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“Tak zítra ve tři u Inriho”, volal student
na svou milou. To místo, kde se měli sejít,
nebyla ani restaurace ani cukrárna ani
kavárna. Byl to ukřižovaný Kristus Pán
XIII. ročník
na píseckém kamenném mostě. Pilát by se podivil, že si
u jeho popravčí tabulky dávají lidé dnes schůzky. Koho
to vůbec tenkrát nechal ukřižovat? Je zcela běžné, a to
zvláště po volbách, že pravičáci křižují levičáky a levičáci
křižují pravičáky. Ovšem na Velký pátek se stalo něco
nevídaného. Pilát to vzal šmahem. Nejenže ukřižoval
levičáka a pravičáka najednou, ale navíc i někoho mezi
nimi, zřejmě zastánce politického středu. Stačilo sehnat si
pár křiklounů, kteří si to pískotem a většinovým názorem
před Pilátem vydupali a vykřičeli. A přitom ten uprostřed
měl tak slibně rozjetou kampaň: léčil nevyléčitelné,
Narodil se 18. května 1953 ve Strauzdravoval všechno možné i nemožné, exorcista to
konicích. Střední školu absolvobyl vynikající a lidé ho už chtěli provolat králem. Jenže
val ve francouzském Dijonu
pak ho zradí jeden z nejbližších, což není ani dnes nic
na Lycée Camot, kde také
výjimečného, a skončí v hrobě. O mrtvého, který už
odmaturoval. Po návratu do
nemůže léčit a uzdravovat, zájem není.
Československa vystudoOd roku 2016 máme Velký pátek jako státní svátek.
val v roce 1978 pražskou
Proč? Slavíme den zrady, bolesti a popravy? Myslím, že
FAMU - obor filmová a teje to něco jiného. Je to den naděje, která jde až za hrob.
levizní režie.
A hrob, přátelé, to je místo, kde se podlamují kolena
Po studiu se jako pomoci vrcholovým sportovcům a pláčí nad ním i nejtvrdší
ný režisér podílel na filmu
chlapi. Vím, co říkám. Velký pátek je den naděje, bez
Krakonoš a lyžníci (1980)
níž by se tady nedalo žít. A naděje je nutně spojená
režisérky Věry Plívové-Šims čekáním, které nám dnes není vůbec milé. Čekání
kové, na komedii Zdeňka
je přeci ztráta času. Ale Ježíšův prázdný hrob nás nutí
Podskalského Křtiny (1981)
čekat v naději, že prázdné budou hroby i našich rodičů,
a filmu Revue na zakázku (1982).
sourozenců, manželů a manželek, našich dětí a nakonec
Jako druhý režisér se podílel roku
i náš vlastní. Kříž Velkého pátku se může stát pro každého
1980 na dětském filmu Muž přes paz nás křižovatkou, na které je nutné se rozhodnout,
lubu. Prvním samostatným debutem Zdeňkam nasměřujeme svůj život. Můžeme doleva, můžeme
ka Trošky byl povídkový film Jak rodí chlap, který
doprava, ale pouze když pojedeme rovně, setkáme se
měl premiéru 1.8.1979 . Do širšího podvědomí diváků se ovšem dostal velmi úspěšnou
u Inriho.
komedií z prostředí základní školy Bota jménem Melichar (1983) a trilogií bláznivých,
P. Rudolf Hušek, Římskokatolická farnost Blatná
letních komedií Slunce, seno, jahody (1983), Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce,
seno, erotika (1991). V roce 1987 vytvořil první ze svých krásných pohádek O princezně
Jasněnce a létajícím ševci. Nyní by mohl následovat výčet mnoha pohádek, který by zakončila nejnovější pohádka Čertoviny.
Zdeněk Troška má Čechy a zvláště jižní Čechy rád, mnohokrát si v jeho filmech zahrály.
Víte, ve kterých filmech se objevily záběry z Blatenska? Ne? Tak na to si musíte počkat
na velkou filmovou výstavu v Městském muzeu Blatná během léta.

březen 2018

www.blatensko.eu blatensko@blatensko.eu

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku

Zdeněk Troška

Do základní školy jste chodil ve Volyni, jednou jste řekl, že jste si už tehdy rád četl pod
lavicí? Co jste četl?
„Trochu Vás poopravím. První až pátou třídu jsem vychodil u nás, v hoštické dvojtřídce,
od šesté jsme pak jezdili do měšťanky v blízké Volyni. Číst pod lavicí jsem začal v sedmé
třídě, kdy mě některé předměty k smrti nebavily - matika, fyzika, geometrie, v osmičce se
přidala chemie. Vůbec jsem nechápal, proč bych měl vědět, jak a proč reaguje kyselina
–ová s nějakými mně úplně neznámými a lhostejnými prvky, kolik mám vzít molekul
něčeho, o čem jsem v životě nikdy neslyšel a navíc žádnou molekulu neviděl, stejně jako
znát vzorec šíření světla v prostoru. Je ale s podivem, že si dodnes pamatuju Ludolfovo
číslo na dvacet desetinných míst – 3,14159265358999323846… Nikdy v životě jsem ho
nepotřeboval a stejně tak nevím, co se jím má vlastně vypočítat… Takže jsem si nosil čtení
pod lavici, literaturu přímo klasickou – nejprve Verneovky a pak tzv. krváky neboli černé
romány, které jsem vyštrachal u babičky na sýpce. A které se četly jedním dechem, tak
byly napínavé! Pamatuju si, jak se přede mnou najednou objevila ruka učitelky chemie,
Pokračování na str. 7

Martin Řanda 11 let - ZUŠ Blatná
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít?

o
o
o
o
o

če

Co

o
V březnu se uskutečnila vzdělávací akce, která byla určena pouze pro
účetní členských obcí SOB. Jednalo se
se
e
již
o 5. část vzdělávání účetních členských
v S O B u p 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. Lektorem byl Ing. David Vičar.
Na první jarní den, tedy po uzávěrce příjmu příspěvků se konalo jednání Valné hromady SOB.
V březnu se konalo vzdělávání pro představitele obcí, škol a dalších
subjektů veřejné správy v oblasti ochrany osobních údajů k nové
právní úpravě, známé pod zkratkou GDPR.
16. ledna se konala slavnostní promoce VU3V (více na jiném místě
SOBáčka).
V únoru byla zahájena Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) dalšími
kurzy.
V únoru se konal kurz „Klubu šikovných rukou“. Účastnice kurzu si vyrobily velikonoční dekorace z pedigu s lektorkou Danou Koubkovou.
Kurz se konal v prostorách Základní školy Bělčice, tímto členky „Klubu
šikovných rukou“ děkují škole za podporu.

Potěší nejen nás, ale všechny mladé výtvarníky, když si jejich díla přijdete prohlídnout a oceníte jejich dovednosti.
Výtvarná výstava o Filmových toulkách Blatenskem očima místních
výtvarníků v komunitním centru předchází „Filmové výstavě“, která
bude k vidění v Městském muzeu Blatná.
Součástí výstavy bude ve čtvrtek 10. května odpoledne plné her
a překvapení v prostorách Komunitního centra v Blatné. Program
připravuje SOB společně s Městem Blatná, CKVB a ZUŠ Blatná.
Vyhlášení vítězů, předání diplomů a cen za nejkrásnější výtvarná díla
o Filmových toulkách Blatenskem bude součástí ZUŠ Open ve čtvrtek
24. května 2018. O druhém ročníku ZUŠ Open najdete více informací
na jiném místě SOBáčka.
Napište nám, co se kdy u Vás bude dít. Pozvěte čtenáře na Vaše
akce. Ukažte, jak se umíte bavit, jakou radost měli ti, kteří se na Vámi
připravené akci bavili. Podělte se o dobré nápady. K tomu slouží právě
náš SOBáček. Nezapomeňte, že pozvánka na akci musí obsahovat
odpovědi na otázky: co, kdo, kdy, kde, jak popř. i pro koho a proč.
Své příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na dění
u Vás, další informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím, na
naši e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.eu. Uzávěrka příjmu
příspěvků do dalšího, tentokrát květnového vydání je v pondělí 7. května
2018.
Radka Vokrojová

Hlasujte
pro Blatnou!

„Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím.“ (prof. Jan Pirk)

Foto Zdena Motejzíková

Jedná se o národní putovní výstavu, která je o úctě k domovu
a odpovědnosti za svůj kraj. Výstava přináší svědectví o proměnách
chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených
náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných
sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě.
Každý rok probíhá slavnostní zahájení nového ročníku, letos zahájení
připadá na sobotu 19. května 2018 v Praze na Vyšehradě, kde je celý
komplet k vidění do 20. června. Poté se jednotlivé kolekce rozjíždějí do
krajů ČR. (více na www.cestamipromen.cz )
V roce 2017 přihlásilo Město Blatná proměnu budovy školy ZŠ JAK
Blatná, která je kulturní nemovitou památkou, do soutěže o nejlepší
proměnu roku 2017. Přihlášeno bylo celkem 97 proměn z celé republiky.
V době uzávěrky byla proměna z Blatné v TOP desítce nejlepších
proměn roku 2017. Hlasování probíhá na internetu na adrese:
http://www.cestamipromen.cz/hlasovani.
Podpořte tuto proměnu, hlasovat můžete do konce dubna.
Radka Vokrojová

Kalendář SOBu 2019

Velikonoční dekorace, foto Olga Cihlová

o V úterý 17. dubna 2018 pořádá SOB školení pro účetní obcí na téma
o
o

„Rozpočtová skladba a účetnictví 2018 pro územně samosprávné celky“. Lektorem bude pan Ing. Jiří Lorenc.
Na přelomu května a června se bude konat VH SOB, na jejím programu bude mj. projednání a schvalování závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2017.
Byla vyhlášená výtvarná soutěž na téma Filmové toulky Blatenskem.
Hodnocení soutěžních prací je naplánováno na středu 18. dubna
2018 v prostorách ZUŠ Blatná. Vítězné obrázky budou vystaveny
v prostorách Komunitního centra Blatná po celý měsíc květen.

