravily společně s pí učitelkami besídku pro své nejbližší. Maminky
se podílely na přípravě pohoštění a při šálku kávy nebo čaje si pochutnali
nejen dospělí, ale hlavně děti. Besídce předcházela nadílka u vánočního

stromku, která byla i tento rok bohatá díky sponzorským darům.
Děkujeme proto touto cestou všem, kteří se podíleli na vylepšení
prostředí naší školky a na zakoupení nových hraček. Poděkování patří
pí Haně Honzové ze Zahorčic, Rybářství Lnáře s.r.o., Agru Blatná a.s.,
Leifheitu Blatná a.s., Dvoru Lnáře. Dále p. Renému Voříškovi ze Lnář
za krásnou vánoční jedličku a pí Janě Vrátné z Předmíře za perníkové
ozdoby. Nesmíme také zapomenout poděkovat za dobrou spolupráci
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zřizovateli MŠ tedy Obci Lnáře, která nás v našich plánech podporovala
a podílela se na bezproblémovém chodu naší mateřské školy.
A co sdělit závěrem? Čeká nás nový rok 2018 a my si přejeme, aby
nám všem přinesl jen to dobré, hodně zdraví a také štěstí. Abychom
se potkávali s úsměvem ve tváři a byli k sobě milí. A proto Vám všichni
z Mateřské školy Lnáře přejí úspěšný rok 2018 jak v osobním, tak
v pracovním životě.
Alena Mašková

Základní škola Lnáře

Čekání na nejkrásnější
svátky roku jsme si
v naší škole zpříjemnili
společně s dětmi z mateřské školy zhlédnutím
hezké
pohádky
„O kouzelném zvonečku“ v podání Divadélka
Kašpárek. Právě v den,
kdy
se
znenadání
sněhová přikrývka snesla
na louky a lesy, jsme
se se školáky vydali
obdarovat dobrůtkami
zvířátka v lese Jezbyni.
Všichni jsme si dosyta
užili bělostného snížku
a samozřejmě i pořádné
koulovačky.
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Děkuji proto za ten krásný
čas a za milé setkání rodičů
a všech přítomných při vánočním koncertu a poté při
příjemném posezení ve školní
jídelně.
Děkuji také za to, že jsme
mohli naším vánočním vystoupením potěšit nejenom
děti z mateřské školy, ale i pacienty a personál psychiatrické léčebny.
Děkuji všem sponzorům,
paní Haně Honzové, panu
Petru Vávrovi z Rybářství Lnáře, Dvoru Lnáře v zastoupení
pana Ivana Vaníčka, díky jejichž finančním darům jsme
mohli pro žáky zakoupit hračky do školní družiny a pomůcky pro výuku. Také děkuji zřizovateli naší
školy Obci Lnáře za podporu činnosti a rozvoje naší školy.
Děkuji paní kuchařkám za krásně vyzdobenou vánoční tabuli ve
školní jídelně s množstvím dobrůtek. Opravdu radost pohledět a ještě
větší radost byla všechny dobroty ochutnat.
Děkuji paní učitelkám, paní vychovatelkám i paní asistentkám za
hezké a tvořivé nápady pro vánoční výstavu, které zkrášlily školní
vestibul školy a určitě potěšily oči všech návštěvníků školy.
Děkuji i za ten čas odpočinku, který nám přinesly vánoční prázdniny
a do nového roku přeji všem zaměstnancům školy, všem rodičům,
přátelům i známým a v neposlední řadě, i vám milí čtenáři, radost
z každého dne, který můžeme prožít ve zdraví a spokojenosti.
Jitka Venclová, ředitelka školy

Trocha historie nikoho nezabije
dnes o spolcích a družstvech - II. část
(citace ze zahorčické kroniky z roku 1936)

Adventní čas pravidelně trávíme přípravami vystoupení na vánoční
koncert, takže všechny děti poctivě pod vedením šikovných paní učitelek
trénovaly, aby mohly potěšit své nejbližší i všechny přítomné diváky.
V úvodu celého koncertu předvedli žáci z biblického kroužku s pomocí
dalších spolužáků zdařilou dramatizaci Živého betlému, příběhu
neodmyslitelně patřícímu k Vánocům. Dále se diváci určitě pobavili
při dramatickém ztvárnění pohádky Čert a Káča, poslechli si několik
vánočních básniček, krásných koled a vánočních písní za kvalitního
hudebního doprovodu paní učitelky Jany Navrátilové. Nechybělo ani
vystoupení malých flétnistů, v jejichž podání zazněla koleda Dej Bůh
štěstí a vánoční písně Rolničky, rolničky a Vánoční sníh.

„Mlékárna v Blatné:
Asi v r 1930 byla postavena mlékárna v Blatné a sice družstevní za státní
podpory. Pro mléko přijeli než jednou a víc už ho žádný nespatřil. Chtěli
aby sme ho dali aspoň 100 litrů denně, ale když se to slíbilo tak ho
chtěli 180 l. Bouše č 29 ho chtěl dávat 100 l denně, ale raději jezdili do
Mladého Smolívce. Chtěli aby Bouše mlynář nosil mléko s baňkama ku
silnici za Barochouc a on chtěl aby s nákladním autem zajeli k němu na
dvůr. Ku postavení družstevní mlékárny byli třeba podílníci a sice určitý
počet a tak ku rozmnožení tohoto počtu vzpomněli si na Zahorčice, Pole,
Lom za Sedlicí a podobně, ale pro mléko jezdit jim nešlo do počtu. Po 2
letech dali všichni podílníci ze Zahorčic výpověď, ale ještě dalších 5 roků
vázli na dluh podniku. Mléko platili jeden l 80 hal. To proto že asi 1015 hal z jednoho l dali na uplácení dluhu způsobený stavbou a zařízení.
Podnik vzdor velkýmu dluhu se dobře daří.
Družstvo Kasejovice:
Asi v r 19.. bylo zřízený družstevní skladiště v hostinci na schůdkách.
Hned na to zapocalo se stavbou na zakoupeným pozemku. Družstevní
špýchar je velká budova a ponejvíc bývá to všechno přeplněný obilím.
Obchodují s umělými hnojivýma, uhlí, vápno, jetel, seno, sláma a orebné
nářadí. Obrat mají ohromný. Mají přes sebe úřední dohled tak musí býti
ve všem pořádek.
Veteráni:
Asi v r 1877 byl založen spolek vojenských vysloužilců ve Lnářích.
V Předmíři byl obecní slouha Josef Šmajdo a ten byl členem ve Lnářích
spolku vojenských vysloužilců. V Kasejovicích byl ten spolek též. Asi v r
1895 byl Šmajdo v Předmíři propuštěn a přestěhoval se do Zahorčic, kde
si spachtoval č 14 „u Marků“ a u obecních něco polí. Byl samojediný
členem spolku vojenských vysloužilců. Spolek ten byl vzájemně podpůrný
a hlavně když některý člen zemřel tak mu spolek vystrojil pohřeb
a doprovodili ho. Měsíčně si členové připláceli do spolkový pokladny.
Na Boží Tělo a tu neděli po něm o 9 hodině parádně vytruboval trubač
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spolkový vojenský signál „sejděte se“. Po něm troubil trubač od hasičů.
Členové se sešli na panské a hasiči v hostinci ve mlýně. Když spolek
vojenských vysloužilců stál pod schody a objevil se praporečních se
spolkovým praporem tak velitel velel v levo hleď a hudba hrála část
Rakouské hymny: Zachovej nám hospodine.
O průvodě nejdřív šli školní děti a pak hudba a pak vojenský vysloužilci
a pak hasiči.
Asi v r 1892 bylo ve Lnářích svěcení spolkového praporu a za kmotru
byla baronka z Lilgenaů. Dala překrásnou stuhu na prapor. Asi v r 1910
kdy Rakousko si dělalo nárok v případu války na spolek vojenských
vysloužilců, že by museli pečovat o pořádek, tak spolek žádal o změnu
stanov na občanský spolek a koupili všechněm členům nové šaty
lesnický a klobouky s peřím a pak žádali o rozpuštění spolku ve Lnářích
i v Kasejovicích.“
Připravila Marie Vrátná

Tato akce byla pro mnohé příležitost se podívat do míst, která již
léta nenavštívili stejně tak pro ty, kteří v těchto místech nikdy nebyli.
Zpáteční trasa byla vedena jiným směrem. Polední slunce ukázalo
vracejícím se krásné výhledy na panoráma Lnář a nejbližšího okolí. Tato
trasa byla  kratší - pouze 2 km. Přáním většiny pochodníků bylo, aby se
tato akce stala tradicí. Všichni, komu se tato akce líbila, jsou srdečně
zváni na další ročník.
Pro vás, kdo jste se nemohli zúčastnit, jeden z účastníků natočil a sestříhal krátké video a zde adresa videa:  https://youtu.be/IVeiUBGWVxw
Za pořadatele: Helena Hrubešová
Foto: Josef Honz

Spolek dobrovolných hasičů Lnáře
Vás srdečně zve na

M a č ko v

I já bych Vám, obyvatelům Mačkova i čtenářům SOBobáčka, chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů. Klid ve Vašich obcích. Soudržné, pracovité, nezávistivé a přející
spoluobčany. Možnost svobodného
vyjádření vlastních názorů, které bude
respektováno bez pomluv a urážek.
Vzkvétající obce, ve kterých se nám bude
dobře žít.
Hana Míková
starostka obce

O vlastnoruční výrobu adventních věnců
byl mezi mačkovskými ženami
opět velký zájem

Aktivní rozloučení
s rokem 2017 ve Lnářích
Netradičně strávili poslední den v roce občané a chalupáři ze Lnář,
Zahorčic a jejich kamarádi a známí z okolí. Ještě před vypuknutím
silvestrovských radovánek připravila Obec Lnáře společně s hasiči 2.
ročník výšlapu na nejvyšší vrchol ve Lnářích (Nesvině/ Jezbyně 576 m
n. m.).

Sraz byl naplánován na 10tou hodinu na parkovišti u hospody Přístav. Za zpočátku velmi nejistého počasí se na nejvyšší bod ve Lnářích
vydalo cca 100 dospělých a dětí. Vytýčená trasa pochodu (místy blátivá)
na vrchol měřila 2,6
km s převýšením 126
m, po zdolání nejvyšší lnářské kóty čekalo
na účastníky pochodu občerstvení (čaj
a grog), které předem
dopravili na místo
hasiči, také připravili bezpečné ohniště
včetně dřeva a klacků
na opečení buřtů.

Mačkovský advent plynul v milé a příjemné atmosféře. Podstatnou
měrou k všeobecné pohodě přispělo i v pořadí třetí společné vázání
adventních věnců na sále místního obecního domu. Vyrobit si zelený
vánoční symbol přišlo dvacet mačkovských žen. Přítomných deset dětí
se zase převážně věnovalo zdobení svícnů, které s sebou přivezly dvě
paní starostkou pozvané odbornice na výuku techniky zhotovování
adventních věnců ze Záboří. „ Obec Mačkov měla pro tento účel
slušnou zásobu chvoje ze svých lesů, takže nikdo nepřišel zkrátka,“
uvádí starostka Hana Míková, „ Navíc jsme s místostarosty připravili do
rezervy také korpusy a ozdoby pro jedince, kteří si je nepřinesli. Většina
zúčastněných si na sále udělala jen základ a pověstnou „ třešničku na
dortu“ přidala přírodnímu dílu doma.“ Bohatě okrášlené dekorace pak
zakrátko visely na mnoha dveřích mačkovských stavení nebo odpočívaly
na deskách vánočních stolů či na hrobech blízkých.
Jako obvykle se při dostaveníčku na půdě obecního domu podávalo svařené víno, čaj a lahodné
perníčky. Pod rozsvíceným
stromečkem, v zajetí nádherných melodií vánočních
koled, pak měli všichni
k sobě tak nějak blíž. A rázem si uvědomili, že ulevit
svým srdíčkům při zajímavé tvůrčí činnosti je vzácný
dar, jehož konečný produkt- adventní věnec- je vlastně jen bonusem.
Fotografie archiv obce.
Článek V. Šavrda po úpravách obce

Rozsvícení vánočního stromu
požehnala dětská hrdélka

Tohle kouzlo lze zažít jen jednou v roce. O to silnější dojem zanechává
v lidských srdcích.
Tolikrát opakované a přece vždy znovu se zatajeným dechem
očekávané vzkříšení vánočního posla lásky a naděje si nenechalo ani
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tentokrát ujít na návsi v Mačkově šedesát obyvatel malebné vesnice.
Tím spíše, že Obecní úřad nechal v roce 2017 zasadit nový, mladý
třímetrový stříbrný smrk. K naprosté dokonalosti svátečních chvilek se
rozzářila i kaplička a nová světla na sloupech. Sousedé a známí si přáli
zdraví a štěstí a nejednomu z nich se zaleskla v oku slzička dojetí.
Ihned po vdechnutí života vánočnímu stromu špalír mačkovských
chlapců a děvčat oblažil všechny přítomné směsí koled, které s nimi
nacvičila kulturní pracovnice obce Věra Pangrácová za zdatné pomoci
Romana Křemene. Pro zahřátí obyvatel vesnice bylo připraveno svařené
víno, punč a čaj a veškeré tyto dobré tekutiny šly doslova na dračku.
Závěrem srdečností protkaného společného večera pod vánočním
stromem si zazpívali koledy i dospělí. A všichni se pak rozcházeli do
svých domovů, plni těch nejkrásnějších dojmů.
Článek V. Šavrda po úpravách obce.

Obec Mačkov zve:

Rosťa Gergor

Podkarpatská Rus na kole
9. 2. 2018 od 18,00 h.
Hospůdka Mačkov

Na dva metráky už čuník nedosáhl

Sbor dobrovolných hasičů a ping- pongový klub se podepsaly pod
ukázku pravé echt české zabijačky, která přilákala desítky zvědavců.
„ Picnuté“ prase sice nedosáhlo legendárních 180 kg čisté váhy,
o nichž nadšeně referoval putimský vachmajstr svému nadřízenému
v nesmrtelném „ Švejkovi“, ale i mačkovské bylo zárukou několika
klasických pochutin . Vůně vepřového se mísila s oparem ze svařeného
vína, které se zde rozlévalo pro dobrou náladu a lepší trávení.
Článek V. Šavrda po úpravách obce

Pyžamová párty

V polovině listopadu přišli
místní hospodští s nápadem
uspořádat pyžamovou párty.
Akce
byla
velice
zdařená
a veselá. Hudbu si zajistili místní
svépomocí a načančaní obyvatelé
Mačkova řádili do ranních
hodin. Hospodští připravili ranní
snídaňový raut, byla i gulášová
polévka, čaj, káva, mléko. Na
stolech bylo dostatek zobání
k pivu a vínu.
Hana Míková,
starostka obce

Advent
Novoroční pochod, foto archiv obce

Srdečně zveme všechny ženy, dámy, slečny a dívky na oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN,
která se koná v pátek 2. března 2018
v 17:00 hod.
na obecním sále.

Stejně jako v minulých letech, tak
i letos, jsme v Předmíři zahájili adventní
čas pletením věnců, které se konalo 3.
12. 2018 v zasedací místnosti OÚ. Účast
nebyla
Pře d míř
velká,
ale myslím,
že kdo přišel,
nelitoval. Ve stejný den jsme rozsvítili
v Předmíři vánoční stromeček. Protože
na původním místě zakrýval lampu
veřejného osvětlení, zvolili jsme
místo nové – pod budovou OÚ. Milým
překvapením pro všechny přítomné
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bylo pásmo koled a básniček, které s našimi nejmenšími připravily Jana,
Tereza, Olča a Jarča a na kytaru doprovodil Martin. V letošním roce jsme
poprvé nekáceli vánoční strom v lesích, ale využili jsme nabídky manželů
Frýzkových, kteří darovali strom ze svého pozemku. O následné vztyčení
a nastrojení se postarali členové SDH v Předmíři. Všem děkuji.
O týden později se konala na sále Čertovská diskotéka se soutěžemi
pro naše nejmenší. Děti si tak mohly užít zábavné odpoledne, a když
venku padla tma, objevili se na sále Mikuláš a čerti.

Novoroční pochod

Po silvestrovských oslavách a přivítání nového roku 2018 jsme
se sešli 1. ledna ve 13 hodin u kapličky v Zámlyní, abychom společně
absolvovali Novoroční pochod obcemi a vystoupali na Metelskou horu.
Ačkoliv bylo docela větrno, sešlo se celkem 62 občanů ze všech obcí,
kteří si vzájemně popřáli do nového roku, po cestě poklábosili a v cíli
opekli špekáčky pana Huga. Při samotném pochodu bylo učiněno
několik „občerstvovacích“ zastávek, kdy byl podáván lahodný svařáček.  
Za absenci čaje a možná něčeho ostřejšího se jménem pořadatelů
omlouvám, děkuji za pochopené.