Pro všechny příznivce Blatenska připravujeme tradiční stolní
kalendář SOBu na rok 2019. Žádáme zástupce obcí a všechny
organizátory kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí,
aby nám poskytli podklady pro 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.
Děkujeme a těšíme na spolupráci.
Bohumila Hoštičková
Radka Vokrojová

Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání
SOBáčka č. 62
je v pondělí 7. května 2018.
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Základní informace
o projektu CSS

slu

ru

Projekt „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“,
zkráceně také „Centra
m
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.
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
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

Projekty SOBu na rok 2018
Letos uplyne 20 let od založení Svazku obcí Blatenska. Aby SOB
důstojně připomněl úspěšné projekty rozvoje venkova na Blatensku,
po projednání jak v užším vedení SOBu, tak po schválení na jednání
Valné hromady SOB byla připravena a podána žádost o dotaci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2018“. Projekt, jehož realizace by měla probíhat pod názvem
„Dvacet let se Svazkem obcí Blatenska“, představí nejen členské
obce a jejich projekty, ale také společně zrealizované projekty SOBu.
Podmiňovací způsob je na místě, protože o tom, zda náš projekt získá
finanční podporu, se dozvíme pravděpodobně v průběhu dubna nebo
května. Pokud získáme podporu projektu, mohla by výše dotace činit
až 200 tis. Kč.
SOB podal žádost o finanční podporu společného nákupu vybavení
pro realizaci sportovních, společenských, kulturních a dalších akcí
v mikroregionu z „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018“.
Zkráceně se tento dotační program Jihočeského kraje označuje POV,
pro obce v Jihočeském kraji je to jeden ze základních a nejčastějších
dotačních zdrojů pro financování činnosti obcí. Celková výše aktivit
v tomto projektu přesahuje částku 1 mil. Kč. Pokud získáme podporu
projektu, mohla by výše dotace činit až 500 tis. Kč.
V průběhu celého roku sledujeme dotační tituly tak, abychom
získali finanční podporu pro činnosti SOBu a abychom informovali
obce o dotačních možnostech.

GDPR
Čtyři písmena, která se začínají čím dál tím častěji užívat. Že nevíte,
co to znamená? Jde o „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“
z anglického General Data Protection Regulation = GDPR. Toto nařízení
Evropské unie bylo schváleno v roce 2016 s účinností od 25. května
2018. Má představovat dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na
ochranu osobních údajů. V době od přijetí nařízení v EU mají členské
státy EU možnost přijmout tzv. prováděcí zákony. Jak víme, u nás se
tak k dnešnímu dni (ke dni uzávěrky vydání) doposud nestalo. I přesto
nařízení EU bude účinné a musí se s novou právní úpravou vypořádat
všichni, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje.

Toto nařízení ukládá firmám, institucím i jednotlivcům, kteří
zacházejí s osobními údaji (např. s údaji zaměstnanců, zákazníků,
klientů či dodavatelů) nejrůznější povinnosti. Dotkne se i těch, kteří
sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací
nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva
občanů EU.
V ČR nahradí GDPR současnou právní úpravu ochrany osobních
údajů. Garantem dodržování zákona je Úřad na ochranu osobních
údajů a tomu tak zůstane i po účinnosti nařízení.
GDPR zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost
a dodržování bude muset každý správce a zpracovatel osobních údajů
(tedy i obec) prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Zvýší se
tím administrativní zátěž těchto subjektů. V případě nedodržování
zákona hrozí astronomické pokuty, jejichž výši může omezit prováděcí
zákon.
Nová právní úprava mimo jiné zavádí povinnost pro všechny obce
mít „pověřence“, který bude sledovat soulad zpracování osobních
údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení a bude kontrolovat
celkové řízení agendy interní ochrany dat.
Svaz měst a obcí ČR nabídl možnost zřízení nové pozice
k problematice GDPR – specialista pro ochranu osobních údajů.
V souvislosti s touto nabídkou provedl SOB průzkum zájmu členských
obcí o tuto agendu. Z toho vyplynulo, že většina našich obcí má zájem
o zajištění agendy GDPR ze strany SOB. Pracovníci SOB společnými
silami pomohou obcím se zpracováním vstupní analýzy dat a dále
bude ze strany SOB zajištěn pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Otázku GDPR bude dále řešit Valná hromada SOB na svém nejbližším
jednání.

Pro účetní obcí SOBu
Svazek obcí Blatenska připravil vzdělávací akci pro účetní malých
obcí, která se bude konat v úterý 17. dubna 2018 ve velkém sále
Střední odborné školy v Blatné. Lektorem bude Ing. Jiří Lorenc, který
je mimo jiné konzultantem finančních odborů krajských úřadů.
Na toto školení se mohou přihlásit účetní jak členských obcí
SOBu, tak účetní nečlenských obcí SOBu i další zájemci. Pozvánka
s podrobnostmi a přihláška na toto školení je dostupná na našich
webových stránkách popř. ji zájemcům zašleme e-mailem po
telefonické dohodě.
V souvislosti se změnami právní úpravy v oblasti účetnictví
provedl SOB průzkum zájmu členských obcí o společný nákup knihy
Ing. Jiřího Lorence „Rozpočtová skladba a účetnictví 2018 územních
samosprávných celků“. Více než dvě třetiny obcí využily nabídky
SOBu a chtějí tuto pracovní pomůcku pro své účetní zakoupit.

Kalendář na rok 2019

Jako každý rok připravuje SOB tradiční stolní kalendář na rok 2019.
Obce i další organizátoři akcí na Blatensku jej mohou využít jako
pozvánky na nejrůznější akce na Blatensku v roce 2019. Současně je
kalendář dokumentací toho, jak proběhly plesy, maškarní bály, koledy
a společenské, kulturní, sportovní a další události v našem regionu.
Chcete-li, aby se o dění ve Vaší obci vědělo s předstihem,
napište nám. Žádáme proto zástupce obcí, organizátorů kulturních,
sportovních, společenských a dalších akcí, aby nám poskytli podklady
pro nový kalendář na rok 2019. Prosíme o poskytnutí podkladů
a jejich zaslání na e-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo
poštou na adresu: Na Tržišti 727, 388 01 Blatná. Popřípadě Vás
žádáme, abyste si vše přišli domluvit osobně.
Předpokládáme, že kalendář bude v distribuci koncem letních
prázdnin. Proto Vás prosíme, podklady 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. i název fotografie).
Děkujeme a těšíme na spolupráci.
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Novinky v oblasti zateplování
bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech
pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018
pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových
domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018 a příjem
žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy (3,5 mld. Kč), maximálně do
29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory
v bytových domech II, ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018.
Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu
podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev,
která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu
s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu do doby
založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva
podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý bytový dům. Pro
společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost
v určitých případech podat žádost o podporu mimo režim veřejné
podpory a de minimis. Pro některé typy projektů došlo k rozšíření
způsobilých výdajů. Snížen byl také počet povinných příloh žádosti
nebo počet povinných indikátorů projektu. V červnu loňského roku
se podařilo vyjednat také příznivější podmínky pro čerpání podpory
na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Z předložených
projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky
pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může
být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést kompletní úpravy
s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé
konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro
získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na
technický stav bytového domu.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových
domech III. naleznete na webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím
subjektem IROP.
Magdaléna Borková
Odbor řízení operačních programů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzva – přilby ČZ
Vážení a milí občané města Strakonice, blízkého okolí
a Blatenska. V rámci připravované revitalizace hradu
a výstavních prostor Muzea středního Pootaví Strakonice
žádáme o pomoc při tvorbě nové expozice ČZ. Pokud doma
máte motocyklové jezdecké přilby z různých období, prosíme,
ozvěte se nám. Pomůžete tak vytvořit budoucí expozici
podniku, který má ve Strakonicích dlouhou historii.
Předem děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.
Kontaktovat nás můžete v pracovní době na tel.:
380 422 600, na mobilu: 603 161 867 nebo na emailu:
ivana.rihova@muzeum-st.cz

Svazek obcí Blatenska
Základní umělecká škola
Blatná Město Blatná
Centrum kultury a vzdělávání Blatná

vyhlašují v rámci XV. ročníku Příroda Blatenska
výtvarnou soutěž

„Filmové toulky Blatenskem“
Kategorie (kolektivy a/ nebo jednotlivci):
1.
2.

Žáci mateřských škol
Žáci 1. – 2. tř. základních škol

Kategorie pouze jednotlivci:
1.
2.
3.
4.