Městys získal dotace
v rekordní výši
33.000.000,- Kč!
Rok 2017 patřil k těm nejúspěšnějším i proto, že se podařilo získat doRad
o m y š l tace ve výši 33.000.000,-Kč z národních
i Evropských zdrojů, a to na přístavbu MŠ,
rekonstrukci sportoviště, veřejně prospěšné práce,
revitalizaci zeleně, Školu obnovy venkova, Jihočeskou pouť, vybavení
zásahové jednotky, opravu požární nádrže v Podolí, další etapu rekonstrukce kostela sv. Martina a středověké komendy.

Informace o realizovaných akcích

Tak jako na konci každého roku je i právě teď čas na kratičké
bilancování. V roce 2017 bylo v obci realizováno několik akcí, na které
se nám podařilo získat dotace z některého grantového programu:
Název projektu

Program obnovy venkova
Evropský sociální fond - OP
Zaměstnanost
Operační Program Životní
prostředí

Dotační titul
Rekonstrukce budovy OÚ výměna střešní krytiny
Vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací
Doplnění sběru
separovaných odpadů ve
Svazku obcí Blatenska

Poskytovatel grantu

Jihočeský kraj

Obdržené
Celkové náklady
finanční
projektu
prostředky
735 978,00

Úřad práce ČR

220 000,00

191 157,00

MŽP - Svazek obcí Blatenska

252 769,00

214 853,65

Operační Program Životní
prostředí

Kompostéry pro občany
Svazku obcí Blatenska

MŽP - Svazek obcí Blatenska

161 444,25

Kulturní dědictví

Drobné sakrální stavby v
okolí Předmíře

Jihočeský kraj

39 900,00

20 000,00

Neinvestiční dotace pro
jednotky SDH obcí JČ kraje

Nákup vybavení pro JSDH
Metly

Jihočeský kraj

96 941,00

85 000,00

Neinvestiční dotace pro
jednotky SDH obcí JČ kraje

Nákup vybavení pro JSDH
Předmíř

Jihočeský kraj

96 941,00

85 000,00

Jihočeský kraj

761 574,00

460 000,00

2 145 547,25

1 276 010,65

Podpora výstavby a
Výměna technologie
obnovy vodohospodářské
úpravny vody v Předmíři
infrastruktury
Celkem

137227.61

Výsledek hospodaření za rok 2017:
Příjmy		
29.192.572,Výdaje		
36.702.076,Saldo příjmů a výdajů - 7.509.504,Zůstatek na účtech a v pokladně byl k 31.12.2017 21.500.000,Schodek vznikl financováním akce „Přístavba MŠ Radomyšl“ a byl krytý
úvěrem.
Rok 2017 byl opět výjimečný také obrovským množstvím kulturních
společenských a sportovních akcí za což patří poděkování všem, kteří
se na jejich organizaci podíleli, ale i všem účastníkům, kteří akce hojně
navštěvovali.

Dále byly uskutečněny akce, které byly financovány z rozpočtu
obce. Mezi nejvýznamnější patří – výměna střešní krytiny a úprava
krovu obchodu v Předmíři, nákup kotle do budovy obchodu v Předmíři,
prodloužení vodovodního řadu u bytovek v Předmíři a úprava vnitřních
prostor kotelny v obchodu.

Pozvánka do Předmíře

Závěrem si opět dovolím pozvat všechny na připravované akce.
V sobotu 17. 2. 2018 se bude konat na sále v Předmíři Dětský maškarní
bál, na který naváže Pyžamový bál – oba se skupinou Minimax.
Následovat bude 3. 3. 2018 Hasičský bál se skupinou Kudrnáči.

Zastupitelstvo na svém zasedání
V těchto dnech oslavili nebo oslaví výročí 20. 12. 2017 schválilo rozpočet
tito naši spoluobčané:
na rok 2018
Kratochvíl Jan (76), Forejt František (60), Vinš
Vladimír (60), Kub František (65), Janota Pavel
(71), Janotová Anna (72), Seidlová Marie (73),
Krýdová Marie (81), Jíchová Jiřina (83)
Dodatečně přejeme i panu Karlu Lehečkovi k jeho
sedmdesátým narozeninám, které oslavil v listopadu 2017.
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a do dalších let
přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
Pavel Karlík, starosta obce

Příjmy			
Výdaje			
Saldo příjmů a výdajů 	

31.952.000,38.295.500,- 6.343.500,-

Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek je způsoben tím,
že v roce 2018 budou ještě zaplaceny zbývající faktury na „Přístavbu
MŠ“, a tento schodek je krytý úvěrem. V průběhu roku by mělo
dojít k proplacení dotace na tuto akci a následně bude úvěr na
předfinancování této akce splacen. Proplacení dotace není zatím
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zahrnuto do příjmů rozpočtu. Co se týče výdajů je v rozpočtu mimo
jiné zahrnuto již zmíněné dofinancování přístavby MŠ, rekonstrukce
sportoviště ZŠ za 6.645.000,-, revitalizace parku Na rybníčku za 600.000,
odkup části komunikace k nové bytové výstavbě Na Baborčici za
400.000,-, nákup nakladače a plošiny za 1.000.000,-Kč, výměna oken
a interiérových dveří na Úřadu městyse za 400.000,-, odbahnění nádrže
v Letním areálu za 300.000,- nové projekty za 500.000,-. Pro místní části
je vyčleněna částka 2.245.000,- a pro spolky 900.000,-Kč.
Pokud vše dopadne podle těchto předpokladů, bude městys na konci
roku 2018 bez úvěrů se zůstatky na účtech kolem 22.500.000,- Kč.

Na sportovním plese byli vyhlášeni
nejlepší sportovci roku 2017

Akce na rok 2018

V roce 2018 nás opět čeká bohatý společenský, kulturní a sportovní
program. Pro inspiraci uvádím některé z akcí:
20. 1. 2018
3. 2. 2018 	
10. 2. 2017
24. 2. 2018 	
17. 3. 2018 	
		
24. 3. 2018
2. 4. 2018
		
7. 4. 2018
30. 4. 2018
7. 5. 2018
		
26. 5. 2018
9. 6. 2017 	
16. 6. 2018
22. 6. 2018
		

Myslivecký ples
Staročeský bál
Masopustní průvod masek Foto Kultura
Ples SDH Radomyšl
XIV. Reprezentační ples městyse Radomyšl, hostem 	
bude Zdeněk Izer
Velikonoční dílnička pro děti i dospělé
Velikonoční koncert Pootavských trubačů v kostele 	
sv. Martina
„Odemykání staďáku“
Stavění májky a slet čarodějnic
Pietní akt u příležitosti 73. výročí konce 2. sv. války, 	
100. výročí Československa a 100 let RAF
Den dětí v areálu TJ
Noční hasičská soutěž
„Volejbalová smeč“ turnaj smíšených družstev
Koncert skupiny BRUTUS 				
v Letním areálu

23. 6. 2018
24. 6. 2018

Nohejbalový turnaj trojic
Jihočeská pouť v Radomyšli (městys Radomyšl)
Majda z Kouzelné školky a Petr Vacek 			

O pouti vystoupí Majda Reifová a Petr Vacek

		
		
31. 8. 2018
1. 9. 2018
3. 11. 2018
24. 11. 2018
24. 11. 2018
2. 12. 2018
5. 12. 2018
8. 12. 2018
15. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018

Disco F. Mareše se soutěžemi pro děti 			
Koncert TV ŠLÁGR
Rozloučení s prázdninami
Volejbalový turnaj smíšených dvojic
Halloween pro děti (Svaz žen)
Vánoční dílnička pro děti i dospělé)
Sportovní ples TJ Radomyšl
Adventní trhy na radnici
Návštěva Mikuláše v rodinách
Mikulášská pro dospělé
Zvonečkový průvod
Volejbalová dvanáctihodinovka v tělocvičně ZŠ
Vánoční turnaj dvojic v nohejbale
Luboš Peterka, starosta

Zleva: Volejbalový tým: Klára Linzmajerová, Anita Nepodalová, Michaela Vacková,
Šárka Votavová, Martina Soukupová, Eva Machová, Petra Hendrychová,
nohejbalista: Šimon Pešek, hokejista: Jan Kudrna, hasič: Pavel Kříž

Předvánoční dílnička v Leskovicích

Jelikož čas neúprosně klepal na dveře, i my jsme se rozhodli mu vyjít
vstříc a uvítat předvánoční čas naší tradiční leskovickou dílničkou. Jako
každým rokem se sešlo
v naší místní klubovně velké
množství dětí, tentokrát
i z vícero vesniček. Všechny
děti se velmi rychle zapojily
a vyzkoušely si všechny
výrobky, které jsme si pro ně
letos přichystali. Tentokrát
jsme vyráběli dřevěné
ozdoby na stromeček (velké
díky za ně patří našemu
šikovnému Edu Hoštičkovi),
dále jsme zdobili vánoční
zápichy do květináčů, lepili
ozdobné skleněné svícínky,
malovali sádrové odlitky
a vybarvovali jsme omalovánky, které nás asi nikdy neomrzí. Sabinka N.
děti učila připravit domácí modelínu, která všechny moc bavila. Jakož
tomu v Leskovicích už bývá, nechybělo sladké pohoštění ke kafíčku
a jiné dobroty od místních ženušek.
Jsme rádi, že se tradice i v dnešní uspěchané době dodržují a všichni
se společně zase za rok sejdeme a navodíme si vánoční atmosféru.
Tereza Žílová, Michaela Kadečková
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Obec baráčníků Radomyšl
Vážení čtenáři,
nedávno jsme se rozloučili se starým rokem a před námi se rozevřela
nepopsaná kniha letošního roku 2018. Na začátku Vám jménem Obce
baráčníků v Radomyšli chci popřát jen to nejlepší, tzn. zdraví, štěstí,
spokojenost, ale dobré vzájemné vztahy, pohodu a klid. Novoroční
přání chci zvláště poslat všem spolkům v Radomyšli a okolí, protože
v dennodenním shonu si člověk ani neuvědomí kolik kulturních
a sportovních akcí se během roku uskuteční. Každý obyvatel Radomyšle
i návštěvník si může vybrat dle svého založení. Je to ohromná práce
jednotlivých lidí a zároveň celého kolektivu. Jistě k tomu přispívá dobré
zázemí přístupu zastupitelstva městyse. Před námi je rok velice slavný,
vždyť dovršíme 100 let od zrodu naší státnosti. Určitě se budou konat
po celé naší vlasti slavnosti k tomuto výročí, bylo by tedy hezké, aby ani
v Radomyšli se na tuto skutečnost nezapomnělo.
V době, kdy tento výtisk vyjde, bude baráčníky dělit jen pár dní
od pořádání „Staročeského plesu“. Je to každoroční tradice, kterou se
snažíme v našem městysi zachovat. Staročeské zvyky, kroje, lidové tance
k tomuto plesu patří, tak jako děti, které vždy na této akci vystupují.
Program a činnost našeho spolku je založená právě na lidových tradicích
a má svůj řád, proto nemůžeme rituál měnit. V Radomyšli se uskuteční
během roku několik plesů a každý z nich je svým způsobem výjimečný,
tuto krásnou skutečnost stvořila práce a činnost spolků za dlouhá léta
zpět.
OB Radomyšl srdečně všechny zve na Straročeský ples, který se koná
3. 2. 2018 v Sokolovně od 20.00 hod. Pokud se chcete bavit, zklamáni
nebudete, přijďte si s námi přiťuknout štamprličkou. Zaručujeme
dobrou zábavu.
OB Radomyšl:
Jůzková Zdeňka, panímaminka OB

Vánoční laťka

ve skoku vysokém
Dne 20. 12. 20017 jsme
se zúčastnili závodu ve skoku
vysokém. Závody se konaly
v Blatné ve Střední odborné
škole. Kromě středních škol přišli
porovnat svoji výkonnost žáci
základní školy J. A. Komenského
Blatná a T. G. Masaryka Blatná.
Za naši školu startovali Jakub
Kraus ze sedmé třídy a Štěpánka
Hřebíčková z deváté třídy. Jejich
nadšení korespondovalo i s jejich
výkonem. Pro školu vybojovala
Štěpánka bronzovou medaili za
120 cm, Jakub získal zlatou medaili za výkon 165 cm.

Autorské čtení

V pátek 24. 11. 2017 se zúčastnili žáci 1. - 4. třídy autorského čtení
spisovatelky dětských knih Barbory Vajsejtlové. Autorka, mimochodem
bývalá žákyně naší školy, seznámila děti se svými díly a četla jim příběhy
z knihy Vánoce za dveřmi. V průběhu četby navazovala se žáky slovní
kontakt, čímž je vtahovala do děje. Žáci měli možnost se k přečteným
příběhům vyjádřit a poté se zapojili do diskuse, která se týkala života
a tvorby spisovatelky a vzniku děl. Setkání s paní Vajsejtlovou bylo velmi
působivé, dětem se líbilo a všichni se těšíme na další čtení z její nové
knihy, která má vyjít v již květnu příštího roku.
Eva Lukešová, ZŠ Radomyšl

Přijímací zkoušky
na střední školy se blíží

Česko zpívá koledy…
Koledy s Deníkem zpívali i obyvatelé Radomyšle. Ve středu 13. prosince se v podvečer před úřadem
na Maltézském náměstí sešly asi
dvě stovky lidí. Program zahájil starosta Luboš Peterka a popřál pěkný
a klidný advent všem obyvatelům
městyse. K přání se připojil i ředitel školy Jiří Pešl. Žáci školy si spolu s učitelkou Hanou Koubkovou
a Zdeňkou Limbergerovou připravili
před naplánovanými koledami, které
organizoval Deník ve spolupráci s Českým rozhlasem, vlastní pěvecký
program. A tak bylo navázáno na tradici, která jen s malou loňskou
přestávkou, pokračuje již několik let. Příjemnou vánoční atmosféru
doplnil punč pro dospělé a pro děti čaj na zahřátí.
Alena Šrámková, ZŠ Radomyšl

Johana Šišpelová

Žákům 9. tříd základních škol se blíží termín podání přihlášek
a přijímacích zkoušek na střední školy. Proto i naše škola, ZŠ Radomyšl,
na podzim pořádala mnoho akcí a exkurzí, které nám měly rozšířit
obzory o možnostech povolání.
První akce se konala 31. října v Domě kultury ve Strakonicích, kde
jsme měli možnost se na burze škol dozvědět více informací o středních
školách z Jihočeského kraje. Zástupci škol byli ochotní odpovědět na
jakoukoliv otázku a domů jsme odcházeli s náručí plnou letáčků.
Další týden v pondělí, 6. listopadu, se k nám, žákům 9. třídy, připojily
7. a 8. třída a společně jsme vyrazili na exkurzi do Jaderné elektrárny
Temelín. Zde nám řekli mnoho zajímavého o provozu. Po přednášce
jsme dostali prostor prohlédnout si interaktivní výstavu, kde jsme měli
možnost ověřit si své znalosti ve fyzice. O dva dny později pro nás byla
na Úřadu práce ve Strakonicích připravena přednáška, kde nám velice
sympatická paní podala podrobné informace o výběru střední školy. Byl
zde k dispozici test, který na základě našich odpovědí vyhodnotil vhodné
budoucí povolání.
Následující exkurze nás čekala 14. listopadu v Praze. I této exkurze
se s námi zúčastnila 8. třída. Paní učitelka chemie, Tereza Třeštíková,
nám domluvila program na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy
v prostorách jejích laboratoří, kde jsme si zahráli na alchymisty.
Vyzkoušeli jsme si plno pokusů, např.: pozlacování měděné mince,
světlušky, atd. Řekli nám zde i mnoho zajímavých informací.
Například to, že do původního střelného prachu se přidával med. Po
ukončení programu v laboratoři nám paní učitelka Třeštíková ukázala
nejvýznamnější pražské památky spojené s alchymií. Na chvíli jsme se
zastavili i v botanické zahradě, kde jsme pro zpestření programu na
základě indicií hledali poklad.
A aby toho nebylo málo, 21. listopadu jsme se jeli podívat do VOŠ
a SPŠ Volyně, kde nás opět doplňovali žáci 8. třídy. Prohlídku jsme začali
přednáškou o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie, která
byla zakončena testem na to, co jsme si zapamatovali. Dále nás velice
milá paní provedla prostorami školy a ukázala nám některé z přístrojů,
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které na škole užívají. Zakončením programu byla krátká prezentace
o škole a jejích oborech. A takto nás naše škola podporuje ve výběru
našeho budoucího povolání.
Štěpánka Hřebíčková, Šárka Kozáková a
Zdeňka Kabourková, 9. tř., ZŠ Radomyšl