Žáci 3. – 5. tř. základních škol
Žáci 6. – 7. tř. základních škol
Žáci 8. – 9. tř. základních škol
Studenti SŠ, SOŠ a SOU a ´Dospěláci´

Výtvarné práce lze vyhotovit pouze technikami kresba, malba, grafika,
kombinované techniky a to pouze do max. velikosti formátu 70x100cm.
Výtvarné práce do soutěže odevzdejte nejpozději ve dnech:
pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna 2018 v době 8,00 - 15,00 hodin.
Soutěžní výtvarná díla zasílejte (odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná,
tř. J. P. Koubka 4, Blatná, v přízemí – kontakt: pí uč. Ďurčová (723 766 737) nebo
pí Koubková (383 422 536 nebo 723 731 927).
Výtvarná díla označte:
o jméno a příjmení/ jména a příjmení, škola, třída a věk (u kategorie 1 – 5)
o jméno a příjmení, adresa školy nebo bydliště (popř. E-mail nebo tel.)
u kategorie č. 6
Vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů za oceněná díla proběhne ve čtvrtek
24. května 2018 v rámci ZUŠ OPEN. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny
v prostorách Komunitního centr v Blatné v květnu 2018.
U velkorozměrných nástěnných prací zajistěte úpravu pro zavěšení.
…………………………

Dana Vohryzková v.r.
předsedkyně SOB

…………………………

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města Blatná

…………………………
Martin Škanta v.r.
ředitel ZUŠ Blatná

Reminiscence na kulinářské
soboty na trzích
Dovolte mi, milí čtenáři, připomenout dvě kulinářské akce na
sobotních trzích v Blatné. První z nich se konala poslední sobotu v září
2017. V prostorách u Kaplanky a na nábřeží návštěvníci mohli ochutnat
regionální potraviny z Blatenska (např. klobásy od Huga, hnětýnky
a bramborku od cukrářky Andrejky, uzené ryby od Blatenské ryby), ale
hlavně mohli ochutnávat a hodnotit celkem 14 druhů polévek. Nejvíce
chutnala dršťková polévka, ta přinesla Hance Lukášů ze Zámlyní titul
První Mistr polévek. (viz listopadové vydání SOBáčka z roku 2017 pod
č. 59)
Recept se zdá úplně jednoduchý a normální, takže si nejchutnější
polévku můžete zkusit uvařit doma. Zde je recept:
„Dršťková polévka“
1 cibule, 500 g kořenové zeleniny, 2 uvařené vepřové žaludky, 2 litry
vývaru, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce sádla, sůl, pepř, sladká paprika,
pálivá paprika, česnek, majoránka.
Osmažíme cibuli a kořenovou zeleninu, přidáme sůl, pepř, papriku,
žaludky nakrájené na nudličky a mouku. Zalijeme vývarem a necháme
provařit. Nakonec přidáme prolisovaný česnek a majoránku.
Třetí prosincová sobota přivedla na trhy do Blatné řadu andělů,
kteří měli mimo jiné na starost soutěž o nejchutnější štrúdl. Nebylo
to asi vůbec jednoduché, protože se hodnotilo a vybíralo celkem
z jednadvaceti vzorků. Nejchutnější byl a nejvíce hlasů získal štrúdl od
Hanky Lukášové ze Zámlyní. (viz lednové vydání SOBáčka 2018 pod č.
60). Gratulujeme!
Ano, ano. Putovní pohár získala „Mistrová polévek“ i za štrúdl. A tady
je její tajemství, vlastně prý to žádné tajemství není. Takže si vítěznou
pochoutku můžete upéct doma.
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„Štrúdl“
Těsto: 250 g másla, 2 1/2 šálku hladké mouky, 1 lžička cukru, 1/2 šálku
ledové vody. Těsto necháme v lednici chvíli uležet. Náplň: Jablka, cukr,
skořice. Drobenka na posypání: máslo, cukr, polohrubá mouka, oříšky.
Šlehačka na ozdobu.
Dobrou chuť!
Radka Vokrojová

Velikonoční bohoslužby
Květná
neděle

Zelený
čtvrtek

Velkýpátek

Velikonoční
vigilie

Zmrtvýchvstání
Páně

Velikonoční
pondělí

Blatná

8.15

18.00

18.00

20.00

8.15

8.15

Bezděkov

10.00

---

---

---

---

10.00

Černívsko

15.00

---

---

---

15.00

15.00

Kadov

---

---

---

---

10.00

---

Sedlice

9.00

18.00

18.00

---

9.30

9.30

Záboří

11.00

---

---

---

11.00

11.00

ZUŠ Open
Nejprve si připomeňme, co je ZUŠ Open.
Celonárodní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.

 Program pro širokou veřejnost po
celé České republice.

 ZUŠ představí svůj program v rámci
jednoho společného dne.

 Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých
i velkých městech.

 Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému

Marie Vonášková a Alena Šebánková

v akademickém roce 20172018 docházelo 38 studentek a pouze dva muži. Je
úžasné potkávat se s lidmi,
kteří chtějí poznávat nové
věci, kteří se chtějí učit
a „trápit“ se s testy, i když
nemusí.
Do prosince 2017 z KS
Blatná ukončilo cyklus šesti
kurzů slavnostní promocí
34 studentek a 1 student.
V lednu promovalo dalších
sedm studentek: Kurzová Oĺga, Mgr., Michálková
Jana, Ing., Mikešová Alena,
Pavlíková Marie, Šebánková Alena, Šilhanová Mirka

a Vonášková Marie. Gratulujeme!
V úterý 16. ledna jsme tedy z Blatné vyrazili do Prahy do kampusu
České zemědělské univerzity. Ve velké aule se konala slavnostní
promoce. Po promoci jsme měli na programu další z našich školních
exkurzí, tentokrát jsme si to namířili na výstavu s názvem Sedmičky
Josefa Lady do Tančícího domu. Myslím si, že všichni si rádi zavzpomínali
na pohádky s černým kocourem Mikešem, na veselou pohádku Hrátky
s čertem (dnes si již neumíme představit tuto klasickou českou pohádku
bez návrhů kostýmů a kulis od Josefa Lady) nebo na velkou knihu Josef
Lada Dětem. Upřímně, kdo z Vás neměl doma alespoň jednou nástěnný
kalendář s kresbami Josefa Lady? Takže ve čtyřech patrech galerie
v Tančícím domě bylo na co se dívat, co si prohlížet, zavzpomínat a také
se zasmát u nadčasových karikatur např. Volby do zvířecího sněmu. Na
závěr nesměla chybět vyhlídka ze střechy Tančícího domu. I když se
obloha mračila a lehce pršelo, výhled na Prahu a na Hradčany stál za to!
Další kurzy VU3V budou pokračovat v zimním semestru 2018 až
2019, začínat budou v říjnu.
Radka Vokrojová

základního uměleckého vzdělávání.

 Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají
zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cíle ZUŠ Open

 Zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální
kampaně.

 Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo
obvyklý rámec a prostory škol.

 Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol
a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu.

 Posílit respekt základních uměleckých škol.

Ve čtvrtek 24. května 2018 se bude konat v Blatné a po celé ČR
druhý ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ
Open. Organizátoři se mj. rozhodli posílit propagaci jednotlivých škol
v rámci nového portfolia Salon ZUŠ, který bude součástí webového
medailonku každé zapojené školy a bude prostorem pro prezentaci
a sdílení výsledků práce a úspěchů škol, příspěvků či ukázek z výuky
napříč všemi uměleckými obory. Více informací najdete na webu http://
www.zusopen.cz/ . ZUŠ Blatná se zapojila již do prvního ročníku.
Součástí odpoledního programu ZUŠ Open v Blatné bude
vyhodnocení výtvarné soutěže „Filmové toulky Blatenskem“.
Martin Škanta, ředitel ZUŠ
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Alena Šebánková a Marie Vonášková s představiteli České zemědělské univerzity Praha

VU3V na Blatensku
Čím může VU3V být? Na první pohled
jednoduchá otázka, ale odpověď už není
tak snadná. Studentky tráví svůj čas aktivně,
vzájemně se inspirují a užívají života. Píši studentky, protože ženy
v našem konzultačním středisku převažují. Do KS v zimním semestru

Na návštěvě u Josefa Lady, výstava v Tančícím domě
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MAS Blatensko o.p.s. bude vyhlašovat výzvu z Operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program).
Vyhlášení výzvy plánujeme na březen
až květen.
Z tohoto programu budou vyhlášeny
výzvy z opatření SCLLD:

•

Bezpečnost obyvatel
Kvalitní a dostupné vzdělávání
pro všechny generace.
Více informací najdete na našich stránkách:
www.blatensko.cz/mas
Kontaktní údaje: Ilona Mašková, manažerka MAS a IROP, tel.:
602 400 140, mas@blatensko.cz

t e n s ko ,

•

MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje dne 26. 2. 2018 výzvu č. 2 do
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace
19.2.1. v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem místního
rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Ukončení příjmu žádostí: 13. dubna 2018
Termín registrace projektů na RO SZIF: 29. června 2018
V rámci této výzvy jsou vyhlášené tyto Fiche:
1. Podpora zemědělství v regionu
− Žadatel: zemědělský podnikatel
− Dotace: 50%
2. Podpora kvalitní produkce v zemědělství
− Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo
surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv,
subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů
− Dotace: zpracovaný produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy
EU – 45% malé a střední podniky, 35% střední podniky.
Zpracovaný produkt spadá do přílohy I Smlouvy EU – 50%
3. Podpora šetrného hospodaření v lesích
− Žadatel: soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, malé
a střední podniky zaměřené na investice – který zvyšují
lesnický potenciál nebo související se zpracováním, mobilizací
lesnických produktů a uváděním jejich produktů na trh
− Dotace: 50%
4. Podpora neproduktivních investic v lesích
− Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel. PUPFL.
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL
− Dotace: 100%
5. Podpora nezemědělských podnikatelů a cestovního ruchu
− Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
− Dotace: 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45
% pro malé podniky
Podrobnější informace k výzvě naleznete na http://www.blatensko.cz/
mas/prv.php.
Kontaktní údaje: Vlaďka Kozáková – manažer PRV,
kozakova@blatensko.eu , 602 481 122

budou podporovány registrované sociální služby. Budou podporovány
pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity
zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
2. Výzva Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.
Datum vyhlášení výzvy: 12. 03. 2018 8,00 hod.
Datum ukončení výzvy: 23. 04. 2018 12,00 hod.
Seminář pro žadatele: bude upřesněno na webových stránkách MAS
Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně
vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce. Je potřeba
podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím
rozvoje komunitních center; to vše s využitím znalostí lokálního
prostředí. Cílovou skupinou bude zejména komunita a její členové (tj.
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další
členové komunity).
3. Výzva Prorodinná opatření MAS Blatensko, o.p.s.
Datum vyhlášení výzvy: 26. 03. 2018 8,00 hod.
Datum ukončení výzvy: 14. 05. 2018 12,00 hod.
Seminář pro žadatele: bude upřesněno na webových stránkách MAS
Cílem této výzvy je především realizovat aktivity zaměřené na
prorodinná opatření (konkrétně se jedná o zařízení péče o děti zajišťující
péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt),
příměstské tábory a dětské skupiny), jejichž cílovou skupinou budou
rodiče, resp. osoby pečující o malé děti v předškolním věku, a služby pro
děti v mladším školním věku v době prázdnin, které jsou poskytovány
v regionu MAS pouze omezeně.
Předpokládáme realizovat takové aktivity, které budou přispívat
ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny
a k předcházení sociálního vyloučení pečujících osob, včetně jejich
uplatnitelnosti na trhu práce.
Více informací k vyhlašovaným výzvám naleznete na našich webových
stránkách:
http://www.blatensko.cz/mas/opz.php
Kontaktní údaje: Tereza Ptáčníková, tel.: +420 777 218 215

MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje výzvy v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
1. Výzva Sociální služby MAS Blatensko, o.p.s.
Datum vyhlášení výzvy: 12. 03. 2018 8,00 hod.
Datum ukončení výzvy: 16. 07. 2018 12,00 hod.
Seminář pro žadatele: bude upřesněno na webových stránkách MAS
Cílem je podpořit rozvoj sociálních služeb ve vazbě na prevenci
a eliminaci sociálního vyloučení. Podporované budou aktivity sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec
základních činností zákona č. 108/2006 Sb. Konkrétními aktivitami

Ema Mlsová 12 let - ZUŠ Blatná
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Lidé na Blatensku
Zdeněk Troška
Pokračování ze str. 1

do které jsem velice nerad musel vložit
knihu Krásná kajícnice aneb Prodavač
duší. A prý na konci roku se o ni přihlas.
Ž i j í s n á mi
V tom nejnapínavějším mně ji sebrala,
molekula jedna! Za čtrnáct dní si mě učitelka
po hodině zavolala ke stolku: Zdeňku, ten román
má ještě jeden díl? Pět dílů to je, pět, řekl jsem zavile. A paní učitelka
mě poprosila, jestli bych jí je nepůjčil. A pak je četly učitelky češtiny,
zeměpisu, fyziky, pozemků… Nosil jsem jim další skvosty jako Libuška
z myslivny, Erika, lesní princezna, Tajemství starého hradu, Dvě ženy pod
jednou střechou a já měl jedničky na vysvědčení.“
Jakou knihu máte rozečtenou? K jaké knize nebo knihám se rád vracíte?
Nemyslím pohádkové knihy, kterými možná listujete pro inspiraci.
„Jsem schopný číst třeba šest knížek najednou. Čtu v podstatě všechno,
literaturu faktu, historii, životopisy, pohádky a pověsti, romány Vlasty
Javořické. Vedle postele mám knihy svého milovaného Julia Zeyera,
Erbenovu Kytici, Pohádky Boženy Němcové a Jana Drdy, ale i historii
Tudorovců, Romanovců, Habsburků. V Moskvě jsem si koupil velice
zajímavé Memoáry Felixe Jusupova, v Itálii autobiografii Franca
Zeffirelliho, ve Francii jsem snad po čtyřiceti letech sehnal knihu
korespondence Čajkovského a Madame von Meck, která vyšla v roce
1940. Teď mi kamarád nabídl knihy po svém otci, který také sbíral černé
romány, takže je ze mě maximálně spokojený Troška. Na televizi se skoro
nedívám, když tak Viasat history, Prima zoom, hudební klasické Mezzo,
D dur a podobně.“
Začal jste studovat gymnázium ve Strakonicích, ale využil jste možnosti
a odjel na tři roky do Francie. V Dijonu jste absolvoval lyceum. Jak se liší
resp. lišily školy u nás a ve Francii?
„Velmi. Platil školní řád z dob Napoleona III. z poloviny 19. století. To
jsme tedy zírali – společné sprchy jen 2x týdně na dvě hodiny, přísný
zákaz opouštět lyceum mimo povolené vycházky, což bylo ve čtvrtek
od dvou do pěti a v sobotu od dvou do sedmi. Na pokoje se přes den
nesmělo, ložnice, kde nás spalo čtyřicet, se zamykaly a my museli
denně do půl desáté večer povinně vysedávat ve studovnách, i když
jsme měli všechny úkoly hotové. Pak rychle vyčistit zuby, zalehnout,
vychovatel, tedy spíš dozorce, nás spočítal a v deset zhasl. Ráno v šest
budíček, mnohdy kopáním do postele, snídaně a hybaj do studovny.
Neexistovalo, že bychom si třeba poleželi, když nám výuka začínala
od devíti nebo deseti hodin. Jakékoliv provinění se trestalo zákazem
vycházek do města a psaním nejrůznějších dizertací na dané téma. Děs
a běs. Známkování od nuly do dvaceti, jelo se na trimestry. Mohli jste
si vybrat deset z nabízených předmětů různých zaměření, ale ze všech
deseti se maturovalo. Každý předmět měl svůj koeficient, kterým se
výsledná známka násobila. Museli jste dosáhnout určitého čísla, které
bylo stanoveno jako mez úspěšnosti zkoušky. Proč to dělat jednoduše,
když to jde složitě, n´est- ce pas?“

Zdeněk Troška se umí bavit přímo čertovsky

Tři roky jste studoval ve Francii. Udržujete kontakty s tehdejšími spolužáky? Myslím se
spolužáky z Francie a vlastně
i z Čech?
„Mám tam pořád kontakty
s několika rodinami, ke kterým
jsem docházel, protože jejich
děti chodily se mnou do třídy a ty mě zvaly k nim domů
ukázat jako exota z Východu.
Skamarádili jsme se a přátelství trvá dodnes. Napíšeme si,
zavoláme, jedu k nim v létě na
návštěvu, zajdu do lycea, které
se za tu dobu značně vylepšilo
a zmodernizovalo. S českými