Zdobení vánočních stromečků
Advent 2017

Interier kostela sv. Martina se o letošním Adventu a Vánocích
rozjasnil nejen novými malbami, ale také vánočními stromky, které
přistrojili žáci několika tříd naší základní školy. Vánoční ozdoby děti samy
vyrobily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Slepily a vymalovaly
papírové řetězy, lampičky, hvězdy, anděly, zvonečky s přáníčky
Ježíškovi, vymalovaly dřevěná kolečka, uvázaly barevné mašličky
a šňůrky. Veřejnost měla možnost se touto výzdobou kostela potěšit
při pravidelných bohoslužbách a mimořádně také v sobotu 16. 12.
odpoledne, kdy do kostela sv. Martina zamířil světýlkový průvod. Bylo
zde připraveno ještě jedno překvapení, „živý betlém“ v podání žáků
školy.
Děkujeme všem, kteří se 16. 12. zúčastnili průvodu i představení
v kostele, a dokonce se zhostili nelehkého úkolu věnovat svůj hlas
„nejhezčímu“ vánočnímu stromečku.
Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Evy Lukešové a Ivany Třeštíkové nádherné papírové postavičky duchů
a všelijakých barevných strašidel. Žáci z osmé třídy postavili z papírových
krabic krásný model hradu, který celou výstavu pěkně oživil.
Druháci už mají větší sílu, proto mohli přinést do školy velké i menší
opravdové dýně. Dýně věnovali rodiče a paní Matoušková, patří jim
poděkování.
Svou třídu druháci na část dne přeměnili v dlabací dílnu a s pomocí
své třídní učitelky Marie Krejčové vyhotovili množství dýňových svícnů,
které odnesli do Komendy. Zde byly dýně po dobu výstavy oživeny
svíčkami a mihotavým světlem utvářely v temných výstavních prostorách
tajemnou atmosféru.
Výstavu otevřeli 1. listopadu dětští i dospěláčtí účastníci
halloweenského průvodu s lampiónky a světýlky, kteří své putování
obcí zakončili právě ve farské zahradě a na výstavě. V následujícím dni
výstavu shlédli téměř všichni žáci základní i mateřské školy a mnohá
veřejnost. Děkujeme organizátorům za krásné zážitky.
Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Den díkůvzdání

Konečně

Protože učení se cizímu jazyku není jen memorování slovíček
a procvičování gramatiky, ale i poznávání kultury zemí, kde se tímto
jazykem mluví, uspořádali jsme s devátou třídou projekt zaměřený
na významné svátky anglicky mluvících zemí. Tentokrát to byl Den
díkůvzdání, který se v USA slavil 23. listopadu. Převlékli jsme se za
poutníky a indiány a snažili se s ostatním žákům přiblížit historii tohoto
svátku a jeho význam. Dali jsme jim i možnost zamyslet se nad tím, za co
oni sami by ve svém životě poděkovali, jejich odpovědi posbírali do naší
krabice díků a později prezentovali na školní nástěnce.
Klára Halgašová, ZŠ Radomyšl

Již léta toužíme po tom, aby se v Radomyšli odehrál biblický příběh
o zrození Krista. Letos se toho ujala škola a bylo to super. Hra byla
součástí zvonečkového průvodu v kostele sv. Martina. Zároveň probíhala
soutěžní výstava vánočních stromků. Celá akce se moc líbila a veřejnost
si pochvalovala. Za rok si něco podobného zopakujeme znova.
za ZO ČSŽ Blanka Matoušková

V Radomyšli „Na dušičky“

K tradičnímu českému svátku „dušiček“ na počátku listopadu, kdy
lidé vzpomínají na své zemřelé předky, přicházejí k jejich hrobům, zdobí
je chvojím, květinami a rozsvícenými svíčkami, se již přirozeně připojuje
halloweenské dovádění duchů, typické pro anglicky mluvící země.
A také zdobení zahrad a balkonů velkými oranžovými dýněmi. Nejinak
je tomu i v naší Radomyšli. V místní farské zahradě byla v letošním roce
opravena budova barokní Komendy.
Svaz žen v čele s paní Blankou Matouškovou, nelenil a využil tento
krásný prostor pro uspořádání halloweenské výstavy duchů a dýní
a halloweenského průvodu.
K výrobě objektů byli vyzváni i žáci základní školy. Těm se nápad
náramně zalíbil. Děti z 1. třídy a z kroužku Dovedné ruce vytvořily
se svými učitelkami Alenou Kadaňovou a Zdenkou Limbergerovou
halloweenské skleněné svícny, papírové duchy a papírové dýně.
Děti ze třetí a čtvrté třídy vytvořily pod vedením svých učitelek

Přírodovědná soutěž Kdo umí, umí…
Dne 28. 11. 2017 se naše škola zúčastnila přírodovědné soutěže „Kdo
umí, umí“. Soutěž se konala v Centru ekologické výchovy na Podskalí
ve Strakonicích, kde je moc hezké prostředí pro studenty. Poměřit své
znalosti přijelo šest škol. ZŠ Radomyšl, ZŠ TGM Blatná, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Volyně, ZŠ Dukelská, ZŠ FLČ Strakonice. Celkem se zúčastnilo
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devadesát žáků. Z naší
školy se přihlásili tito žáci:
Tereza Hřebejková, Tereza Plšková, Lucie Bláhovcová, Šimon Mandl, Iva
Kylbergerová z páté třídy
a ze šesté třídy Adam
Tomšovic, Jan Hrouda,
Vojtěch Švihovec, Daniela
Henkenová, Tomáš Poklop a Eliška Pelcnerová.
Nejlepšího umístění dosáhla Tereza Hřebejková
15. - 17. místo.

Čestický brambor 2017,
dětská literární a výtvarná soutěž

Johana Šišpelová, ZŠ Radomyšl

Mikuláš, anděl a čerti

V pondělí 4. 12. čekalo žáky ZŠ v Radomyšli nemalé či nemilé
překvapení. Čerti z Dubí Hory přiletěli o den dříve. Prý aby některé
hříšníky nenapadlo nepřijít do školy a tím se čertům vyhnout. Tradičně
začali v první třídě. Prvňáčci byli stateční, svědomitě plnili všechny
Mikulášovy úkoly, aby si zasloužili sladkou odměnu.
V každé třídě Mikuláš přečetl Listinu hříšníků. Ukázalo se, že v pekle
se ví opravdu všechno. Vědělo se, že chlapci z 8. třídy jsou „držkatí“
a děvčata hubatá. Čerti znali jména holek, které už v šestce zajímají
více kluci než učení. Dokonce už i děti ze druhé třídy měly na svém
kontě řadu hříchů. Nedbají na pořádek, mají špatnou úpravu v sešitech,
neprocvičují čtení a psaní a někteří už mluví i sprostě. Ale s tím vším je
konec. Čerti zlobivé děti přivedli před tabuli, kde plnily čertovské úkoly
a pak musely Mikulášovi slíbit, že už budou hodné a vzorné. Hříšníky,
kteří se odmítali polepšit, čerti odváděli na chodbu, kde jim řádně
domluvili.
Velkým překvapením pro všechny byla „Listina hříšníků pedagogů“,
kde bylo psáno:

 Maroušková Milena – špatná úprava na tabuli, vykřikuje při
hodinách, je líná






Tetourová Jitka – snaží se děti naučit víc, než stačí pobrat
Krejčová Marie – dodává učitelům málo medu, jsou pak protivní
Šišpelová Irová Johana – má příliš velkou trpělivost
Lukešová Eva – moc spěchá, brouček.

Ani ostatní učitelé nebyli bez viny. A za trest museli splnit po čertech
těžký úkol. Nakreslit kulatý čtverec ve tvaru obdélníku, aby vypadal
jako trojúhelník. A protože ne každý si věděl rady, nezbývá nám, než
zpytovat své svědomí a do příštího roku se polepšit.
Jako třídní učitelka letošní 9. třídy bych chtěla své žáky pochválit
a ocenit za samostatnou přípravu celé akce, nápaditost, vtipnost
a celkovou dobrou úroveň, která byla podtržena věrohodnými kostýmy.
Milena Maroušková, ZŠ Radomyšl

Žáci naší základní školy se i v letošním roce zúčastnili soutěže Čestický
brambor, pořádané ZŠ Čestice. Letošní téma „Tajemství“ inspirovalo
radomyšlské tvůrce k pěkným dílům, která si zasloužila i ocenění na
předních místech. Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se konalo vyhlášení soutěže
Čestický brambor (téma Tajemství) v Česticích. Z naší školy bylo pozváno
10 žáků, zúčastnit se jich mohlo nakonec pouze osm. V Česticích byl pro
účastníky připraven krásný program, který samotné vyhlašování vítězů
různých soutěžních kategorií doprovázel. Žáci z naší školy se umístili jak
v literární, tak výtvarné části soutěže.
Ve III. kategorii skupinových výtvarných prací obsadily první místo
hned tři obrazy našich žáků.
Jednalo se o obraz „Záhadná žena“ od Romany Peleškové a Veroniky
Klasové, dále „Tajemná dimenze“ od Vlastimila Reitera, Josefa Beneše
a Ondřeje Štepána a „Léto v zimě“ od Ellen Gebelové a Kristýny Novákové
(všichni z osmé třídy). Ve III. kategorii literární soutěže v oblasti prózy
získala druhé místo Zděňka Kabourková z deváté třídy. V oblasti poezie
získala 1. místo Denisa Poklopová z osmé třídy a cenu za druhé místo
obdržel Adam Vachulka z deváté třídy. Všechny děti si předávání cen
velmi užívaly. Během celého programu se mohly občerstvit připraveným
pohoštěním. Letošní Čestický brambor byl pro naše žáky velmi úspěšný,
jistě se zapojí i v příštích ročnících.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Trhy ovládl Mlsný kocour

Jako každý rok i letos jsme
pořádali vánoční trhy na radnici. Pestrost nabídky letos obohatily kožené výrobky i s ukázkou tepání a cukrovinky Mlsný
kocour. Ty sklidily velký úspěch,
ke konci trhů bylo téměř vyprodáno. Spokojenost prodejců
i zákazníků, domácí atmosféra i natěšené děti u Anděla
jsou nám odměnou. Současně
s trhy v obřadní místnosti hrál
dětský soubor PIKI pohádku
BU-BU-BU. Velký aplaus stovky dětí málem zbořil radnici. Pevně věříme,
že i příští rok nám herci zachovají věrnost.
Za ZO ČSŽ Blanka Matoušková

Finiš ke konci roku

Tradiční posezení v hospůdce nám zpestřili svým programem malí
baráčníci, Štěpánka Hřebíčků hrou na keyboard, mažoretky a baráčnická
omladina country tancem.
Ve středu 8 listopadu vyrazily „Bábinky z Radomyšle“ do Vánočního
domu v Karlových Varech. Cestu jsme si zpříjemnily ochutnávkou
koláčků a Blatenské griotky. Výstava stála opravdu za to, všem ji
vřele doporučujeme. Po dobrém obědě v zámecké restauraci jsme
absolvovaly podrobnou prohlídku zámku Chyše s majitelem panem
Lažanským, synem původního vlastníka. Prohlídka byla ukončena
v zámeckém pivovaru bohatou ochutnávkou. Za cinkotu lahví jsme se
vracely domů v dobré náladě.
Mikulášskou jsme tradičně uspořádaly v Leskovicích, kde nám zahráli
manželé Váchovy a Jaruška. Hádejte která? Bohaté občerstvení bylo
vylepšeno ochutnávkou výborného vánočního punče. Rád poseděl
i pan starosta, kterého stejně jako nás, překvapila návštěva čerta
a Mikuláše. Protože jsme byly příjemně vánočně naladěny, tak jsme
hned v pátek znovu vyrazily do Chluman na vánoční trhy. Nikdo neodjel
s prázdnou. Naše celoroční činnost byla ukončena módní přehlídkou
v kulturním středisku Vodňany.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a nejmíň tolik energie jako máme my.
Bábinky
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Už podruhé nás 5. prosince navštívil Mikuláš, Anděl a dva zlobiví
čerti. Děti z Mš předvedly své umění ve vánočním pásmu za potlesku
obyvatel.
Protože jsem byla od 12. prosince hospitalizována v nemocnici,
přivezla mně pečovatelka dárky od dětí z MŠ a přání od spolubydlících.
Vzpomněli si na mne paní Kadochová z domácí péče, starosta Štěchovic
a mnozí jiní. Děkuji všem, co mne navštěvují osobně a píší sms.
Všem obyvatelům Radomyšle a přilehlých obcí, celému zastupitelstvu přeji úspěšný vstup do roku 2018, Za infocentrum posílám pozdravy
všem zákazníkům.
Nakonec trocha zimní poezie z obecné školy:

Zimní

Divadelní spolek Radomyšl
Vyjíždíme opět k Vám!

Česká opereta TULÁK „v americkém provedení“ autorů Rudolfa Piskáčka,
Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Premiéru a tři další představení této
operety jsme odehráli v loňském roce v Radomyšli.

Na jaře odehrajeme celkem 5 představení:
o Radomyšl, Sokolovna 7. dubna 2018
o Volyně, Na Nové 8. dubna 2018
o Blatná, Sokolovna 14. dubna 2018
o Strakonice, Dům kultury, 20. dubna 2018
o Písek, Divadlo Frani Šrámka 21. dubna 2018

Srdečně Vás zveme na
veselohru z horních deseti
tisíců amerických boháčů.
V režii celého představení:
Richarda Semiginovského
se Vám v hlavních úlohách
představí: Viktor Brynda,
Tereza Mrázková, Martin
Tříska Levý, Lubomír Mráz,
Miroslav Žitný, Petra Kučerová, Dana Vojtová, Emil
Demeter a celý divadelní
soubor.
Předprodej vstupenek
bude jako obvykle ve všech
městech již brzy. Těšíme se na skvělé publikum a naše věrné fanoušky.
Lubomír Mráz

Advent v Leskovicích

Leskovičtí se opět sešli
u místní kapličky na rozsvícení vánočního stromku.
Děti přivítaly vánoční čas
zpíváním koled a zapálením
prskavek, dospěláci přivítali
advent tradičně po svém,
a to grogem a pojídáním
sladkých dobrot. Všichni
se
moc
těšíme
na
Vánoce, pohádky, cukroví
a rodinnou pohodu.

Tereza Žílová,
Michaela Kadečková

Zprávičky z DPS Radomyšl
Od 1. prosince byly osvětleny oba kostely. Taktéž na DPS nám pracovníci úřadu městyse přivezli krásný smrk, který Jenda R. daroval ze
své zahrady. Nad vchodem a z boku budovy nainstalovali barevně svítící
komety. V poschodí vytvořila výzdobu jedna šikovná obyvatelka. Výlohu
infocentra vyzdobila výrobky dětí z MŠ paní učitelka Irenka Petříková.
Sváteční nálada byla navozena.

Škubali v nebi husičky, vítr jim do peří foukal,
zrovna se k zemi snášela, když jsem z okénka koukal.
Napadal snížek hebounký, lehounký, křehký a bílý.
Země v těch peřinách usnula a spala sen tichounký, milý.
Jiřina Machníková

Otevřený dopis
všem občanům

Náš sbor hasičský v Radomyšli sídlící
dovoluje si Vás všechny zváti
na Masopustní obchůzku ode dveří ke dveřím,
od stavení ke stavení.
Veselí a masek hojná účast bude, když přijdete mezi nás,
neb tato obchůzka je samá legrace a velký špás.
Zveme všechny dobré lidi k účasti v tomto průvodu,
masku vemte, jakou máte, nebude to na škodu.
Malí, velcí, staří, mladí pojďte s námi vesele,
masopust my oslavíme jako velcí přátelé.