spolužáky se vídáme zřídka, naposled se Standou Štechem, který se stal
přechodným ministrem školství.“
U nás jsou oblíbená abiturientská setkání? Mají ve Francii také „srazy ze
školy“? Byl jste na nějakém právě ve Francii? Když plánujete dovolenou,
máte na programu nebo v plánu navštívit Francii?
„Byl jsem párkrát pozván, ale nikdy mi to časově nevycházelo. Buď jsem
točil, nebo jsem byl zrovna někde v zahraničí. Jednou jsem přišel tady
v Praze na setkání absolventů lyceí a nikoho jsem tam neznal; byly to
samé mladší ročníky. Tak jsem vypil skleničku džusu a po anglicku se
vytratil.“
Kdy jste se rozhodl a věděl, že budete režisérem?
„V páté třídě. Televize u nás v Hošticích byla dlouho vzácností, měly ji
jen tři rodiny. Chodil jsem na všechny filmy za korunu do místního biografu a viděl snad všechny filmy té doby. Nějaké mládeži nepřístupno
u nás neexistovalo a my pak o přestávkách ve škole nacvičovali, jak líbat
spolužačky… V té době jsme v našem vesnickém ochotnickém divadélku
nacvičovali pohádku, měli jsme vypůjčené vyřazené kostýmy z budějovického divadla a byli jsme na vrcholu blaha. Pak jsem v našem biografu viděl francouzský historický film Kněžna de Cléves, který začíná
velkolepým plesem v Louvru. A bylo rozhodnuto. Ne divadlo, ale film je
pravda! Budu režisérem a budu natáčet taky takové hezké filmy. Všichni
se mi smáli, ale já nepovolil. Hned jsem si vypůjčil všechny dostupné
knihy o filmu a filmování, uměl jsem je skoro zpaměti a žil jsem jen tím.
Po deváté třídě jsem chtěl jít na čimelickou filmovou průmyslovku, ale
doma nedovolili, hlavně babičky, ty viděly ve filmařích jen prostopášné
komedianty. Jedna chtěla, abych byl učitelem, druhá zase knězem. Léta
jsem totiž v hoštickém kostelíku ministroval a hrál na varhany a babička
si myslela, že není na světě nic krásnějšího. Chuděrka malá.“
Kdybyste se nevěnoval režii, čím jste chtěl být? Nemyslím lvem, který
leží 20 hodin denně na slunci.
„Jeden čas se mně líbilo být učitelem. Byl jsem vzorným žákem, měl
jsem samé jedničky a kolikrát se stalo, že mě ředitel poslal suplovat do
nějaké nižší třídy, když neměl momentálně žádnou náhradu. A protože
jsem miloval češtinu a dějepis a už odmala byl hodně výřečný, byl jsem
ve svém živlu. Moc se mi to líbilo.“
Myslím, jaké povolání byste se vybral?
„Kdybych nebyl učitelem, rád bych vypůjčoval knížky v místní knihovně.
Tak hezky to tam vždy vonělo a já byl navíc od dětství náruživý čtenář,
což mi vydrželo doteď.“
Jaké jste měl učitele na FAMU?
„Skvělé! Měl jsem obrovské štěstí, že mě učil pan režisér Bořivoj Zeman,
otec české filmové pohádky. Vlídný, upřímný a hlavně profesionál,
všechno vysvětlil, poradil. Pak další režiséři – Antonín Kachlík, Jaroslav
Balík, Otakar Vávra, Ludvík Ráža, Jiří Sequens a další odborníci z jiných
profesí – filmová hudba, maska, kostým, stavba, kamera, střih atd.
Krásná doba plná úžasných zážitků a setkání s nezapomenutelnými
lidmi.“
Kdo byl nebo je Vaším vzorem?
„Přál jsem si točit takové filmy, jaké dělal pan Václav Krška – Stříbrný vítr,
Měsíc nad řekou, Legenda o lásce, Kde řeky mají slunce nebo hudební
filmy od pana Petra Weigla. Samozřejmě komediálně laděné filmy režiséra Martina Friče, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského a dalších.
S panem Podskalským, Lipským a Zemanem jsem měl to štěstí se znát.“
Se kterými režiséry nebo režisérkami byste se chtěl setkat?
„S italským Frankem Zeffirellim, ruským Nikitou Michalkovem, jemu
jsem byl už jednou představen, dnes už bohužel zesnulým anglickým režisérem Kenem Russellem, jehož životopis Čajkovského Milovníci hudby
mě v mých sedmnácti letech přímo nadchnul.“
A kdybychom měli tu moc, přenesli se v čase, s kým z těch, kteří již
nejsou mezi námi?
„Páni Frič, Krška, Visconti, herečky Růžena Šlemrová, moje láska Jana
Rybářová, Dana Medřická.“
V čem tkví, podle Vás, úspěch našich pohádek?
„Jsou líbezné, přehledné, poetické, s humorem, mají hezkou výpravu,
herce, hudbu a kameru. A hlavně jsou české.“
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„Pohádka je ráj, který nikde
nezačíná a nikde nekončí.
Radost duše a pohlazení
srdce. V české pohádce je
princezna hezká, hrdina
sympaťák, loupežníci nebo
čerti sice na první pohled
zlí, ale nikoli životu nebezpeční, spíše takoví trumberové, které hrdina nakonec
převeze. Ovšem zásadně to
musí být čistá hra, žádné
podrazy. A hlavně – pohádka by měla obsáhnout
hodnoty jako je láska, čest
a nezištnost. Pokud se chasník rozdělí o poslední buchty s babičkou či pocestným,
jeho štědrost je odměněna,
naopak hamižnost jiných
potrestána. Pohádce škodí dlouhé duševní pochody a velké přemýšlení,
filozofie ani psychologie do ní nepatří. Také v ní nemají co dělat mindráky a dnešní rekvizity jako princ v helikoptéře nebo princezna s telefonem.
Pohádce sluší období výhradně od gotiky po rokoko, přičemž i ta gotika musí být příjemná, nikoli bláto, marast a strohé linie. Pohádky z éry
před gotikou působí spíše jako temné balady, pohádky z let po rokoku,
kolem empíru či biedermaieru, zase vzbuzují dojem reálného historického příběhu.“ (Zdeněk Troška, přebal knihy Dana Čermáková: Pohádkář
Zdeněk Troška, Vydavatelství IMAGINATION PEOPLE, 2009, ISBN 97880-924214-7-9)
V některém dřívějším rozhovoru jste řekl, že máte rád teplo, slunce,
moře. Nebude některá z Vašich pohádek od moře? Je vůbec možné přenést příběh našich pohádek do exotického prostředí?
„Skoro v každé české pohádce doputuje hrdina k moři, které my tady
nemáme. Snad možná právě proto. Znám mnoho hezkých pohádek,
kterým by moře slušelo. Vidíte, snad nikdy jsem neviděl španělskou,
portugalskou, italskou či řeckou pohádku, která by se odehrávala
u moře. Vlastně jsem vůbec žádnou neviděl.“
Když točíte pohádku, jak si vybíráte místa, kde budete točit?
„Hodně cestuju po vlasti, odebírám časopis Turista a Na cestu, kupuju
turistické mapy a nejrůznější bedekry, knihy o zajímavých místech u nás.
Kdykoliv kam jedu, zjistím si, co je v tom kterém kraji zajímavého, zastavím se tam, vyfotím a založím do své databáze. Pomáhá i architekt
a lokační a nabízejí místa, která objevili oni. Pak dáme hlavy dohromady
a vybereme to nejpříhodnější místo k natáčení.“
Rád vaříte, vydal jste dvě knihy kuchařek s roztomilým názvem „Nebe
v hubě …“.
„Něco Vám ale povím: když jste smutní, otrávení, opuštění, naštvaní či
jinak nešťastní, vždycky si
uvědomte, že jedno z nejkrásnějších světel ve vašem
životě je žárovka v ledničce.
Člověk by ovšem měl dbát,
aby v ní vždycky něco bylo či
zbylo. I to nepatrné sousto
udělá v tu kterou hladovou
chvíli radost, nebo aspoň
radůstku. Ale zaplať pánbůh za ni. I Sebemenší radost je lepší než žádná. …
Starší ročníky si jistě vzpomenou na výborný domácí
sýr, který nesměl chybět
v žádné chalupě. Z dnešního kupovaného tvarohu ho
ale neuděláte, to si musíte
koupit u soukromníka, který chová krávy a prodává
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mléko a tvaroh. Tvaroh se rozdrobil do mísy a nechal e v teple tak dva
dny lehce osliznout, poté se osolil, posypal kmínem, červenou paprikou
a trochou pepře a nechal se ještě víc osliznout, lepším slovem natavit.
Nakonec se polil pivem, promíchal a zakrátko se už mohl jíst. Mísa se
ale musela důkladně zavázat čistou utěrkou, aby se k sýru nedostala
moucha a nenakladla tam vajíčka, a nechat v teple nebo na sluníčku za
oknem, aby sýr hezky uzrál. Zralý pak dostal krásný lasturový lesk, hezky
se táhnul a namazaný na chleba a k pivu byl opravdovou lahůdkou
převážně pro dospělé, protože nám dětem smrděl.
Zrovna nedávno mi teta říkala, že ho udělala, a nějaký pán, který k ní
přišel něco vyřídit, ho ucítil. Zarazil se, zavětřil a povídá, já ti snad cítím
domácí sejra, je to možný? Teta přikývla. Prosím vás, nezlobte se, mohla
byste mi dát aspoň trošku ochutnat? Já vám ho strašně rád zaplatím!
Já ho neměl už sto let a tak jsem ho vždycky miloval! Teta mu namazala
velký krajíc. Dlouho jsem neviděla tak šťastnýho člověka, říkala. A měla
radost, že on měl radost. A tak by to mělo být v životě pořád. Umět si
dělat vzájemně radosti, třeba i kouskem sejra. …
Ono udělat si čas na přípravu dobrého jídla i jeho pojídání je půl životní
radosti a pohody. Podívejte se na dovolené na domorodce, ať už jste
v Chorvatsku, Itálii, Španělsku, Francii či Řecku, všude si při jídle hoví,
povídají, raduji se. Je to přímo rituál; nikdo nikam nepospíchá, nehltá
jako my, nejí v letu po chodníku či v tramvaji. Naopak, pochutnávají si,
vychutnávají si, popíjejí a pak si jdou ještě schrupnout, protože taková
siestička po dobrém jídle je přímo dar od bohů z Olympu. A nic jim neuteče, všechno se stihne, a hlavně, užijí si den plnými doušky. …
Čím je člověk starší, tím víc a rád se vrací ve vzpomínkách do dětství
a mládí. A mnohdy lituje, že si líp nevšímal, jak se co dělá, že si mnoho
věcí nepoznamenal, a tudíž zapomněl. A byly to věci a rady ze života,
léty a generacemi ověřené, chutné, levné, a navíc ještě léčící. …
... nejlepší žloutkové věnečky na světě umí udělat jen jedna jediná dobrá
duše z Blatné, a to kamarádka Vlastička Hokrová. Čas od času mi jich
přiveze plnou krabici a věřte, to je pro mě svátek. A nikomu nedám, protože ty jsou tak dobré, že jdou rovnou do ledvin, jak říkával Kája Mařík.
Prozradila mi, že čím víc rumu do nich dá, tím jsou chutnější. A tomu
bych věřil, i když rum nepiju. Hezky totiž voní. …
Moje paní profesorka italštiny, Mařenka Kronbergerová … mě nedávno
rozesmála, jak její tříletý vnouček Fabian nastoupil do školky. Doma nikdy nepadlo nějaké ostřejší či hrubší slovo, a tak se chlapeček odebral do
školky čistý jak okvětí bílé lilie. Jen se po týdnu pobytu v tomto společenském zařízení objevil u babičky, která se na něj láskyplně zahleděla, jako
každá babička na svého krásného vnoučka, řekl: co na mě čumíš, babi?
A babička věděla, že její chlapeček vstoupil do života …
(Zdeněk Troška: Nebe v hubě 2 aneb Čertův švagr, Vydavatelství NOXI,
s.r.o., Bratislava 2015, ISBN 987-80-8111-248-5)
Kulinářských pořadů v televizích „běží“ dost, ale nebudete natáčet pohádku nebo veselohru o kuchařích?
„Ne, to nehrozí.“

Kalendář “Klapáče” na rok 2018 s obrazy Valentina Horby do světa doprovázelo “klapání”
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Nezbytného “pokřtění šampaňským” se s humorem ujal Zdeněk Troška spolu
s Jaroslavou Pixovou, autorkou knihy Za osudy klapajících perliček