Slavnostní počátek
o 10. hodině dopolední
v sobotu 10. února u restaurace
Na Křenovce
Otevřete dveře svoje maskám i vám pro radost,
maskám napít, najíst dejte, je to u vás vzácný host,
pak se spolu zaveselte, ať je všude smích dost.
Neplechu, že maska tropí? Z toho se nic nedělá!
Maska je přec králem všeho od rána do večera!
PS:
Nalezené padlé a znavené či poničené masky, prosíme, i přes
jejich výslovný nesouhlas, co nejrychleji a nejšetrněji dopravit
do restaurace Na Křenovce neb maska ke konci obchůzky vlivem
únavy a neustálého veselí většinou neví, co dělá a kde se právě
nachází, bloudila by do ranních hodin, což je nepřípustné, neboť
by rušila noční klid spořádaného a slušného občanstva.
Předem děkují pořadatelé
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Adventní setkání
v Sedlici
Stalo se již dlouholetou tradicí,
že při zahájení „Adventu“ se
v Sedlici první adventní sobotu koná
„Adventní setkání“. Musíme již říci,
Sedlice
že v loňském roce advent začínal dle
dřívějších let relativně později, a to až
v sobotu 2. prosince. Toto setkání vždy zahajuje ve
14 hodin adventní trh.
Během celého odpoledne bylo možno si zakoupit občerstvení
– svařené víno, čaj, kávu a řadu dalších dobrot, které bylo možno
konzumovat ve vytápěných a vánočně vyzdobených prostorách
bývalého kupectví. Návštěvníci adventního setkání mohli
nakupovat a obdivovat celou řadu výrobků jako např.: vynikající
zákusky cukrárny Hraběnka paní Lindy Casanova z Mirotic, výrobky
ze skla paní Hálové, ručně a strojově pletené ponožky, rukavice
a celou řadu dalších dárků s vánoční tématikou. Nechyběl „Trdelník“
manželů Maceškových ze Sedlice.

jak vznikají nádherné figurky ze skla a další výrobky, kterým
šikovné ruce autorky vdechují život. Všechna pracoviště se těšila
velkému zájmu. Na konec setkání po setmění byla rozsvícena
vánoční výzdoba města a „Vánoční strom“.
Závěrem nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě, organizaci a nacvičení vystoupení, za vzorně
připravená pracoviště a Ježíškovu poštu Českému svazu žen
Sedlice, všem trhovcům a občanům, kteří svojí účastí podpořili
zdařilý průběh tohoto hezkého adventního setkání.
Foto: Charvát Marek

Mikulášská nadílka

Adventní období se vyznačuje velkým počtem událostí. Další
očekávanou událostí, kterou v tomto čase děti očekávají, je příchod
Mikuláše a čertů. Podobně jako v dalších městech a vesnicích
v sobotu 5. prosince v podvečer v Sedlici nastalo rojení čertů za
doprovodu andělů a Mikuláše, kteří navštěvovali rodiny s dětmi,
z pekelných knih vyčítali prohřešky a poklesky navštěvovaných dětí
a rozdávali mikulášskou nadílku. Určitě nechyběla vážná kárání řady
dětských hříšníků, kteří slibovali polepšení a zpíváním, básničkou
nebo jinými dovednostmi si snažili naklonit mikulášskou návštěvu
a odčinit svá provinění a zasloužit si vymazání „prohřešků“
z „Čertovské knihy hříchů“. Čerti chvílemi naháněli hrůzu a strach
nejen dětem, ale hodný Mikuláš a anděl je vždy usměrnili.

Vánoční výstava

Kulturní program byl zahájen milým vystoupením dětí z mateřské
školy v Sedlici pod vedením učitelek Jany Hálové a Jany Pohankové.
Dále vystoupili s hezkým pásmem žáci 1., 2., 3. a 4. třídy Základní
školy T. G. Masaryka v Sedlici pod vedením třídních učitelek Mgr.
Šárky Zbíralové, Mgr. Kateřiny Benešové, Mgr. Pavly Jiskrové
a Mgr. Jany Zábranské. Musíme velmi poděkovat všem učitelkám
za připravená kulturní vystoupení, protože se všechny této role
zhostily zodpovědně a jejich vystoupení zaměřená na vánoční
tématiku byla na výbornou. V kulturním programu nemohla chybět
tradiční pohádka pro děti i dospělé, kterou tentokráte předvedl
„Teátr Pavla Šmída – Větrná pohádka“.

Od 14. do 16. prosince v Zasedací místnosti Městského úřadu
v Sedlici se konala vánoční výstava s názvem „Veselé Vánoce“. Český
svaz žen Sedlice za spolupráce dětí mateřské školy, žáků 1. - 5. třídy
a družin Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Sedlici
pořádal výstavu prací a výrobků sedlických žen a dětí s vánoční
tématikou. Některé vystavené výrobky byly prodejné a návštěvníci
výstavy si je zde mohli zakoupit. Hodně exponátů mělo veliký
úspěch, protože v den uzavření výstavy byly zcela vyprodány.
Foto Jiří Rod

Novoroční přání
Vážení čtenáři „Sobáčku“ nový rok je již v plném běhu, ale přesto
mi dovolte Vám všem a všem lidem popřát pevné zdraví, kousek
štěstí, lásku, rodinnou pohodu. Ať se na Vás štěstí směje, ať Vás
láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází v roce, který přichází.
V zasedací místnosti radnice andělé přijímali „Ježíškovu poštu“
a pomáhali dětem s vytvořením přáníček, s prosbou o vyplnění
i těch nejtajnějších přání. Dále v zasedací místnosti pracovaly dílny
Českého svazu žen ze Sedlice a paní Čelkové z Dobšic, kde si mohli
všichni zhotovit různé dárky s vánoční tématikou a vyzkoušet si
či motivovat se různými náměty při zdobení medových perníčků.
Dalším pracovištěm byla dílna paní Hálové, která zde předváděla,

Vítání nových občánků v Sedlici

V neděli 3. prosince 2017 ve 13 hodin se v Obřadní síni města Sedlice
uskutečnila pro přítomné milá událost, která patří k těm nejkrásnějším
v životě - vítání nových občánků Sedlice. Slavnostní odpoled
ne zahájilo hezké kulturním vystoupením žáků školní družiny pod
vedením paní vychovatelky Marie Čapkové.
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Po jeho skončení byli jednotlivě starostou města přivítáni noví
občánci. Jejich rodiče tuto skutečnost potvrdili podpisem do pamětní
knihy a byly jim předány drobné dárky a peněžní dar od zástupců města
Sedlice.
Bylo přivítáno 9 občánků:
Částka Jakub, Eignerová Alžběta, Hamberger Jan, Procházková
Tereza, Srbová Dominika, Štěpánová Klaudie, Švarc Jan, Vrbská Mia
a Zíková Jitka

Balónky pro Ježíška

Další aktivitou, která se uskutečnila v Sedlici v době předvánoční,
bylo vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Setkání se konalo v pátek
20. prosince odpoledne na náměstí před radnicí. Každý příchozí mohl
napsat přáníčko a poslat ho balónkem Ježíškovi. Pracovníci městského
úřadu plnili plynem balónky, které rozdávali zájemcům. K zahřátí
příchozích byl připraven čaj, který rozdávali pracovnice městského
úřadu. Některé balonky dětem uletěly předčasně, ale vzhledem k tomu,
že balonků byl dostatek, byla okamžitě provedena náhrada.
Těsně po půl čtvrté dal starosta města Sedlice pokyn k hromadnému
vypuštění balónků. Balónky se vznesly k nebi, kde podle tradice sídlí
Ježíšek. Všichni pevně věřili,
že i jejich balonek doletí až na
místo určení a Ježíšek balónky
pochytal a všechna přání na
Štědrý den splní. A pokud se
stalo, že některá přání nestihl
splnit, můžeme za roku zkusit
napsat přání Ježíškovi znovu.
za město Sedlice Jiří Rod,
starosta

Advent v MŠ Sedlice
Děti i všichni dospělí
se těší na krásné vánoční svátky. Prvním dárkem pro naši mateřskou
školu byla návštěva Mgr.
Michala Šustra se svým
prožitkovým hudebním
programem s prvky
muzikoterapie. Zábavnou formou se děti seznámily s netradičními
hudebními nástroji: tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanské bubny,
indiánská chřestidla,
didgeridoo a další nástroje. Velkou legraci
si děti užily při skupinovém bubnování
a tanci. Hudební představení bylo ukončeno
muzikoterapeutickou
relaxací se zajímavou
pohádkou před poledním odpočinkem.

Předvánoční období jsme zahájili účastí na pravidelném vánočním
setkání pořádaným Městem Sedlice v sobotu 2.12. před 1. adventní
nedělí. Děti pod vedením paní učitelky Jany Pohankové předvedly
krásné pásmo básní, písní a tanečků. V úterý 5. prosince zaklepali
na dveře školky Mikuláš, anděl a čert, popovídali si s dětmi, vyslechli
jejich básničky a písničky a každého po zásluze odměnili. V úterý 12.
12. si rodiče společně se svými dětmi vytvořili vánoční svícny, stojánky
na ubrousky a malé skřítky. Některé z nich a ještě další výrobky dětí
mateřské a základní školy jsme mohli obdivovat na vánoční výstavě
v zasedací místnosti na Městském úřadu v Sedlici pořádané Svazem žen,
kterou jsme s dětmi navštívili.
V pondělí 18. 12. vyvrcholily vánoční přípravy besídkou pro rodiče
a veřejnost, kde všechny děti ukázaly své dovednosti v přednesu básniček,
zpěvu a pohybových
dovedností. Hned druhý
den dětem za odměnu
přinesl Ježíšek dárečky
pod stromeček. Ježíškovi
pomáhají s nadílkou
svými dary naši věrní
sponzoři: pí Pavlová
Marta, p. Vágner David,
p. Korous Ladislav, p.
Šorna Karel, AGRO
Sedlice, Blatenská ryba,
spol. s r.o., Svaz žen
Sedlice. Všem chceme
vyjádřit velké poděkování!
Do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů a spokojenosti
přejí zaměstnanci MŠ Sedlice    

Závěr roku v ZŠ Sedlice

Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních předvánočních
událostí. Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci. Jejich mladší kolegové si odnášejí, kromě drobných dárků, také trochu zábavy a ti 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.

Vánoční workshop - zpívání koled
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Ještě před tím došlo
k několika zajímavým
událostem. Především
to byl druhý Vánoční
workshop,
který
proběhl 7. prosince
za velké účasti žáků,
učitelů,
rodičů
a dalších návštěvníků.
Velký dík patří všem
aktivně zúčastněným
a především rodičům,
Vánoční workshop
kteří přispěli výrobky
domácí kuchyně k realizaci akce.
Proběhla také okresní kola sportovních soutěží. Ve stolním tenise
získali chlapci dvakrát třetí místo a děvčatům se dokonce podařilo
zvítězit a postoupit do krajského kola. V něm jsme pak děvčata obsadila
trochu smolné 4. místo, které je však velkým úspěchem naší školy.

Sedlická krajka vyhlašuje
pro všechny KRAJKÁŘKY:
Na oslavu 100. výročí vzniku Československa jsme pro Vás vybrali jako
téma:

Ta naše země česká ...

I. kategorie do 15 let (děti) - Z našich luhů a hájů ...
Rozhlédněte se a převeďte na krajky krásy naší vlasti. Upaličkovat
můžete jak zástupce ze zvířecí říše, tak zástupce z říše rostlinné.
II. kategorie od 15 do 100 let - Ta naše země česká ...
Rozhlédněte se a převeďte na krajky krásy naší vlasti. Upaličkovat
můžete jak zástupce z naší bohaté flóry a fauny, tak případně
celé scenérie. Můžete použít nebo zkombinovat státní znaky,
barvy, symboly. Vyberte něco, co je pro naši vlast typické
a charakteristické, co je spojeno nejen s naší přírodou, ale třeba
s naší historií, folklórem ...

Krajské kolo ve stolním tenise - Andrea Klímová

Proběhlo i několik florbalových turnajů různých kategorií. V kategorii
dívek jsme v okresním kole zvítězili a postoupili do krajského kola.
O výsledku budeme informovat v dalším čísle.
Letos již popáté zpestřily předvánoční období Adventní trhy, které
uspořádal městský úřad. Vystoupením přispěli i naši žáci z prvního
stupně. Přidaly se i děti z mateřské školy. Žáci prvního stupně a školní
družiny ještě připravili výrobky na tradiční vánoční výstavu.

Vystoupení na adventních trzích

Leden se nese ve znamení ukončení pololetí. Žáci finišují, aby na
vysvědčení měli co nejlepší známky. Deváťáci s napětím očekávají, co
přinese nově pojaté přijímací řízení na střední školy. Zápis do první
třídy se uskuteční 3. dubna. Doufáme, že se počet žáků školy v příštím
školním roce opět zvýší. V lednu vyrazili žáci páté třídy a po nich i žáci
šesté, sedmé a osmé třídy na lyžařský kurz.
Marek Charvát, ředitel školy

Bienále proběhne 11. 8. 2018 v rámci Krajkářských slavností v Sedlici
u Blatné.
Veškeré informace a přihlášku najdete na www.krajky-sedlice.cz
V případě dotazu se neváhejte obrátit na Martinu Srbovou: tel: 383 493
095, e-mail: info@krajky-sedlice.cz

Tříkrálová sbírka v Sedlici
a Mužeticích
V Sedlici se letos v této formě konala Tříkrálová sbírka již popáté,
tentokrát v neděli 7. ledna.   Většina koledníků přišla v půl desáté do
kostela sv. Jakuba na mši, po které jim P. Rudolf Hušek požehnal a vyslal
je koledovat. První část Sedlice obešli koledníčci se zpěvem písně „My
tři králové“ ještě dopoledne. Kdo nebyl doma, dostal kalendářík a cukřík
do poštovní schránky. Po obědě vyrazily skupinky do zbývajících ulic.
Koledníci byli většinou velmi vstřícně přijímáni. Počet koledníčků se
každý rok zvyšuje, proto letos bylo možné vytvořit šest skupinek, které
si rozdělily Sedlici tak, aby se dostaly ke každému domu a bytu. Sedmá
skupinka koledovala v Mužeticích. V sedmi skupinkách koledovalo
celkem 25 králů.
Větší počet skupinek znamená, že každá skupinka obcházela menší
úsek a proto byla dříve hotová. Většina koledníčků se proto sešla na faře
na závěrečném setkání již před plánovanou čtvrtou hodinou. Sedlické
ženy nejen z farnosti připravily pro všechny hojné občerstvení a některé
z nich pomáhaly s pohoštěním unavených, ale nadšených koledníčků
i jejich doprovodu.
Velké poděkování patří všem koledníčkům, vedoucím skupinek i těm,
kdo připravili občerstvení. Nesmíme zapomenout ani paní Renatu Turkovou z Oblastní charity
Strakonice, která sbírku
na Blatensku organizačně
a administrativně zajišťuje. Největší dík ale patří
především obyvatelům
Sedlice a Mužetic, kteří
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otevřeli svá srdce i peněženky pro pomoc těm, kteří si již nedokáží pomoci sami a jsou odkázání na pomoc druhých. Letošní Tříkrálová sbírka
bude použita na zakoupení nového vybavení kuchyně v Domově klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
text a foto: František Jirsa

Tříkrálová sbírka v Holušicích

Letos se poprvé konala Tříkrálová sbírka také v Holušicích, kam jsme
vyrazili v sobotu 6. ledna před polednem. Koledníčky jsme dovezli ze
Sedlice, zastavili jsme u kapličky, sluníčko krásně svítilo. Jakmile jsme
vystoupili z auta, okamžitě se rozštěkali pejskové snad z celých Holušic.
Byli jsme rádi, že všude jsou pevné ploty, které psi nepřekonají, a viděli
jsme, že domy jsou opravdu dobře hlídány. Snad se příští rok najdou
místní koledníčci, které místní pejsci budou trochu znát. A místní
pejskové nebudou tak hlasitě oznamovat přítomnost „cizinců“.
Obcházení domů jsme začali nejprve okolo kapličky. Často koledníčci
zvonili nebo klepali marně, protože v Holušicích je velká část domů
využívána jen k letní víkendové rekreaci. Kdo ale byl doma, rád otevřel,
poslechl si písničku „My tři králové“ a přispěl do pokladničky. Štěkot
nás provázel celou cestu, ale zjistili jsme, že v Holušicích nemají jenom
psy. Koček vyhřívajících se na různých místech na sluníčku jsme viděli
také dost, jedna se dokonce uvelebila na hřebeni střechy. Na několika
zahradách se pásly ovce a na jednom dvoře jsme spatřili místo psa
pěkného poníka.
Na závěr jsme popojeli autem do části Holušic nazývané „Na drahách“
a poslední dům, který koledníčci navštívili, nám připravil překvapení. Po
zazvonění se otevřeli dveře a z nich vykoukla holčička. Ihned zmizela, ale
za chvíli se objevily dvě holčičky, pak třetí a čtvrté dítě, a pak už jsme je
přestali počítat. Přišla také babička a maminka, prozradily nám, že mají
sedm dětí. Nejen kvůli pěknému závěru se Tříkrálová sbírka v Holušicích
vydařila a doufáme, že ji budeme moci příští rok zopakovat již s místními
koledníky.
text a foto: František Jirsa