Nepřemýšlel jste o tom, že zorganizujete kurz vaření? Kdybyste byl lektorem Vy, určitě bych přišla nejen já. Kdy a kde to bude?
„Zase Vás zklamu, o ničem takovém či podobném jsem vůbec neuvažoval.“
Když jste Valdovi Horbovi křtil kalendář na rok 2018 s mlýny, vyprávěl
jste o mlýnech. Mohl byste své povídání zopakovat pro naše čtenáře?
„Vy mě nemáte ráda, ani trošku!“ Milý Troško, mám Vás ráda. Tak alespoň trošku zkrátka, prosím. „To by bylo dlouhé jako Hrabě Monte Christo! Kdo to má číst? Hledali jsme mlýn do Princezny ze mlejna, od Plzně
po Chlum u Třeboně. Našli jsme dva, které jakžtakž ucházely, ale jejich
úprava pro film by byla náročná a drahá. Tudíž jsem hledal hezký rybník,
kde bychom si postavili kulisu mlýna podle naší potřeby. A našli jsme ho
mezi Bavorovem a Netolicemi. Stejně tak jsme postavili kulisu čertova
mlýna do pohádky Čertova nevěsta a to v Židově strouze u Bechyně;
vnitřek byl ovšem v barrandovském ateliéru č. 4.“
Proč jsou staré mlýny takovým fenoménem?
„Mají své úžasné, tajemné kouzlo. Od věků tam buď strašili čerti, nebo
číhal hastrman, kolem kroužily bludičky a vodní víly. Vezměte Jiráskovu Lucernu, zlověstné klapání rozbitého mlýna – hamru v Králi Šumavy, podivný mlýn v Ďáblově pasti, čertův mlýn v Hrátkách s čertem,
starý klapáč v Pyšné princezně a v dalších pohádkách. Všechny jsou
nezapomenutelné.“
Máte rád lidové písničky, jakou muziku si pustíte doma, když relaxujete?
„Klasiku. Převážně devatenácté století, začátek dvacátého. Ale i mistry
18. století, našeho Myslivečka, Krumpholze, Dusíka, Brixiho a další. Jinak
českou lidovou píseň jako takovou. Ale nemusím umělou dechovku. Rád
si poslechnu náš střední proud, písničky mého mládí.“
Hezky jsem přešla k další otázce. O Vaší práci režiséra oper se tolik neví.
Jaké opery jste režíroval a kde to bylo? A kterou chcete zfilmovat?
„Vážná hudba je moje veliká vášeň. Svou první operu Verdiho Dona Carlose jsem režíroval během revoluce v tehdy ještě Smetanově divadle.

Zdeněk Troška vyprávěl mj. o mlýnech ve svých pohádkách

Následovala Carmen, Rusalka, tu jsem režíroval třikrát, na Křižíkově fontáně v Praze, ve Státní opeře a ve Státním divadle v Košicích. Tam jsem
ještě inscenoval Gounodova Fausta a Markétku, v Budějovicích a na
otáčivém hledišti v Krumlově Čarostřelce. V Plzni balet Čertoviny na motivy pohádky Čert a Káča, muzikál Janka Ledeckého Hamlet v pražském
Kalichu. Dostávám stále nabídky, ale jako na potvoru se mi vždycky kryjí
s natáčením. A film má u mě prioritu. Mým velkým snem je natočit českou pohádkovou operu Antonína Dvořáka Rusalka.“
Zdeněk Troška připravil např. medailon sopranistky Magdaleny Hajóssyové, dokumenty Hudební Písek, Dvořák a Sychrov, Hledání modrého
tónu. Jako režisér divadelní režíroval muzikál Hamlet, v Národním divadle Verdiho Dona Carlose a ve Státní opeře Bizetovu Carmen a Dvořákovu Rusalku. Jeho inscenace Rusalky na Křižíkově fontáně je jedním z nejúspěšnějších projektů pražského Výstaviště. V roce 2005 mělo premiéru
nové nastudování opery Rusalka ve Státní opěře pod režijním vedením
Zdeňka Trošky. Mimochodem s choreografií Dany Morávkové, která je
dvojnásobnou juniorskou mistryní republiky v krasobruslení (tance na
ledě) a která také hrála v Troškovo pohádkách Z pekla štěstí 1 a 2. Pro
českokrumlovskou točnu režíroval romantickou operu Carla Marii von
Webera Čarostřelec.
Na internetu se dočtete: „Režisér Troška se s Dvořákovou operou na jevišti setkává prvně. Jeho sen o Rusalce se však zrodil už roku 1989, kdy
měl na Barrandově natočit její novou filmovou podobu. Z projektu však
nakonec sešlo. Až nyní se k titulu vrátil; mezitím už ve Státní opeře režíroval Bizetovu Carmen. ´K Rusalce jsem přistupoval s úctou a pokorou.
Toto dílo je zapsáno do srdcí diváků. Možná jsem staromilec, ale myslím,
že je nutné dopídit se, jak si to autor představoval. A jestliže napsal,
že Rusalka je pohádka, tak by se měla hrát pohádka. Když přijdou děti
s prarodiči, měly by si odnést zážitek,´ tvrdí Troška, v jehož představách
je Rusalka neodmyslitelně spjata s vílami v průsvitných hábitech a s jezírkem.“ (https://kultura.zpravy.idnes.cz/nova-rusalka-chce-byt-cistou-pohadkou-d8m-/hudba.aspx?c=A050504_192857_hudba_kot)
Přijedete na Blatensko? Filmovat nebo vyprávět o filmu, opeře nebo
o vaření?
„Blatensko je krásný kus země, už jsem tam natáčel, třeba v hospodě
v Myšticích tancovačku do Princezny ze mlejna, z několika kopců pak
pohledy do krajiny, v Újezdě u Bělčic scény u kostela do pohádky Nejkrásnější hádanka. A možná ještě někde, ale na to si teď honem nevzpomenu. Rád se k vám podívám, možná bude i nějaká beseda, uvidíme.
Mějte se pohádkově, hodně radosti a pohody. Ať se vám daří!
Váš Zdeněk Troška“

Křest kalendáře na rok 2018 s názvem “Klapáče” proběhl v listopadu 2017

Vážený pane Troško, moc děkuji za rozhovor. Budeme se těšit na setkání
třeba právě v Blatné.
Radka Vokrojová
http://www.zdenektroska.cz/
https://www.csfd.cz/tvurce/3313-zdenek-troska/
https://www.fdb.cz/lidi/22257-zdenek-troska.html
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5849
https://certovinyfilm.cz/ atd.
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Lom
První známá písemná zmínka
o existenci vsi jménem Lom patří
em
v rámci Blatenska k těm ranějším. Spadá
n é z m í n k y již do závěru 13. století. Dne 9. 2. 1291
totiž potvrdil král Václav II. Jakubovi, faráři
v Miroticích majetky a příjmy mirotického kostela
tak, jako předtím jeho otec Přemysl Otakar II. Náležela k nim ves Lom
s polnostmi, lesy a lukami, dále půl lánu, mlýn se dvěma koly, louka
řečená Ohrada a právo rybolovu v Cerhonicích, popluží v Libnici s loukou
pod vrchem Chlum a v neposlední řadě desátky ze Staré Vsi, Škvořetic,
Svučic a Zalužan. Mirotický kostel tak disponoval velice slušným jměním.
Tomu odpovídá, že v letech 1352–1399 odváděl 38 grošů pololetního
papežského desátku, což bylo nejvíce v celém tehdejším bozeňském
děkanátu, zaujímajícím území pozdějšího politického okresu Blatná
s přesahy až k Příbrami a k levému břehu Vltavy, a zahrnujícím 37
farností.
Nejpozději od roku 1588 patřil Lom ke statku Škvořetice. Jako jeho
příslušenství je připomínán kupříkladu roku 1629. V roce 1635 bylo ve
vsi šest gruntů (Kozovský, Šilhovský, Vohryzkovský, Zíkovský, Zajícovský
a Rouskovský), dvě chalupy (Tlaskačovská, dříve Měchařovská,
a Volákovská) a krčma Jakuba Nováka. Náš nejstarší daňový katastr
Berní rula uvádí roku 1654 devět usedlostí – grunty Matěje Šilhy, Alžběty
Vohryzkové, Martina Bytýzského a Jiříka Stehlíka, pusté (opuštěné)
grunty Rouskovský, Novákovský, Štasňovský a domky Jakuba Rysa
a Marka Krejčího.
Spolu se statkem Škvořetice byl Lom roku 1701 připojen k panství
Blatná. Blatenská vrchnost zde měla dvůr a ovčín. Na sklonku
patrimonijního období (1840) bylo ve vsi již 39 domů a kolem 200
obyvatel včetně jedné židovské rodiny.
Míreč
Ves Míreč (dříve Níreč, Nýreč) patřila původně ke královskému hradu
Zvíkovu. Podle Jana Pavla Hilleho to bylo již roku 1307. Toto datum se
mi ale nepodařilo ověřit, ačkoli je vcelku pravděpodobné. V každém
případě je v tomto směru jistější až listina krále Jana Lucemburského
z 19. 8. 1323, kterou dává nejvyššímu komorníkovi Petrovi z Rožmberka
do doživotního užívání hrad Zvíkov s příslušenstvím, k němuž patřilo
mimo jiné městečko Mirovice a vsi Oslov, Cerhonice, Ostrovec, Vráž,
Pamětice, Dědovice, Bošovice, Drhovle, Předotice, Mišovice, Svučice,
Drahenice a také Míreč („Nyercze“). Z dalších dějin vsi víme, že roku
1381 byla za odúmrť po bratrech Mikuláši a Pechovi ze Strážovic
prohlášena také polovina mlýna s jedním kolem pod vsí Míreč („cum
medio molendino cum una rota sub villa Nyerz“). Hned v následujícím
roce zase udělil král Václav IV. manský dvůr („curiam araturae servillem
in villa Nyrczy“) po jistém Kojkovi do držení Ješkovi řečenému Huzka
z Vodňan. Povinností, která se k tomuto dvoru vázala, byla pěší vojenská
služba na hradě Zvíkově.
Roku 1540 jsou ve vsi připomínáni manové Jan a Kříž, v roce 1557
svobodník Jan z Mírče. O dvacet let později, roku 1578, získává ves
spolu s Lučkovicemi a Dolem od Kryštofa ze Švamberka Ondřej Řesanský
z Kadova, v té době švamberský úředník na Orlíku a od roku 1571 majitel
domu v Miroticích.
Nejpozději od roku 1603 patřila část vsi ke statku Škvořetice.
V roce 1635 tu jeho majitelům Kalenicům z Kalenic náležely tři grunty
– Vaníčkovský, Hromadovský a Křížkovský a roku 1654 dva domky
– Matěje Staňka a Matouše Brousila. Od roku 1701 příslušela ves
s výjimkou dvou usedlostí, jež spadaly pod panství královského hradu
v Písku, k velkostatku Blatná. Na sklonku 18. století zde bylo již devět
domů a roku 1840 dvanáct domů s cca 80 obyvateli, panský dvůr a ovčín.
Po zrušení patrimonijní správy utvořila Míreč společnou politickou
obec s Lomem a Neradovem. Teprve výnosem ministerstva vnitra z 11.
11. 1922 byla ustavena samostatná obec Níreč. Nařízením okresní
správy politické v Blatné z 15. 3. 1924 pak byla přejmenována na Míreč.
Místní části obce Lom je opět od roku 1961, a to s přestávkou v letech
1974–1990, kdy jak Lom tak Míreč spadaly pod obec Škvořetice.