Koledy u stromečku na náměstí
Při celostátní akci „Česko zpívá koledy“ se společně zpívalo na více
než 800 místech po celé
republice i v zahraničí.
Jedním z míst byla také
Sedlice. Koledy jsme zpívali na náměstí T. G. Masaryka pod rozsvíceným
vánočním stromem. Členky Českého svazu žen,
které setkání připravily,
rozdaly příchozím texty
a zahájily zpívání.  Do zpěvu se zapojily i děti, kterých přišlo letos opravdu
hodně. Po skončení zpívání organizátorům i účastníkům poděkoval starosta
Sedlice Jiří Rod a popřál
pohodové a pokojné prožití vánočních svátků.
Počasí bylo pravé prosincové, ruce, které držely texty koled, zábly, a tak všem přišel na závěr
vhod teplý čaj. 	
text a foto: František Jirsa
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Adventní koncert
Na druhou adventní neděli 10. prosince se v kostele sv. Jakuba
v Sedlici konal koncert duchovní hudby, nazvaný podle skladby Césara
Francka, která na koncertě zazněla, „Panis Angelicus“.
Téměř zaplněný kostel slyšel mezzosoprán Lucie Hilscherové, na hoboj
hrál Zdeněk Rys a na varhany Jan Kalfus. Slyšeli jsme skladby Johanna
Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Felixe MendelssohnBartholdyho, Césara Francka, Antonína Dvořáka i našeho současníka
Františka Xavera Thuriho. Tématicky a hlavně poslechově byl koncert
těžší než obvykle, nebylo tolik tzv. „zbožných hitů“, ale i tak umělci byli
odměněni dlouhým potleskem.
Všichni odcházeli naplněni slavnostní atmosférou a jistě nelitovali,
že na chvíli přerušili pečení, nakupování dárků a další přípravné
předvánoční práce a našli si čas na adventní zastavení.
text a foto: František Jirsa

Novoroční sešlost
Tradičně na novoroční odpoledne na náměstí T. G. Masaryka
připravuje Město Sedlice setkání občanů, aby společně přivítali nový
rok. Setkání zahájila krátce po čtvrté hodině kapela Václava Kováře.
Lidé se scházeli pomalu, navzájem si přáli vše nejlepší do nového roku,
nejčastěji bylo slyšet „hlavně to zdravíčko“. V prostorách bývalého
kupectví byla zřízena proviatní základna. Kdo tam vešel, musel se nejprve
rozkoukat - místnost byla zamlžena párou, venku sice nemrzlo, ale teplé
občerstvení přišlo určitě vhod. Členky zastupitelstva Jana Bláhová
a Hana Růžičková z mlžného oparu pravidelně vycházely a roznášely po
náměstí grog, griotku a pro děti a abstinenty také čaj. Jak ubývalo světla,
tak přibývalo lidí na náměstí. Hlavním lákadlem novoročního setkání byl
přeci ohňostroj. Krátce po páté hodině popřál starosta Jiří Rod všem
spoluobčanům všechno nejlepší do Nového roku 2018 a požádal je
o vyklizení prostoru před radnicí z bezpečnostních důvodů. Uprostřed
náměstí již byly připraveny přepravky s pyrotechnikou.  
Zhaslo veřejné osvětlení a všichni jsme sledovali nádherný ohňostroj
doprovázený hudbou. Kdyby byl celý rok 2018 ta úspěšný jako jeho
zahájení, byli bychom určitě v jeho závěru všichni spokojeni.
text a foto: František Jirsa
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Křížová cesta pro děti
v Sedlici

Stezka se opravdu vydařila, na děti čekala tři strašidelná zastavení,
pochmurné počasí a úplněk měsíce, to vše vytvořilo dokonalou
atmosféru.

Adventní vyrábění

I letos jsme si ve svazu žen připravily pro děti malý workshop, kde
si děti mohly vyrobit drobnou vánoční dekoraci či dárek. Nechyběla
Ježíškova pošta, která je u dětí stále velmi oblíbená.

Ve čtrnácti zastaveních
křížové cesty si připomeneme
Ježíšův velikonoční příběh
a ukážeme si jeho význam pro
současnost.
Sraz

Zpívání koled u jesliček

Letos se tato akce ve spolupráci s farností Sedlice uskutečnila již po
třetí. Sešlo se na 15 dětí, které se pod vedením Jarmily Eignerové naučily
zpívat 8 koled. Na varhany je doprovodil Richard Semiginovský. Na
druhý vánoční svátek jsme se všichni sešli v kostele sv. Jakuba v Sedlici,
abychom si děti poslechli. Do kostela přišlo přes 60 návštěvníků a děti
musíme pochválit, byly úžasné. Zde jsou uvedeny děti, které zpívaly:
Linda Rodinová, Kristýna Šavrdová, Anežka Prexlová, Terezka Peltánová,
Lukášek Hrdlička, Sandra Růžičková, Lukášek Růžička, Nela Kostěncová,
Lukášek Kostěnec, Amálka Barochová, Honza Janeček, Ella Stone, Fanda
Barcal, Vanesa Trčová a Charlie Stone.

v neděli 25. 3. ve 14 hod.
v kostele sv. Jakuba.

Při pěkném počastí bude křížová cesta
venku v okolí Sedlice.

Český svaz žen Sedlice,
ohlédnutí za rokem 2017

Rok 2017 byl pro náš svaz opravdu pracovním, málokdo si uvědomí,
kolik času a práce musíme do našich akcí vložit, aby se akce uskutečnila,
podařila a děti si odnesly pěkné zážitky. O to víc nás ale těší kladná
zpětná vazba, kterou pak slýcháváme. Aby náš svaz mohl fungovat
tak, jak funguje, musíme mít samozřejmě finanční zázemí, bez kterého
bychom my ženy žádnou akci pořádat nemohly.
Velké díky patří všem našim sponzorům, kteří přispěli ať už finančně
či materiálně. Děkujeme všem a hlavně Městu Sedlice, které je hlavním
zdrojem finanční podpory.

Halloweenský podvečer
a stezka odvahy

Hallowenský podvečer se konal v sobotu 4. listopadu. Stezka byla
tentokrát pouze jedna, ale menší děti měly tu možnost celou stezku
neprocházet. Na zahradní v restauraci Na Velké se sešlo přes 80 dětí
plus dospělí. Hodnotily se donesené, vydlabané dýně a kostýmy. Těch
bylo opravdu hodně a bylo velmi těžké vyhlásit tři ceny.

Akce roku 2017
Březen
Velikonoční výstava
Duben 	
Velikonoční vyrábění, Jarní bazar
Květen 	
Tůra na Mužetický vrch, Pohádkový les
Červen
Prázdninová diskopárty
Srpen
Loučení s prázdninami
Říjen
Podzimní bazar
Listopad
Halloweenský podvečer
Prosinec
Adventní vyrábění, Vánoční výstava,
		
Zpívání koled u jesliček
Samozřejmě děkujeme všem, kteří se našich akcí zúčastnili a na naše
akce přišli. A těšíme se na viděnou v roce 2018.
Přejeme všem pohodový a šťastný rok 2018.
text a foto: Katka Prexlová

Mistrovství Evropy
World Shotokan Federation / WSF/
Na Mistrovství Evropy v kata stylu shotokan se letos nominoval
trenér a reprezentant sedlického oddílu karate Marek Pohanka.
Reprezentoval celou Českou Republiku a to velice úspěšně, protože se
mu podařilo v disciplíně kata mužů vyhrát a přivézt zlatou medaili a titul
Mistra Evropy! V roce 2017 se ME konalo v ČR, pořadatelstvím bylo ve
dnech 16. – 19. listopadu 2017 pověřeno město Pardubice. Mistrovství
se zúčastnilo přes 950 závodníků z 24 zemí Evropy.
Po odzávodění všech kategorií ME se následující /poslední/ den
konal doplňkový závod World Cup WSF /Světový pohár WSF/ ve stylu
shotokan, kde se mohli zúčastnit i závodníci ze zemí mimo Evropu.
Čerstvý Mistr Evropy Marek Pohanka ani zde v kategorii kata mužů
nezaváhal a přivezl do Sedlice další 1. místo a zlatou medaili. Díky za
skvělou reprezentaci!

54

Svazek obcí Blatenska - leden 2018

SPOLEK
PRO ZACHOVÁNÍ TRADIC SEDLICE

POŘÁDÁ 10. ÚNORA 2018

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

BAKUS
MASKY VÍTÁNY
PROGRAM:
9.30 - POŽÁDÁNÍ STAROSTY O POVOLENÍ PRŮVODU PŘED
RADNICÍ
10.00 - PRŮVOD MĚSTEM
1 6 . 1 5 - POHŘBENÍ A NAROZENÍ BAKUSA PŘED RADNICÍ
Trasa průvodu: náměstí TGM, ulice - Havlíčkova, Zahradní cca
11.30 h., Komenského ke škole, 1. máje cca 13.15 h., Pod velkou,
U Kina, Komenského cca 13.45, Kostelní, Nádražní cca 14.45 h., Sídliště
II, Jeronýmova cca 15.45 h.
Uvedené časy pochůzky jsou pouze orientační

ČESKÝ SVAZ ŽEN SEDLICE

Mistrovství ČR v karate
Ve dnech 2. a 3. prosince 2017 se konalo v Karlových Varech
každoroční Mistrovství ČR v karate, které se pro rok 2017 přesunulo do
Karlových Varů. Ze sedlického oddílu SK NAKAMA SHOTOKAN si nominaci
zajistil zatím pouze závodící trenér Marek Pohanka. Věříme, že v roce
2018 bude mít oddíl zastoupení již i v kategoriích žactva! V disciplíně
kata obsadil trenér oddílu 7. místo po dvou těsných prohrách. Ale vše
si vynahradil ve své druhé disciplíně – kumite mužů 60kg – kde opět
dominoval a prokázal, že v této kategorii je nejlepším v ČR a vítězství
i titul Mistra ČR mu právem náleží již po několik let. Celkově na konci
roku 2017 rozšířil svoji sbírku mistrovských titulů o další, v pořadí již 24
titul mistra ČR.

SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice

V roce 2017 se oddíl SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice opět posunul
v povědomí karatistů celé ČR, tak samozřejmě i v Jihočeském kraji.
Chceme tímto poděkovat za finanční podporu zastupitelstvu města
Sedlice, také samozřejmě i rodičům, kteří podporují své děti jak
materiálně, tak i věnováním svého volného času! Přejeme všem menším
i větším karatistům do nového období vůli, píli a odhodlání! A úspěch na
ně určitě čeká.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2018.
Dušan Pohanka, předseda oddílu

PO ROCE JE BAKUS TADY
ROZŠIŘUJE SVOJE ŘADY
V










p r ů v od u j s ou v í t á n i :
Dráteníci
Vandráci
Kominíci
Ševci
Zedníci
Babky s nůší
Poustevníci
zapomenutá řemesla
a vůbec vše, co Vás napadne

Termín průvodu:
10. ú n o r a 2018

POŘÁDÁ

VÝSTAVU PRACÍ
SEDLICKÝCH
DĚTÍ A ŽEN

„VELIKONOCE“
SVÁTKY JARA

15. - 17. 3. 2018
8.00 - 16.00 hod.
Zasedací místnost MěÚ v Sedlici

Ohlédnutí za rokem
2017 ve Tchořovicích
V pátek 17. listopadu 2017 se v pět
hodin odpoledne sešly děti a dospělí
u vlakové zastávky ve Tchořovicích na
tradiční lampionový průvod. Průvod se
Tc h
o ř o v i c e vydal od zastávky směrem k Dolejšímu
mlýnu a poté zpět přes náves k místnímu
pohostinství. Lampiony v rukou dětí cestou
navlhly od deště, který se v jednu chvíli snesl na naše hlavy. Vhod
přišel všem teplý čaj i muffiny, do kterých se děti pod přístřeškem před
pohostinstvím s chutí pustily.
V roce 2017 vyšel Štědrý večer na neděli, která byla zároveň čtvrtou
zlatou adventní nedělí. Advent tak byl v tomto roce nejkratší, začínal
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Předvánoční posezení s kronikářem obce 26.11. 2017

Zahájení vánoční výstavy 26.11.2017

až 3. prosince a trval pouze tři týdny. Předvánoční čas jsme v naší obci
zahájili o jeden týden dříve, než začal skutečný advent, rozsvícením
vánočního stromku na návsi u místní kapličky 26. listopadu. Zároveň
měli občané možnost navštívit také kapli sv. Václava s vystaveným
betlémem. Odpoledne jsme poseděli s kronikářem obce panem Karlem
Krejčím v místním pohostinství. Povídání o historii obce a okolí bylo
spojeno s církevní tématikou a doplněno o historické fotografie. Že se
blíží vánoční čas, nám připomněla výstava vánočních přání o ozdob
instalovaná v zasedací místnosti obecního úřadu ve Tchořovicích. Celou
výstavu připravila paní Jana Loulová.
Na výstavu, která byla otevřena až do 27. prosince, si našli cestu
nejenom místní občané, ale také spousta lidí z okolí. Návštěva výstavy
se pro většinu příchozích stala příjemným předvánočním pozastavením
a popovídáním se svými známými (více v dalším článku).
V sobotu 2. prosince
jsme pro děti připravili
v pohostinství vánoční
tvořivou dílnu, při které
si děti nazdobily perníky, perníkovou chaloupku, vyrobily kapříka
či andílka. Zaujetí tvořivou prací vystřídaly
u dětí opravdové slzy
a strach z čertů, kteří
spolu s Mikulášem a andělem vběhli do sálu,
kde následovala mikulášská nadílka organiVánoční tvořivá dílna 2.12.2017
zovaná místními hasiči.
Kaplička se v předvánoční čas otevřela ještě jednou a to 23. prosince,
den před Štědrým dnem, kdy se před kapličkou sešli místní, aby si poslechli koledy v podání místních dětí.
S končícím rokem se ohlížíme zpět a rekapitulujeme, co nám tento
rok přinesl – to dobré i to špatné, co se povedlo, čím nás tento rok překvapil. Nezaháleli jsme ani v naší obci.
V roce 2016 se protržením hráze rybníka Smyslov otevřelo téma
povodní a situace týkající se rybníků v okolí obce. Jsou rybníky
dostatečně zajištěny, hrozí nám nějaké nebezpečí, co udělat pro to, aby

nebezpečí bylo co nejmenší, kde sehnat peníze na opravu poničené
komunikace na rybníce Starý pod letištěm v majetku obce Tchořovice,
která byla po povodni opravena pouze provizorně. Otázky, které jsem
si kladla nejenom já. Také proto jsme v roce 2017 zorganizovali v naší
obci 2 besedy s odborníky pro občany na téma rybníků i povodní. Jsem
velice ráda, že se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj a poničenou komunikaci a propustek v roce 2017 opravit. Oprava
byla dokončena v listopadu loňského roku a výdaje na projekt s názvem
„Rekonstrukce propustku Tchořovice“ činily 1.908.852 Kč. Ministerstvo
pro místní rozvoj poskytlo na tuto akci dotaci ve výši 1.234.372 Kč.
V areálu bývalého letiště jsme doplnili dopravní značení k zamezení
vjezdu vozidel na plochu. Provedli jsme opravu poničené letištní plochy
na třech místech.
Opravy se dočkala část komunikace od bytovek k obecnímu skladu,
která byla zčásti hrazena z dotace Jihočeského kraje v rámci Programu
obnovy venkova. Opravili jsme také alespoň nejproblematičtější místa
na lesní cestě u rybníka Hadí.
Na podzim jsme vyměnili 49 vodoměrů obecního vodovodu za
vodoměry s dálkovým odečtem.
V listopadu a v prosinci jsme opravili omítky na chodbě v přízemí
obecního úřadu.
V systému nakládání s odpady jsme na začátku roku doplnili
kontejnery na tříděný odpad na návsi a na podzim potom byly občanům
rozdány domovní kompostéry. Obě tyto akce byly podpořeny dotací
v rámci projektu Svazku obcí Blatenska.
V roce 2017 se v naší obci uskutečnila také řada akcí organizovaná
obcí nebo SDH Tchořovice. Velice mě těší, že se uskutečnilo několik
setkání s kronikářem naší obce, který nám poodhalil trochu z historie
naší obce. Myslím, že všechny věkové kategorie si z široké nabídky
pořádaných akcí mohly vybrat.
Popis v názvu souboru:
V roce 2017 probíhala rovněž příprava několika projektů, které
budeme realizovat v následujícím roce. Je připraven nákup traktorového
nosiče a 4 kontejnerů, které budou dodány firmou začátkem roku 2018.
Stejně tak je připraven projekt Revitalizace zeleně ve správním obvodu
obce Tchořovice. V současnosti pracujeme na projektu veřejného
osvětlení.
Chtěla bych v tuto chvíli poděkovat Vám všem, kteří jste se v roce
2017 podíleli na zvelebování naší obce, úklidu, údržbě veřejné zeleně,
prohrnování sněhu na komunikacích a chodnících, péči o květiny či
kapličku v naší obci, opravách v obci nebo organizaci celé řady akcí či
práci v zastupitelstvu obce. Ráda bych poděkovala i těm z Vás, kteří si
věcí, které většina lidí považuje za samozřejmé, jako je pěkný vzhled
obce, úklid na veřejných prostranstvích, informování obyvatel pomocí
SMS infokanálu pochválí a vysloví nahlas svoji spokojenost. Taková slova
opravdu dokáží potěšit a dodat sílu do další práce.