Neradov
Ves Neradov je mladého založení. Vznikla až v 18. století v místech
někdejší skelné hutě škvořetického statku Kaleniců z Kalenic, u níž
stávala chalupa pro její obsluhu. Odtud také získal své jméno rybník
Huťský, nacházející se v těsném sousedství. V pozemkové knize panství
Blatná čteme k 17. 11. 1740 zápis týkající se Tomáše Škacha (Škocha),
který vyznal, že vrchnost „jest milostivě povolila ráčila, aby on Tomáš,
pod vesnicí Lomem blíž rybníka Lomského, nyní v Neradově tak nazváno,
pro sebe, nynější a budoucí své chalupu v nově vystavěti mohl“. Dále se
z téhož zápisu dovídáme, že na stavbu chalupy použil dřevo z panského
lesa, které musel zaplatit, a že mu k hospodářství byly přiděleny
pozemky od gruntů Šilhavých a Čechralů v Lomu. Jde o vůbec první
pozemkoknižní zápis, který se Neradova týká.
V roce 1759 zde bylo již více usedlostí, z nichž jednu obýval stále
Tomáš Škach s rodinou, v jiné bydlel Antonín Neckář. Také na josefském
vojenském mapování (1764–1768) vidíme v Neradově početnější
zástavbu. V roce 1840 zde bylo již deset dominikálních domků.
Osada sama byla původně zvána Hutě. Kupříkladu 15. 9. 1737 byl
v Miroticích oddán vdovec Matěj Kovařík ze Strážovic s Annou, dcerou
Vavřince Halamy „z Huti v Lomu“. Tento Vavřinec je zřejmě totožný
s Vavřincem Hubáčkem, který zemřel v Huti říjnu 1739. Od roku 1743
přibývají v matrikách mirotické farnosti záznamy o dětech narozených
v Huti, což koresponduje s pozvolným rozvojem osídlení místa. K 4.
7. 1754 pak byla pokřtěna Magdalena, dcera Jana Škocha „z Huti neb
Neradova“. Od této doby se tedy postupně prosazuje nový název, aby
nakonec zcela převážil.
Z výše uvedeného celkem jasně vyplývá, kdy započal proces přeměny
dosavadní samoty Hutě v osadu Neradov, stanovit první písemnou
zmínku je však poněkud obtížnější. Jako nejpřijatelnější se ovšem jeví
právě rok 1740, z nějž máme zcela konkrétní zprávu o existenci chalupy,
jejíž vznik předznamenal další vývoj místa.

Mačkov

Připravil Vladimír Červenka

V Mačkově bylo již na počátku 14. století šlechtické sídlo, s nímž se
pojí zatím nejstarší známá písemná zmínka o vsi. Dne 23. 4. 1315 byla na
hradě Příběnicích sepsána listina, jíž nejvyšší komorník Petr z Rožmberka
stanovil, jakým způsobem bude řešena pře zlatokorunského kláštera
s bratry Vernéřem, Rackem a Přibíkem z Vitějovic o pozemky u vsi
Frantoly na Prachaticku. Hranice měli vytyčit vybraní Petrovi služební
šlechtici spolu s dalšími, zastupujícími zřejmě druhou stranu, mezi nimiž
byl i Filip z Mačkova („Phylippo de Mackow“). Bratři z Vitějovic, jedni
z hlavních aktérů řízení, byli stejného erbu s Bavory ze Strakonic. Ke
klientele tohoto velmožského rodu se řadil i Haberk z Doubravice, další
ze šlechticů, jenž měl spolu s Filipem vyměřit sporné hranice. Nabízí
se tedy domněnka, že také on patřil mezi služebníky Bavorů, kteří měli
významné državy i na Blatensku. Dosvědčovalo by to, že Filip se skutečně
psal po našem Mačkově. Ostatně jiná ves téhož jména na Strakonicku
ani Prachaticku nebyla.
Další zprávu máme z roku 1383, kdy bratři Bohuněk z Podolí
a Přibyslav z Milčic uzavřeli s Petrem z Újezda dohodu o společné držbě
zboží v Mačkově („in Maczkow“).
Kolem roku 1517 byl Mačkov opět střediskem drobného šlechtického
statku, který nejspíše plnil funkci dědického podílu pro příslušníky
rodu Kaleniců, sídlícího na nedalekých Škvořeticích. Držel ho Bohuslav
Kalenice, jemuž sem 6. 4. 1523 psal z Blatné pan Zdeněk Lev z Rožmitálu,
aby se 14. 4. dostavil na blatenský hrad ve věci přátelského porovnání
s poddanými Mikuláše Malovce z Malovic na Sedlici.
Kalenicům náležela ves i v následujícím období, ale již jen jako součást
statku Škvořetice. Na něm roku 1572 vládl jako poručník sirotků po Janu
Kalenicovi Bohuslav Šlejbor z Tisové, o kterém je mimo jiné známo, že
uvedeného roku zbil ručnicí mačkovského sedláka Jana Tintěru v jeho
vlastním domě.
Roku 1598 ovšem již ves patřila k panství Blatná. Díky pozemkovým
knihám máme z této doby také první ucelenější zprávu o velikosti vsi
a místních hospodářích. Bylo zde tehdy devět gruntů (Václava Beneše,
Matěje Koláře, Vavřince Tintěry, Jana Šuráta, Václava Proška, Jana
Janovského, Tomáše Boudy, Matěje Čabrádky a Jana Peška) a tři chalupy
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(Urbana Koláře, Havla Havlíčka a Václava Kašpara). Po třicetileté válce tu
hospodařilo osm sedláků (Šimon Čabrádek, Tomáš Kříž, Tomáš Janovský,
Lukáš Proška, Jan Šurát, Pavel Meloun, Kříž Beneš, Matěj Pavlík), jeden
chalupník (Jan Neckář) a jeden zahradník čili domkář (Tomáš Havlíček).
K panství Blatná příslušela ves až do konce patrimonijní správy
v roce 1850. Poté utvořila samostatnou politickou obec, do roku 1868
společnou s Hněvkovem.

Mečichov

Ves, lidově zvaná Mečíchov, má svůj název od osobního jména
Mečich, to jest Mečislav. Její zařazení mezi obce Blatenska, jak je toto
území chápáno dnes, nemá dlouhodobější historickou tradici. V letech
1850–1960 byla samostatnou obcí v soudním okrese Horažďovice.
Obec se na svém oficiálním webu hlásí k roku 1741 jakožto datu první
písemné zprávy o existenci obce. Dne 21. 9. toho roku byla zábořským
farářem Václavem Prokopem Barákem požehnána nově postavená
návesní kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha. Tato informace vychází
z obecní kroniky, kde je uvedena hned na první stránce. Jen prostým
pohledem do matrik zábořské farnosti či do dalších pramenů lze ovšem
zjistit výrazně starší doklady. I na wikipedii, kterou jinak přes zlepšující
se tendenci nelze pokládat za primární zdroj, se dočteme, že první
písemná zmínka o Mečichově spadá do roku 1539. Je však možné jít
ještě dále, a to až k datu 5. 12. 1511, kdy byla vystavena listina, jíž se
nejvyšší mistr Jan z Rožmberka spolu s převorem a celým konventem
strakonických johanitů zavazuje, že podle smlouvy svého předchůdce
Jana ze Švamberka s purkmistrem, rychtářem a konšely města
Horažďovic bude odvádět v obvyklých termínech o sv. Jiří a sv. Havlu plat
8 kop grošů ze vsi Mečichova (Meczechow). Tento plat byl zakoupen od
Vojtěcha z Dražovic a Havla z Činova, písaře na Rabí, s tím, že za 3 kopy
bude pořízen v Horažďovicích domek pro chudé a zbývajících 5 kop užito
jiným způsobem rovněž pro jejich potřeby. Podobně se další listinou
z 22. 4. 1539 zavázal i Rožmberkův nástupce Jan starší z Vartenberka.
K tomuto datu se pak hlásí wikipedie.
Okrajově se Mečichova týká ještě zpráva z 22. 8. 1582, kdy Václav
Švihovský z Rýzmberka na Horažďovicích vyměňuje s městem louku na
Březové nad mečichovským brodem za zádušní louku, ležící za řekou
Otavou pod panským dvorem Prácheň a příslušející k městskému špitálu.
Ačkoli první známou písemnou zmínku o Mečichově máme k roku
1511, jak je prokázáno výše, můžeme předpokládat, že ves existovala již
v 15. století a johanity byla odkoupena roku 1402 či spíše 1401 v rámci
světské poloviny strakonického panství. K maltézskému velkostatku
Strakonice pak náležela až do konce patrimonijního období v roce
1850. Jako taková je přirozeně zaznamenána v urbáři z roku 1569. Spolu
s dílem Nahošína a Doubravicí tehdy tvořila jednu z rychet, na něž se
panství dělilo. Měla 15 ¾ lánu zemědělské půdy (zhruba 288 ha) a bylo
zde 26 hospodářů, z toho tři sedláci, sedm třičtvrtěsedláků, čtrnáct
polosedláků a dva čtvrtsedláci. Vrchnosti odváděli dohromady 34 kop
56 grošů ročního platu, což bylo nejvíce z celého panství. Vždyť šlo také
o jeho největší ves.
V roce 1640 bylo v Mečichově již 28 gruntů (Klečkovský, Voračovský, Marouškovský, Vránovský, Račíkovský, Skřivancovský, Panošovský,
Královský, Hodinářovský,
Křížovský, Finkovský, Pechovský, Maškovský, Bartošovský, Vávrovský, Sedláčkovský, Machovcovský,
Lejskovský, Kroupovský,
Urianovský, Pěničkovský,
Bálkovský, Vonáškovský,
Lamačovský, Slavíčkovský,
Vítkovský,
Vackovský),
čtyři chalupy (Záveského,
Šiškovská, Zuklínovská,
Vonáškovská),
kovárna (Maršova) a hospoda. Berní rula pak uvádí
k roku 1654 sedláky VavListina z 5. 12. 1511 obsahující nejstarší známou
řince Klečku, Duchoslava
písemnou zmínku o Mečichově.
(NA, ŘM – L, inv. č. 2145)
Vránu, Matěje Račíka,