Přání do nového roku 2018

Poničená komunikace na rybníce Starý
květen 2016

Opravená komunikace na rybníce Starý
listopadu 2017

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám do nadcházejícího nového roku 2018 popřát vše dobré,
hodně zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a radost
z každého nového dne. Ať se s tím, co Vám rok 2018 přinese, dokážete
vypořádat, protože život není jenom pohoda, spokojenost či úspěch.
Eva Křivancová,
starostka obce
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Informace o poplatcích v roce 2018
Místní poplatky v roce 2018
Poplatek za komunální odpad

 osoba s trvalým pobytem 400,- Kč
		
osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou
• osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
• děti narozené v roce 2018 s trvalým pobytem v obci Tchořovice
 majitel nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k trvalému pobytu
500,- Kč
Poplatek za psa 100,- Kč
Poplatky je možné zaplatit:
• převodem na účet u ČS č. 680318329/0800, variabilní symbol
číslo popisné, do poznámky uveďte: jméno poplatníka a „odpad“
nebo „pes“
• hotově na obecním úřadě v úředních hodinách od 12. ledna 2018
 ve středu 	7:30 – 11:30 	
13 – 16
 v pátek 7:30 – 11:30 	
16 – 18	 
nejpozději však do 31. 3. 2018.
Pozn.: V případě platby převodem na účet je potřeba si vyzvednout
samolepku na popelnice na obecním úřadu. Popelnice budou vyváženy
na samolepku z roku 2017 do konce února 2018.

Úhrada vodného za rok 2017

Na přelomu roku byly provedeny odečty vodoměrů. Na jejich
základě byly vystaveny faktury všem odběratelům. Splatnost faktur je
30 dní od vystavení. Vodné je možné zaplatit převodem na účet obce
680318329/0800, variabilní symbol = číslo faktury, nebo hotově na
obecním úřadu ve Tchořovicích v době úředních hodin.
Eva Křivancová,
starostka obce

Výstava vánočních přání
a vánočních ozdob ve Tchořovicích

Od 26. listopadu do konce prosince byla v prostorách obecního úřadu otevřena výstava, kterou vidělo mnoho návštěv. Již druhý den po
otevření na výstavu zavítala milá návštěva z Domova pro seniory v Blatné. Vzpomínalo se tu na vánoční pohlednice, které oživily vzpomínky na
mládí. Nejednu návštěvnici zaujaly recepty na pohlednicích. Současná
elektronická komunikace nenahradí krásu papírové pohlednice. Tak už
druhý den výstavy se naplnil účel, pro který byla tvořena, zavzpomínat
a připomenout si hezké věci, které dělaly radost a stále se nám i v současné moderní době líbí.
Bylo tu možné podívat se na první hromadně vyráběnou vánoční
pohlednici, vytvořenou Johnem Callcottem Horsleym pro Henryho Colea
roku 1843 v Londýně. U nás se už také ve druhé polovině 19. století
objevily novoroční pohlednice s grafickými obrázky, které fungovaly jako
zasílané dárky. Vymyslel je nejvyšší český purkrabí, hrabě Karel Chotek.
Posílal blahopřejné lístky s grafikami. Byly to omluvenky, že nepřišel
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osobně a také se jim
tak původně říkalo
„omluvenky“. V té
době byla ve vyšší
společnosti oblíbená
francouzština a tak
se psala na taková
přání k novému
roku formule „Pour
féliciter“ – česky
„pro štěstí“, později
jen zkratku PF. Tato
zkratka je české
specifikum a ve světě
se nepoužívá.
Historickou zajímavostí na výstavě
bylo vánoční přání,
které napsala dne
21. 12. 1918, tedy
před 99 lety, slečna
Marie Řiská ze Tchořovic svému milému
do Lince na vojnu. On
si pohlednici schoval a přivezl si ji zpět
z války domů do Tchořovic, kde se u jeho syna dochovala do dnešních
dnů.
Byly tu pohlednice s obrázky malovanými Josefem Ladou i jeho dcerou Alenou Ladovou, pohlednice s básničkami, pohlednice malované
postiženými ústy a nohama, s obrázky pro děti, s tematikou narození
Ježíška, pohlednice s betlémy, např. z Třebechovic pod Orebem, který
v roce 1967 reprezentoval Československo na Světové výstavě EXPO
v Montrealu, nebo perníkový betlém z kostela sv.Matěje v Praze.
Dále zajímavé moderně graficky zpracované poetky, ale i s obrázky
malířů Jana Hály a Riny Hálové.
Vystavené vánoční ozdoby tvořené z papíru, slámy, keramiky, dřeva,
z vizovického pečiva, drátu, korálků a také háčkované ozdoby z příze.
Největší zájem a obdiv
vzbudily vánoční
ozdoby vyrobené Janou Čížkovou ze Tchořovic,
tvořené
mnoha technikami.
Z toho byly nejzajímavější korálkové ozdoby
vyrobené podle
vzoru starých korálkových ozdob z muzea v Klatovech.
Vystaveny byly pohlednice od počátku 20. stolení po současnost
z Čech, Slovenska, USA, Polska, Německa, Rakouska, Francie, Finska,
Anglie, Sovětského svazu i z Nového Zélandu.
Vystaveno bylo celkem 624 kusů vánočních přání a 428 kusů vánočních ozdob. Většina byla z výpůjček od ochotných přátel a také od obyvatel Tchořovic. Všem jim patří můj velký dík.
Jana Loulová

SDH Tchořovice

Mikulášská besídka s vánočním tvořením
V sobotu 2. prosince se konala v místním pohostinství mikulášská
nadílka spojená s vánoční tvořivou dílnou, kterou připravila obec Tchořovice. Děti si zpříjemnili čekání na Mikuláše vyráběním a zdobením
perníkových chaloupek a tvořením z papíru. Najednou zařinčeli řetězy,
rozezněl se zvonec a přilítli čerti. Nadělali randál a usadili se v pekle. Po
chvíli nato přišel Mikuláš s andělem. Děti se slzičkami museli do pekla,
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Výroční schůze SDH

V sobotu 6. ledna 2018 se konala výroční schůze SDH. Během ní se
zhodnotila činnost a hospodaření za rok 2017 a zároveň nastínila činnost
budoucí. K dobré pohodě a příjemnému posezení nám přispěla nejenom
skupina Tamty, která nám zahrála po skončení schůze k poslechu i tanci,
ale i výborný gulášek, který nám připravili členové sboru.
M. Čadková

Tchořovice zapomenuté,
ale znovu objevené 3. část

kde na ně čekala váha hříchů, která se hned rozsvítila, a pekelník. Ale vše
dopadlo dobře, čerti si nikoho neodnesli a anděl s Mikulášem si vyposlechli spoustu básniček i písniček a rozdali dětem sladké odměny, které
přece jenom vyloudili na dětských tvářích úsměv.

Koledy ve Tchořovicích

V předvečer Štědrého dne v sobotu 23. prosince v 17 hod. se u kaple
sv. Václava rozezněli koledy a vánoční písně v podání tchořovických dětí
za doprovodu kytary pí A. Čadkové. Po zpívání děti podarovaly všechny
posluchače vlastnoručně ozdobenými perníčky a nechyběly ani prskavky. Dětem se vystoupení moc povedlo, všichni jsme si navodili krásnou
vánoční atmosféru, pochutnali na výtečném svařáčku a začali se těšit na
vysněného Ježíška.

Krmení zvířátek
Na Štědrý den jsme už tradičně vyrazili na procházku s cílem nadělit
lesním zvířátkům v tento den něco dobrého na zub. Sešel se nás hojný
počet, nechyběla dobrá nálada i něco dobrého na cestu. V cíli naší cesty jsme založili do krmelce i v okolí různé laskominy: kukuřici, jablíčka,
kaštany. Procházku jsme si jako každý rok moc užili a nakonec s přáním
zdraví a bohatého Ježíška rozešli do svých domovů.

1 - Zlatá stoka
V neznámé době byl vybudován náhradní náhon na místní sádky,
který zajišťoval přítok vody z rybníka Nového tehdy, když se konal
výlov rybníka Hořejšího, nebo při jiných nepředvídatelných událostech.
Náhon navazoval na obtokovou strouhu podél jižního okraje rybníka
Nového. Od jeho splavu pokračoval korytem podél silnice směrem na
Tchořovice. V místech, kde se tento tok odklání od silnice a následně
vtéká do rybníka Hořejšího, bylo jednoduché dřevěné uzavírací zařízení.
To sloužilo k přesměrování vody do náhonu směrem na místní sádky.
Nacházelo se tedy v místech, kde až do povodně v roce 1987 byl
celokamenný můstek přes náhon, který byl využíván pro odvoz sklizně
sena a otavy z tehdy poměrně rozsáhlé obhospodařované louky. Dnes je
toto místo pokryto rákosem a náletovými dřevinami.
Náhon v šířce cca 1m procházel po jižním okraji rybníka Hořejšího
souběžně se silnicí ve vzdálenosti cca 10m. Na okraji obce obcházel /
po severní straně/ hospodářské budovy čp. 31, dále procházel zahradou
u čp. 32, pak kolem čp. 33 do západní části sádek, kde napájel seskupení
3 sádek v těchto místech. Je zajímavé, že jak na zahradě čp. 31 i čp. 32
náhon procházel přes nevelké nádrže, které tu byly vybudovány i jako
zdroj vody pro majitele těchto pozemků. Nádrž na zahradě domu čp. 31
se zachovala až do povodně roku 2002.
Zánik náhodu na místní sádky, bez známého důvodu, nebyl
zaznamenán. Podle dostupných údajů k tomu snad dochází mezi léty
1920 – 1930.
Na starých mapách je tento náhon označován jako Zlatá stoka.
I v současné době lze najít místa, která tento náhon připomínají. Jedním
z nich je i nálet olše lepkavé v trase bývalého koryta, který se jeví
v některých místech jako přerušované stromořadí podél cesty od obce
směrem k rybníku Nový.
2 - Náhon k Dolejšímu Mlýnu
Zaniklým, nedokončeným dílem, je stoka vedoucí od čp. 42 téměř
k samotnému mlýnu. Byl to vodní náhon na zdejší Dolejší mlýn. Ten
měl být využíván v době výlovu rybníka Dolejšího, kdy se jednoduchým
dřevěným zařízením, odklonil přítok z rybníka Hořejšího do tohoto
náhonu. Kdy byly práce započaty, není známo. Po roce 1848 se zrušením
roboty byly práce zastaveny a stavba zůstala nedokončena.
O její dokončení a zprovoznění měl zájem především velkostatek
ve Lnářích, kterému objekt mlýna tehdy patřil. V roce 1928 požádal
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obec Tchořovice, aby tyto práce zajistila, ale stavba i tak nebyla nikdy
dokončena.
Pozůstatkem jsou dnes téměř zaniklé stopy tohoto náhonu jako
mělká prohlubeň v některých místech podél severního okraje rybníka
Dolejšího.
3 - Stoka ke Smyslovskému Jezárku
Samostatná napájecí stoka do tohoto rybníka byla pokračováním
přítoku pro rybník Radov. Přepouštěcím zařízením do odbočujícího
náhonu, v prostoru před Kostelíkem, napájecí stoka procházela podél
jižního okraje rybníka Starého, téměř souběžně s bývalou polní cestou
směřující ke zdejší hájence. Před Okrouhlíkem ústila do rybníka. V roce
1992 byl tento přítok opuštěn a nahrazen náhonem na jeho severní
straně přímo z Radova v délce cca 50m.
Spletitá a dlouhá cesta bývalého náhonu je i v současné době velmi
dobře znatelná nárůstem stromů vrby křehké v jejím korytě.
4 - Pěšina od železniční zastávky
Do roku 1926 je známa pěšina, která spojovala železniční zastávku
s částí obce Na Drahách. Jednalo se o pěšinu v šířce cca 1m, která
procházela mezi bývalou zahradou školy čp. 77 a zahradou obytného
domu čp. 7. Původně pokračovala přímým směrem a to podél severní
hranice domu čp. 65 a domu čp. 70 směrem
A dále pokračovala až na Daha. V neznámé době,/ snad někdy kolem
roku 1900/, se trasa uličky z neznámého důvodu mění a prochází podél
západního okraje domu čp. 65 a dále za hospodářským stavením domu
čp. 64. Následně navazuje na pěšinu směřující od kapličky na návsi
směrem na Draha.
Pozůstatkem této pěšiny je několik „zapomenutých“ kamenných
sloupků na pozemku domu čp. 65, které tu stojí do současné doby
a přesně vymezují kudy bývalá pěšina procházelo. Tato část pozemku
byla současně se zrušením uličky odkoupena majitelem domu čp. 65.
Lze se jen domnívat proč nebyla přednostně využívána cesta směrem
k Dolejšímu Mlýnu, která v této době procházela od zástavby Na Drahách
v nepříliš velké vzdálenosti., možná dokonce s ní byla propojena.
Podklady:
Kronika obce Tchořovice
Osobní vzpomínky K. Krejčího st.
Fotografická dokumentace:
Zapomenutý kamenný sloupek od zaniklé pěšiny na pozemku domu
čp. 65. Archiv Jana Krejčího.
Připravil Karel Krejčí
(1. část zveřejněna v červenci 2017,
2. část v září 2017)
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Vánoční čas
ve Velké Turné
Letošní kulturní program předvánočního období a oslava Nového roku
byl bohatý. Za organizačního přispění spolku SaK-Turná, SDH Velká Turná
Ve
l k á Tu r n á a obce Velká Turná začal vánoční čas v sobotu 18. listopadu 2017, kdy místní ženy uspořádaly s dětmi tvoření vánočních dekorací v sále
hospody Na Rozhrání. V sobotu 26. listopadu předvedlo svůj program
Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
V podvečer zazněly v sálku
ve Velké Turné písničky s vánoční tématikou v podání
tohoto hudebního tělesa.
Potom následovala prodejní
výstavka dekoračních výrobků místních dětí a rodičů.
Další a hlavní akcí předvánočního času bylo rozsvícení
vánočního stromu na návsi
obce, které připadlo na sobotu 2. 12. 2017. Od 15:00
h. byl ozdoben strom na
návsi obce a zhruba v 16:30
hod. byl tento strom slavnostně rozsvícen. Vánoční
atmosféru dodaly koledy
znějící v místním rozhlasu
a vůně punče a napečeného
Sv.Jan Nepomucký - osvícení betlémku
cukroví. V tomto období při23.12.2017-kaplička ve Velké Turné
chází mezi děti do Velké Turné, 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše obchází Mikuláš, anděl
a čerti domácnosti s dětmi, hodné děti dostávají malé dárečky a na ty
zlobivé čeká čert, aby je postrašil. Stalo se již tradicí rozsvítit v předvečer
Štědrého dne malý betlémek a sochu sv. Jana Nepomuckého v kapličce
na návsi obce. Tato akce je příjemným zastavení v předvánočním shonu
a popřáni si navzájem šťastného prožití vánočních svátků.

Tchořovické „Víte, že …...“

/Aneb drobné události z místní kroniky ve Tchořovicích v různém
časovém období./

•

Roku 1680 - Zuřila v okolí morová rána, mnoho-li lidí zemřelo není
známo. Pouze se zachovalo zpráva o Janu Hejtmánkovi, že morní
nemoc ho zachvátila v lese a po návratu domů zemřel.
• 1729 - Petr Říšský, kovář ze Tchořovic, najedl se v lese neznámých
fialových bobulí, po příjezdu domů zemřel.
• 1891 - Na lovu v Okrouhlíku bylo uloveno332 zajíců, 53 bažantů,
8 koroptví, 1 sluka a 1 tetřívek. Lovu se zúčastnili: kníže Engeld
Aušersperk, vysokorodý rytíř Haas, baron Ferdinand Hildprant
a vysokorodý Ferdinand Huffů.
• 1961 - Ke konci roku jsou v obci evidována tato motorová vozidla:
3 osobní automobily, 42 motocyklů a 19 malých motocyklů značky
PIONÝR a MOPED.
• 1971 - První prase divoké v k ú Tchořovice bylo uloveno na
společném honu nad dolejším mlýnem. Prvním úspěšným
domácím lovcem prasete divokého byl Václav Drnek. Uloveno
bylo téhož roku na Velkých Kupcovech o váze 60 kg, společně
snědeno v místní restauraci U Čadů.
• 1978 – Ke konci tohoto roku si zakoupila rodina Martínkova první
barevný televizor v obci.
Podklady:
Kronika obce Tchořovice
Připravil Karel Krejčí

Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů ve Velké Turné - 26.11.2017

Dovršením roku 2017 a celého vánočního shonu je bezpochyby
oslava Nového roku. Silvestr 2017 přišli občané oslavit do sálu Hospody
Na Rozhrání, kde byla připravena volná zábava s hudbou. Novoroční
přípitek proběhl před hospodou, společně s pouštěním rachejtlí
a petard. Na tento ohňostroj a přípitek přicházejí před hospodu i lidé,
kteří slaví příchod Nového roku doma. Přejme si tedy, abychom rok
2018 prožili ve zdraví a v rodinné spokojenosti.

Poslední leč

Myslivecký spolek Bárovka Osek uspořádal v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné dne 16. 12. 2017 „Poslední leč“. K tanci a poslechu
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Ulovená zvěřina – Poslední leč ve Velké Turné

zahráli manželé Váchovi.
Myslivecký spolek Bárovka
má v katastru obce Velká
Turná přidělenou mysliveckou honitbu. Tato kulturní
akce má zvlášť příjemnou
atmosféru a je vždy perfektně připravena. Pro
všechny hosty je nachystáno zvěřinové pohoštění.
Vrcholem večera je bohatá
tombola. Všichni přítomní
se dobře bavili a tak to má
být.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
SDH Velká Turná pořádá tradičně 27. prosince Vánoční turnaj ve
stolním tenisu v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné. Od 13:30 h.
byly zahájeny zápasy základní sestavy. V letošním roce bylo přihlášeno
12 hráčů v dospělé kategorii. Tento turnaj se pořádá na protažení
těla v době vánočních svátků. Pro hráče bylo připraveno odpolední
pohoštění. Letos byla pečená sekaná s chlebem, hořčicí a okurkou.
V podvečer přišly na řadu finálové zápasy. První místo vybojoval Michal
Šípek, druhou příčku obsadil Jan Varous a třetí skončil Pavel Adámek.
Zápasy skončily bez zranění a přítomní si slušně zasportovali.

Výroční schůze SDH – starosta sboru Ing. Miroslav Zobal

byl stanoven termín okrskového požárního cvičení na sobotu 12. května
2018 na požárním cvičišti Pazderna ve Velké Turné. Pro tuto akci bude
v jarních měsících provedena příprava areálu.
Následovalo pohoštění a volná zábava.

Rozmary zimního počasí

Letošní zimní počasí se mění jako na houpačce. Příkladem je sněžení
v neděli 17. 12. 2017, kdy v době od 18:00 do 20:30 h. napadlo ve Velké
Turné 30cm mokrého sněhu. Z pondělí na úterý klesla teplota až na
–15°C. Ovšem ve čtvrtek stoupla teplota na +2°C C a napadaný sníh
všechen roztál. Před Vánoci se ochladilo a napadl nový sníh, který však
opět rychle roztál. Štědrý den byl zase na blátě.

Práce zastupitelstva

Vítězové turnaje ve stolním tenisu 27.12.2017

Činnost SDH Velká Turná

Hlavní podzimní činností členů sboru je příprava požární techniky na
zimní provoz. Před letošní zimou byla věnována větší pozornost požární
stříkačce PMS-12. Strojníci provedli výměnu gumových spojek chladícího
okruhu, vyčistění chladicího systému a naplnění nemrznoucí chladicí
směsí naředěnou na –30°C. Dále dochází ke kontrole akumulátorů,
promazání všech pohyblivých mechanických částí stříkačky a odvodnění
všech částí stroje, kde zůstala sací voda. V poslední řadě je přezkoušen
provoz stříkačky nastartováním a krátkým provozem stroje.
Celoroční činnost sboru je zakončena výroční členskou schůzí,
která se konala 28. 12. 2017 v sále Hospody Na Rozhrání od 19:00
hod. Na této schůzi bylo provedeno zhodnocení celoroční činnosti,
kontrolní úkony hospodaření sboru a seznámení se s plánem práce
a připravovanou kulturní činností pro rok 2018. Hostem schůze byl
starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko, zástupce spolku SaK-Turná
Ivana Mrázková a dále zástupci OSH Strakonice Karel Sládek a Josef
Šindelář. Náměstek starosty Zdeněk Charvát předal Eduardu Červenkovi
st. odznak zasloužilý hasič. Toto ocenění opravňuje pana Červenku
užívat a nosit nejvyšší dosaženou hodnost i po skončení výkonu funkce.
V letošním roce byl plán práce a kulturní činnosti splněn. Pro příští rok je
naplánována oprava chladiče a brzd u požárního auta HENSCHEL. Dále

Obec v roce 2017 dostavěla ČOV pro ATC-Milavy, byla dokončena
oprava střechy skladového objektu čp. 6 a dokončena byla také oprava
místní komunikace u vrátnice Milavy.
Pro rok 2018 je podána žádost o dotaci POV na II. etapu oprav
skladového objektu čp. 6, kde bude probíhat výstavba podlahy, stropu,
komína a bude provedena dodávka nových vrat. Budova starého skladu
paliv v čp. 6 bude v roce 2018 zbourána a na jeho místě se vystaví
nové WC a sklad sportovního náčiní. Stavba bude probíhat na základě
žádosti o dotaci. Dále má obec vyprojektovaný rozvoj části vodovodu
pro novou bytovou výstavbu. V jednání je i využití a rekonstrukce
rybníčku Louž v návaznosti na dotaci z programu životního prostředí.
Z programu Jihočeského kraje bude při přidělení dotace opravena
místní komunikace Leskovská. V době uzávěrky příspěvků probíhala
příprava na volbu prezidenta republiky. Ještě v tomto roce nás čekají
volby do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup
pozemků a to komunikace směrem od Babáku na Dubí Horu od Lesů ČR.
Ve spolupráci s místními spolky nás čeká během roku bohatý kulturní
program.
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům v roce 2018 hodně zdraví,
štěstí, rodinné spokojenosti a mnoho pracovních úspěchů.

Seznam kulturních a společenských
akcí v obci Velká Turná v roce 2018

10. února 2018 – sobota: Masopust - průvod masek projde obcí Velká
Turná. Pořádá SDH Velká Turná. Začátek průvodu od 10:30 hod.
16. února 2018 – pátek: Divadelní představení v sále Hospody
Na Rozhrání „Scéna mladých při Divadelním souboru Čelakovský
Strakonice“
24. února 2018 – sobota: Obecní ples, v sále Hospody Na Rozhrání.
Pořádá Obec Velká Turná.
3. března 2018 – sobota: Ochutnávka vepřových pochutin, Hospoda
Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná. Výrobky k ochutnání budou od
10:00 hod. (začíná se ovarem).
17. března 2018 – sobota: Dětský maškarní bál, sál Hospody Na
Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná. Začátek akce je od 14:00 hod.
30. dubna 2018 – pondělí: Stavění májky v obci Velká Turná a pálení
čarodějnic.
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7. května 2018 – pondělí: Pokládání věnců u pomníku padlých u školy
ve Velké Turné. SDH Velká Turná a SDH Osek uctí památku padlých
položením věnce u pomníku u školy ve Velké Turné v 18:00 hod.
(ukončení II. svět. války).
16. června 2018 – sobota: Sjíždění Rojického potoka na čemkoli
Neckyáda, SDH provede vyčistění koryta Rojického potoka.
23. června 2018 – sobota: Pouťové posezení v Hospodě Na Rozhrání.
24. června 2018 – neděle: Pouť ve Velké Turné.
21. července 2018 – sobota: Turnaj v nohejbale. Volejbalové kurty
ATC-Milavy. Pořádají příznivci nohejbalu ATC-Milavy a Obec Velká
Turná.
28 a 29. července 2018 sobota a neděle: Turnaj ve volejbale - smíšená
družstva 4+2, na volejbalových kurtech ATC-Milavy. Pořádají příznivci
volejbalu ATC a obec Velká Turná.
4. srpna 2018 – sobota: Turnaj ve volejbale dvojic. Kurty ATC-Milavy.
Pořádají příznivci volejbalu ATC-Milavy.
25. srpna 2018 – sobota: Rozloučení s prázdninami ve Velké Turné.
Na návsi a pískových kurtech v obci. Turnaj v nohejbale trojic. Pořádá
SDH Velká Turná.
20. října 2018 – sobota: Posvícenská zábava v sále Hospody Na
Rozhrání v obci. Pořádá SDH Velká Turná.
21. října 2018 – neděle: Posvícení ve Velké Turné.
1. prosince 2018 – sobota: Rozsvícení vánočního stromu na návsi
obce Velká Turná.
5. prosince 2018 – středa: Mikulášská nadílka.
27. prosince 2018 – čtvrtek: Vánoční turnaj ve stolním tenise, v sále
Hospody Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná.
28. prosince 2018 – pátek: Výroční schůze SDH Velká Turná v sále
Hospody Na Rozhrání.
31. prosince 2018 – pondělí: Silvestrovská veselice v sále Hospody Na
Rozhrání. Pořádá Hospoda Na Rozhrání.
Text a foto: Pavel Šípek,
místostarosta obce Velká Turná

Vítání občánků
v Záboří
V sobotu 2. prosince jsme na
Obecním úřadě v Záboří přivítali do
obce naše nové malé občánky, dvě
princezny a jednoho prince. V průběhu
Záboří
tohoto roku se do Záboří narodili:   Zoe
Pihera, Viktorie Harášková a Michal Švehlík.
Děti ze zábořské mateřinky přišly své budoucí
kamarády pozdravit a předvedly
jim, co se ve školce naučily. Byly
jako vždy milé a bezprostřední.
Pan starosta uvítal občánky podle
zvyku našich předků, kteří rovněž
vítali narozené děti do obce. Vždy,
když se narodil malý občánek,
přišel jej představený obce přivítat
jako nového občana a přál mu, aby
vyrůstal do krásy, síly a k radosti
obce.
Následovala gratulace od starosty a místostarostky, předání
dárků a vkladní knížky se základním dvoutisícovým vkladem. Rodiče se podepsali do pamětní knihy ke
jménu svého dítěte. Maminkám byla předána krásná růže, následoval
přípitek a focení malých oslavenců v kolébce nebo s rodiči a sourozenci.
Co jim do života popřát? Vyrůstejte ve zdraví, v bezpečí a teple
domova, v láskyplné náruči svých rodičů a rozdávejte kolem sebe jen
radost.
Jaroslava Vodičková, Záboří

Vánoční koncert v Záboří
Na návsi v Záboří se konalo v pátek,
22. prosince 2017 již
tradiční zpívání u vánočního stromečku.
V první části tohoto
vánočního
koncertu vystoupily děti ze
zábořské MŠ a ZŠ.
Některé z nich před
účinkujícími zahrály
živý betlém. Ježíšek
sice neležel v jesličkách ale v proutěném
košíku, to však nikomu
nevadilo. Svařák byl
výborný, a i když nebyla až taková zima, určitě přišel k chuti. Po koledách a vánočních říkánkách, s chutí a nadšením přednesených dětmi,
se značná část občanů přesunula do místního kostela sv. Petra a Pavla,
kde vánoční koncert pokračoval svou druhou částí. Pan starosta přivítal přítomné a předal slovo panu Valentovi, opraváři varhan. Od něho
jsme se dozvěděli, že varhany v zábořském kostele jsou již opravené,
jednalo se o středně náročnou opravu, která trvala celkem pět let. To
jsme ještě netušili, že opravené varhany i uslyšíme. Následoval totiž
krátký varhanní koncert profesionálního varhaníka. MgA. Přemysl Kšica
je držitelem řady ocenění z domácích i zahraničních varhanních soutěží. V Praze působí jako chrámový varhaník, nyní v chrámu sv. Mikuláše
na Malé Straně. Varhany, umocněné krásnou akustikou, zněly nádherně
a byl to skutečně nevšední zážitek. Potom už dostali slovo mladí, kteří
z vlastní iniciativy nacvičili pásmo vánočních písní. Účinkující O. Mertu,
M. Běleho, P. Běleho a M. Němce s kytarou, saxofonem a bubínky skvěle
doplnila S. Šourková svým zpěvem. Vánoční nálada byla navozena, po
koncertu si lidé mezi sebou popřáli krásné vánoční svátky a spokojeni se
rozešli do svých domovů.
Obec Záboří děkuje všem účinkujícím, organizátorům a sponzorům
této akce.
Jaroslava Vodičková
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Listopad v Zábořské hospůdce

S nástupem podzimu přichází období dlouhých zimních večerů. Pro
zpestření jednoho z nich uspořádali členové TJ ZD Záboří Posvícenskou
zábavu. V sobotu 4. 11. 2017 přivítal tancechtivé účastníky slavnostně
vyzdobený sál, na jehož podiu již byla připravena kapela Jenda band.
Ta hrála k tanci i poslechu neúnavně téměř až do rána. V rámci této
společenské události byla vyhlášena soutěž o nejhezčí hnětynku.
Každý ze zúčastněných měl možnost v průběhu večera přidělit svůj
hlas některému z cukrářských výtvorů, kterých se sešlo na tři desítky.
Šťastnou vítězkou se stala Karolína Adámková s fanynkovskou hnětynkou
zářící sparťanskými barvami. Druhé místo získala   Marie Antonyová,
která ozdobila posvícenskou dobrotu malbou zábořského kostela.
O třetí místo se podělila Zuzana Surá a Michaela Baštová.

O necelý týden později měla hostinská Verča zase o trošku více práce
s přípravou sálu pro další kulturní akci, tentokráte divadelní představení.
V pátek 10. 11. 2017 na pozvání paní místostarostky do Záboří zavítal
ochotnický divadelní soubor Čelakovský ze Strakonic se ztvárněním
hořké komedie „Chodí Pešek okolo“. Děj se odehrával ve sborovně
řeznického učiliště v době, kdy docházelo k jeho sloučení s učilištěm
kuchařským. Prostřednictvím intrik sváděly jednotlivé postavy na
podiu souboje o místa i vedoucí posty, přičemž postupně odhalovaly
své charaktery. Po dvou hodinách dobré zábavy odcházelo z hlediště
bezmála 90 rozveselených a spokojených diváků.
Poslední listopadovou neděli – 26. 11. 2017, kdy již každý z nás myslí
na vánoční svátky, se již čtvrtým rokem uskutečnil adventní trh. Kolem
druhé odpoledne jsem s radostí sledovala, jak přicházejí nedočkaví
návštěvníci a pečlivě prohlížejí zcela zaplněné prodejní stánky. Výběr
měli velice pestrý – adventní věnce, svícny, dárkové balíčky, pečený čaj,
vánočky, krásně malované perníčky, ručně vyráběné dekorace a mnoho
dalšího vánočního zboží. Téměř nikdo neodolal a pro potěšení své
nebo svých blízkých si každý odnášel alespoň maličkost. Pro zahřátí byl
připraven  voňavý svařák či pečený čaj, pro zaplnění prázdných žaludků
domácí klobása a křupavý bramborák. Vánoční atmosféru umocnily
hrající koledy, osvětlený stromeček a debatující hloučky usmívajících
se místních, ale i přespolních spokojených lidiček. A tak to přeci má
o Vánocích být!
Děkuji všem, kteří se podíleli na těchto, ale i na dalších kulturních
nebo sportovních akcích v průběhu roku a těším se na setkání s Vámi na
některých z nich.
Text Hana Šourková
Foto Jitka Říhová

Adventní dílna v ZŠ Záboří
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás krátce informovala o velice
příjemné akci, kterou připravili pedagogové ZŠ v Záboří nejen pro své
žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost.
V pondělí 18. prosince se
v budově základní školy v Záboří uskutečnil další ročník adventní dílny. Kouzelnou předvánoční atmosféru obstaralo
také počasí, jelikož od brzkého
rána se celá obec zahalila pod
bílou peřinu čerstvého sněhu.
Úderem poledne se otevřely
brány školy prvním návštěvníkům. Hned u vchodu příchozí
vítal s úsměvem na rtech pan
ředitel a každého odměnil
malou sladkou pozorností.
Korunou celé akce byla prodejní výstava vánočních ozdob a dekorací, kterou připravili přátelé naší
školy. Paleta výrobků byla skutečně pestrá. K zakoupení zde byly krásné
adventní věnce, andělé, sobi, vánoční dekorace a jiné ozdoby z přírodních i umělých materiálů, v neposlední řadě také háčkované hračky. Byla
to krása, nad kterou jen oči přecházely, a věřím, že jen málokdo odolal
a neodnesl si domů milý dárek.
Během chvíle celá škola
ožila cvrkotem dětí a hovorem dospělých. Byli jsme
potěšeni počtem lidí, kteří
korzovali chodbami k různým
stanovištím ve třídách, kde
si se svými ratolestmi pod
taktovkou vyučujícího vyráběli drobné dárky a strávili
tak smysluplně cenný čas se
svými dětmi. Starší žáci většinou obcházeli stolky se svými
mladšími spolužáky a vyráběli dárky pro své blízké nebo si
odnesli domů originální vánoční dekoraci do bytu či na vánoční stromeček.  A že bylo tento rok z čeho vybírat. Opět mohl člověk jen žasnout
nad fantazií a šikovností našich učitelů a některých rodičů. Poznali byste
například pod nádherným zlatě se třpytícím vánočním stromečkem
obyčejné těstoviny na papírovém kartonu? Já rozhodně ne.
Bylo to velice příjemné odpoledne, které skončilo se setměním.
Byl to krásný čas, který strávili učitelé se svými žáky, rodiče se svými
dětmi, prarodiče s vnoučaty. Každý z dospělých mi jistě dá za pravdu,
že v dnešní hektické době jsou tyto chvíle velmi vzácné a o to víc si jich
vážíme. A všichni se jistě shodneme na tom, že ručně vyrobený dárek
s láskou od našich dětí či vnoučat je tím nejcennějším pokladem.
Děkujeme všem zaměstnancům a přátelům školy, kteří vložili své
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úsilí a přispěli svými nápady, připravili krásné výrobky, občerstvení,
zakoupili materiál, mnohdy zapojili i rodinné příslušníky a neúnavně
se věnovali všem dětem, pomáhali s výzdobou školní budovy a zajistili
bezproblémový chod celé akce. Velký dík patří vám všem, kteří jste
přispěli v rámci dobrovolného vstupného a naši školní pokladničku
tím obohatili o krásných 2.000 Kč, které budou použity u příležitosti
Dne dětí, kdy se naši žáci vypraví do zábavního centra Mirakulum
v Milovicích. Děkujeme!
Text Monika Dubědová
Foto Michal Gutwirth

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je vždycky ve znamení rozporuplných pocitů
– trochu těšení se na dárky a dobrodružství, trochu strachu. Ani letos
to v zábořské škole nebylo jinak.  Mikuláš a jeho pomocníci k nám sice
zavítali o pár dní dřív, ale na atmosféře to rozhodně neubralo.
Děti z 9. třídy si pro svoje
mladší kamarády   tentokrát
připravily trochu jiné peklo –
strašidelnější, neboť tam byla
téměř úplná tma, a zároveň
i přívětivější, protože se tam
nezjišťovaly jen prohřešky na
váze hříchů, neklečelo se na
hrachu a nevařilo v pekelném
hrnci , ale také se vozilo
v kočárku čertovské miminko,
lezlo provázkovým bludištěm
pro sladkou odměnu a plnily se
další zábavné úkoly.
Když se v pekle vystřídaly
děti z celé školy a všichni včetně pana ředitele byli náležitě začernění,
celá ta veselá sedmičlenná nebeskopekelná skupinka se vydala navštívit  
kuchařky ve školní jídelně a místní firmu. Nechyběla ani návštěva
mateřské školky. Dětem tentokrát neukápla ani slzička. Nejdojemnější
byl chlapeček, který seděl s Mikulášem na koberci, hladil ho po vousech
a chválil: ,,Ty jsi táááák krásnej!!“
Chtěla bych touto cestou veřejně moc poděkovat všem svým dětem
(i některým rodičům) za elán, nadšení a kreativitu, se kterými se přípravy
mikulášské nadílky ujaly.
Text a foto Šárka Kučerová
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se Štěkní musely vyhrát. Sice soupeře v podstatě nepustily na svou
polovinu hřiště a neustále útočily, přesto byl zápas jen velkým festivalem
neproměněných šancí. V momentě, když neproměnily trestné střílení
a soupeř z jediné šance vstřelil branku, zdálo se, že medailové naděje
pomalu vyhasínají. I hráčky přestaly věřit, že za zbylé dvě minuty dokáží
zápas otočit. Přesto svou snahu nevzdaly a dokázaly dvěma brankami
utkání zvrátit na svou stranu!
V semifinále stanuly proti ZŠ Poděbradova Strakonice a v repríze
loňského zápasu o 3. místo překvapivě vyhrály 1:0. Už v tuto chvíli
dosáhly obrovského úspěchu, finálový zápas už měl být jen třešničkou
na dortu. Měřit síly se školou, kterou naštěvuje v jednom ročníku více
žáků než kolik jich má celá zábořská ZŠ, se zdálo jako sisyfovský úkol.
Děvčata si ale chtěla poslední „mač“ užít a podala v něm heroický výkon.
Ve chvíli, kdy se za strakonickou brankářkou rozvlnila síť, se začala blížit
obrovská senzace. V závěru už Zábořačky pouze bránily, bylo znát, že
jejich úzkému kádru docházejí síly, ale i díky úporné obraně vedení
udržely a slavily překvapivé, ale nesmírně cenné vítězství. Díky němu
se kvalifikovaly do krajského finále, které se uskuteční začátkem ledna
v Týně nad Vltavou.
Nezbývá nám, než florbalistkám pogratulovat k nečekanému, ale o to
cennějšímu vítězství a popřát jim mnoho úspěchů v krajském kole!
Text a foto Michal Gutwirth

Kulturní a společenské
akce v Obci Chanovice
Chanovice

Okresní finále ve florbalu

Kolektivní hra s děravým plastovým míčkem – florbal, patří v poslední
době nejenom ve skandinávských zemích mezi nejpopulárnější
sporty dnešní mládeže. S hokejkou v ruce se ovšem neprohánějí po
palubovkách jen hoši, ale velmi oblíbený je i mezi děvčaty. Nejinak je
tomu i na zábořské základní škole. Tato hra je dokonce nejúspěšnější
v posledních letech, vždyť zábořské dívky v minulosti již třikrát ovládly
okresní finále a reprezentovaly školu v krajském kole.
Tentokráte žákyně takové ambice zdaleka neměly, přesto doufaly,
že v konkurenci především strakonických týmů alespoň obhájí loňskou
třetí příčku. Základní skupina však z počátku nic dobrého nevěštila.
Dvě remízy přiložily florbalistkám nůž na krk, neboť poslední utkání

•
3. února - sobota, „Tesařský ples“,
od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice
(Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice)

•
10. února - sobota, „Masopustní
průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní
průvod (Obec Chanovice)

• 17. února - sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového
klubu, KD Chanovice (TJ Chanovice)
• 17. března - sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo
hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, KD
Chanovice (Panoráma Chanovice)
• 17. března - sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“,
od 20.oo hodin, taneční akce s maskami a hudbou pro
všechny věkové kategorie, masky vítány, KD Chanovice
Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,
obec.chanovice@email.cz Internet: www.chanovice.cz
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ČEVAK a.s. přijme
Provozního montéra
vodovodů a kanalizací
pro oblast Blatensko
Hlavní pracovní náplň
Obsluha, opravy a údržba vodovodní a kanalizační
sítě včetně přípojek
Montáže a výměna vodoměrů
Pohotovostní služba

Kadeřnictví ŠAMUR
Z původní adresy J. P. Koubka 6, Blatná,

je přestěhováno
od 3. 1. 2018 na nové adrese
Blatná, Nad Lomnicí 1109
Tel.: 383 422 143

Požadujeme
Vzdělání SOU v technickém oboru
Praxe v oboru vítána
Znalost základů svařování, svářecí průkaz výhodou
Samostatnost, zodpovědnost
Řidičský průkaz sk. B podmínkou

Místo pro Vaši svatbu, narozeniny,
soukromé akce a jiné.

Možnost ubytování až 50 osob, venkovní bazén,
tenisové kurty, minigolf, venkovní grilování.
Sály 20 až 150 míst
Nabízíme širokou nabídku hotové a minutkové kuchyně,
cukrárna, dekorace, výzdoby.
www.hostinec-lnare.cz tel.: 739 220 943

Nabízíme
Práci ve stabilní společnosti
Jednosměnný provoz - 37,5 hodin týdně
Příspěvek na stravování
Týden dovolené nad rámec ZP
Zdravotní volno a další zaměstnanecké benefity
Nástup možný dle dohody
Kontakt: Ing. Hana Boháčová
tel.: +420 724 329 802; e-mail: kariera@cevak.cz

Brigáda na zámku Lnáře

Provozní středisko Blatensko
Na Lapači 215, 388 01 Blatná
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz

Novák Radomyšl
Prodej kuřic
Rozvozový
plán 2018

Možnost ubytování až 50 osob, venkovní bazén,
tenisové kurty, minigolf, venkovní grilování.
Sály 20 až 150 místspolehlivé a pracovité
Hledáme
Nabízíme širokou nabídku hotové a minutkové kuchyně,
pomocníky na pozici:
cukrárna, dekorace, výzdoby.
www.hostinec-lnare.cz
tel.: pomoc
739 220 943
servírky,
do kuchyně.

Duben – červen jen víkendy
od 9 hod. do 16 hod.
Červenec – srpen od úterý do neděle
od 9 hod. do 16 hod.
Navíc svatby, soukromé akce a jiné

100,- Kč hodina navíc prémie za akce, jídlo, pití.
Odvoz a svoz do práce možný.
Informace na tel.: 739 220 943

V termínech:
1.3., 29.3., 27.4.,
25.5., 22.6., 26.7., 23.8.,
20.9., 19.10., 16.11.
Nosné kuřice – červené, kropenaté,
černé, bílé, modré, žíhané,
stáří 15-20 týdnů, cena 145-165 Kč/ks
tel: 602 115 750, www.drubez-novak.cz
Blatná – u PENNY
Kadov – u OÚ
Tchořovice - u zastávky
Lnáře – u hotelu
Předmíř – u prodejny
Bělčice – u jednoty

Místo pro Vaši svatbu, narozeniny,
soukromé akce a jiné.

08:45
09:15
09:30
09:45
10:15
11:00

Princeznička
Ráčkovalka

„A k snídani chci prrrsíčka
z rraka nebo z krrálíka,
kam ten trrouba komorrník
zas, proboha, utíká?“

S tátou králem na hradě
holka malá přebývá,
říkají jí princezna
a tajně taky bláznivá.

„A kde je můj zahrradník,
prroč mi rrůže nepřřines?
K rrůžím si chci přřivonět.
Tak přřinese je ještě dnes!“

Ta malá holka potrhlá
všem hrozně ráda poroučí,
i na tátu si dovolí
a co chce, to si vybrečí.

„Ať chci, co chci, potvorry
zdrrhnou tihle sloužící.
Táto, rrychle ztrrestej je!
Vždyť mám slzičku na líci.“

Jednou ráno vyhupsla
ven z královské postele,
třikrát nožkou zadupla
a byla mela přátelé.

Starý chudák táta král
smutný sedá na trůnu,
vousiska mu stářím blednou,
na hlavě zlatou korunu.

„Táto, já chci prrskavku,
prrotože jsem prrincezna,
prrostě všichni prrskejte,
jsem prrincezna líbezná.“

V ruce žezlo pevně třímá
ale spíš jen ze zvyku,
princeznička se mu směje,
„Ty že jsi král, tatiku.“

/první pohádka o Ráčkovalce/

Pro svého krále sloužící
dobrou radu hledají,
vždyť bláznivou princezničku
příliš v lásce nemají.

nejhezčí a nejkrrásnější,
prrostě jsem tvá prrincezna.“
Tu drzou řeč už táta král
víc nechtěl holce dovolit
a také všichni služebníci
přišli krále podpořit.

Jenom Kryštof, co jim slouží
má tu holku hrozně rád,
on je vlastně zahradníkem,
kytky umí pěstovat.
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A možná je pěstuje ještě dnes.
Miluše Kordulová

Středně těžká:

7
6

„Odpusťte mi, moji milí,
rráda všechno naprravím,

Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 59 opět bylo ve třech různých úrovních obtížnosti.
To už jistě víte. Tajenka: lehká verze – připravte (kontrolní řádek tj. číslice v 1. řádku 842795613), středně těžká verze
– se na zimní (č. v 1. ř. 527639148), těžká verze – radovánky (č. v 1. ř. 386574129). Výherci: Ludmila Tuháčková,
Blatná; Václav Bláha, Blatná; Ludmila Tesařová, Pole. Uvedení úspěšní luštitelé si mohou vyzvednout výhru
(drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do pátku 2. března 2018, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na
tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 60 (tj. z ledna 2018) zašlete, prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného
SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí
Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do pátku 2. března 2018.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravily paní Ivana a paní Ema z Olomouce.

Lehká verze:

9

Vyskočila Ráčkovalka,
štěstím celá chvěje se,
s Kryštůfkem hned ruku v ruce
k tatínkovi vrací se.

Dvě kopýtka od srnečka
běží kolem po poli,
dvě se vzduchem pěkně vznáší,
jak nebeští sokoli.

„Komorrníku, pojď sem rrychle,
řřekni, že jsem přřekrrásná,

61 8

„Tu máš kvítky, Ráčkovalko,
vím, že jsi se změnila,
vím, že teď jsi moje krásná
princeznička rozmilá.“

Bála se jich princeznička,
čím dál větší měla strach,
schoulila se do klubíčka,
když v tom před ní hluk a prach.

„Jdi prryč z trrůnu, táto krráli,
na trrůn chci si usednout,
krralování krrásně ladí
s mojí tvářří líbeznou.“

Nejvíc ze všech zahradníček
svou princeznu miloval,
jenom pro ni velký záhon
krásných růží pěstoval.

V jeho svitu stín se sklání
nad Ráčkovalku nešťastnou.
Ten stín, to je přeci Kryštof,
s kytkou růží překrásnou.

Nešla dlouho, jenom chvilku,
do královské obory,
měsíc nad ní modře svítil,
v lese lkaly příšery.

Všichni pro tu malou holku
dělají, co se dělat dá,
jejich snaha je však marná,
drzá stále je a zlá.

Bál se konal a byl slavný,
všichni si ho chválili,
princezničku Ráčkovalku
od té doby hýčkali.

Pod strom lehne, hlavu skloní,
v mechu je jak v polštáři,
slzičky jí do něj kanou,
měsíček ji ozáří.

A tak těsně před večerem
holka z hradu odchází,
naštvaná a uražená
cestou buchty rozhází.

Komorná zas postel chystá,
polštář v barvě sluníčka,
peřinku jak malovanou,
v ní jemná husí peříčka.

„Na tatínka budu hodná,
je nejlepší táta krrál
a s kuchtíkem buchty s mákem
připrravím na velký bál.“

Rozbrečí se chudák holka,
po tatínkovi smutno je,
že byla zlá a neposlušná
teď hluboce lituje.

„Až nalezneš ji, vrať se domů,
čekat na tě budeme,
dobré holce Ráčkovalce
rádi sloužit půjdeme.“

V kuchyni se kuchař snaží
račí prsa usmažit,
dobře však ví, že se holce
nedá ničím zavděčit.

vím, že zlá jsem na Vás byla,
všem se za to omluvím.“

Naše malá princeznička
prvně v lese sama dlí,
a tak zajíc i srneček
zdají se jí obludní.

„Poslouchej ty malá holko,
dnes končí tvojí zloby zář,
tu máš batoh a v něm buchty,
jdi hledat svoji lepší tvář.“

Tak jako Kryštof i ti druzí
svou práci rádi dělají,
však od drzé Ráčkovalky
se často hněvu dočkají.
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Za srnečkem běží zajíc,
hupky, dupky pospíchá,
za ním ježek chudák starý
spěchem sám se popíchá.
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