Bartoloměje Skřivance, Jiříka Krále, Jiříka Hodináře, Matěje Finka, Václava Pecha, Jana Maška, Šimona Vávru, Šimona Sedláčka, Řehoře Machovce, Matěje Polatu, Pavla Kroupu, Jana Hurianta, Pavla Pěničku, Jiříka Bálka, Marka Vonáška, Jakuba Lamače, Bartoloměje Slavíčka, Matěje
Vítka, Jiříka Vacka, Matouše Panošku a Víta Bartoše, chalupníky Vavřince
Ježka, Vavřince Kříže, pustou (opuštěnou) chalupu Marouškovskou a zahradníky (domkáře) Matěje Mareše a Petra Šenkýře, který pravděpodobně provozoval krčmu.
Vladimír Červenka
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Úpadek
římskokatolické víry
na Lnářsku

m

en

Lnáře se po první světové válce
staly významným střediskem nově
rick
a vzniklé Církve československé v našem
ýc h pr
regionu. Již v prvních letech její existence se
zde k ní přihlásila takřka polovina obyvatel. Sílící
odklon od tradičního římského katolictví byl ovšem příznačným rysem
celé české společnosti již od poloviny 19. století, v intelektuálních
kruzích sahal až do časů osvícenství. Římskokatolická církev začala být
stále více vnímána jako příliš konzervativní s mnoha předpisy, příkazy
a zákazy, neschopná udržet krok s dynamikou společenského vývoje,
záhy přímo jako instituce zpátečnická a pro své úzké sepětí s rakouskouherskou monarchií a vládnoucí dynastií navíc ještě nevlastenecká.
Nositeli těchto tendencí byli především učitelé, některé spolky,
zejména Sokol, a časem začaly zaznívat kritické hlasy i v církvi samé,
mezi mladou generací duchovních. Ta volala po odstranění latiny
z bohoslužeb a jejím nahrazení národními jazyky, zrušení celibátu,
větší nezávislosti na Římu apod. Významnou roli sehrála rovněž
proměna sociální struktury. Čím dál více lidí odchází z venkova za
prací do nově vznikajících továren ve velkých městech. Opouští tak
dosavadní vazby, utvářené mimo jiné i náboženskou výchovou,
a vytvářejí nové. Zbožnost barokního stylu se stává minulostí, přibývá
bezvěrců a mezi katolíky narůstá počet takzvaných papírových duší,
pro něž je náboženské vyznání spíše formální záležitostí než otázkou
vnitřní potřeby. S tím také souvisí klesající úcta k duchovenstvu.
Lidé se spíše identifikují s již pevně vymezeným moderním českým
národem a obracejí se ke slavným obdobím naší minulosti, k nimž
patří zejména husitství. Již před první světovou válkou se zvláště ve
městech, ale i na řadě vesnic začíná připomínat památka Mistra Jana
Husa. Kupříkladu v Kocelovicích se 4. 7. 1910 poprvé pálila hranice
na památku tohoto českého reformátora. Hlavními iniciátory akce byli
syn kocelovického řídícího, medik Rudolf Průcha, a učitel František
Červený. V Kasejovicích se zase přičinil Sokol, aby byl roku 1916
v nedávno zřízeném městském parku instalován kámen s pamětní
deskou Husovou.
Dosavadní hodnotový systém, v němž mělo katolictví, jakkoli
formální, stálé své pevné místo (hlavně na venkově), naprosto
zpřeházela první světová válka. Lidé si především kladli otázku, jak
mohl Bůh vůbec něco takového dopustit. Mnohým naopak vadila
povinná loajalita kléru vůči monarchii, která se projevovala také

to

Skupinové foto kněží blatenského vikariátu před klášterem ve Lnářích z doby
kolem roku 1900. Sedící zleva: František Seyvalter, děkan v Sedlici, P. Alois Majer,
Josef Růt, děkan v Kasejovicích, Jan Černý, farář v Budislavicích, Jan Pavel Hille,
farář v Kadově. Stojící zleva: nezjištěno, P. Jan Procházka, snad Martin Ticháček,
farář v Bělčicích, nezjištěno, František Mařík, farář v Záboří.
(Městské muzeum Blatná, př. č. 54/73)

svěcením zbraní a oslavováním
válečných úspěchů rakouskouherské armády, vykoupených
životy těch, k jejichž rodičům,
sourozencům,
manželkám
a dětem kněží z kazatelen
promlouvali.
Ve Lnářích vedli duchovní
správu od roku 1787 členové místního konventu bosých
augustiniánů. V jejím čele stál
v letech 1894–1921 jako administrátor P. Alois Majer (do roku
1911 současně převor), který
měl k ruce dva až tři pomocP. Jan Procházka na sklonku života.
né kněze – kooperátory. V této
(Fotoarchiv Římskokatolické
funkci se ve sledovaném obdofarnosti Kasejovice)
bí vystřídali P. Jan Procházka,
Fulgenc Novotný, Ambrož Kolář a Alipius Arnošt. Ve lnářské farnosti se
nacházely tři kostely – farní Nejsvětější Trojice a hřbitovní sv. Mikuláše
ve Lnářích a filiální sv. Bartoloměje v Kocelovicích. Farní obvod tvořily
vsi Lnáře, Zahorčice, Řiště, Kocelovice a Tchořovice. V klášteře pak kromě kněží žilo ještě několik laických bratří, kteří pečovali o jeho běžný
každodenní chod. Hmotné zabezpečení zajišťoval na základě fundace
z roku 1684 velkostatek formou roční finanční a naturální renty.
S příchodem války vystoupila na povrch jistá antipatie části
lnářských obyvatel vůči místním augustiniánům, které začala stále
více vnímat jen jako „břichaté pátery“, jimž se dobře daří i přesto,
že jejich farníci strádají a ještě je poučují, jak válečné útrapy chápat
a jak se s nimi vnitřně smířit. Odklon od římskokatolické církve,
reprezentované ve Lnářích právě jimi, byl tak do určité míry logickým
důsledkem. Pro ty, kdo si nedovedli představit svůj život bez víry, pak
nabízela vítanou alternativu vlastenecky zaměřená a tudíž brzy státem
podporovaná Církev československá, hlásící se k odkazu husitství
a Jednoty bratrské. Příznačné bylo, že ve Lnářích stál u jejího zrodu
bývalý člen augustiniánského konventu P. Alipius (občanským jménem
Adolf) Arnošt. O okolnostech, které ho doprovázely, a o vývoji lnářské
náboženské obce Církve československé, si budete moci přečíst
samostatné pojednání z pera Mgr. Martina Jindry v připravované
publikaci, jež vyjde v tomto roce u příležitosti 700. výročí první
písemné zmínky o Lnářích.
Zajímavé svědectví o tom, co předcházelo a jak se proměnila
náboženská situace ve Lnářích na sklonku Rakouska-Uherska, podává
otevřený dopis z 28. 3. 1915, který se dochoval v archivním fondu
Řád augustiniánů bosáků Lnáře, uloženém ve Státním oblastním
archivu v Třeboni (inv. č. 139, sign. IV B 2d, kart. 16), a který
v plném znění zveřejňujeme níže. Jde o pohled zevnitř, to jest z řad
samotných lnářských augustiniánů. Pisatel poukazuje na řadu nešvarů
v náboženské praxi, zejména mezi mládeží, ale i dospělými. Na druhou
stranu ale sebekriticky přiznává, že jedním z důvodů pastoračních
neúspěchů jsou ne zcela dobré vztahy mezi řádovými kněžími a také
to, že dávají přednost svým vlastním zálibám před tím, co je jejich
nejvlastnějším úkolem, totiž vedením svěřeného lidu k větší zbožnosti
a mravnějšímu životu.
Dopis sice není podepsán, ale jeho autorem je s největší
pravděpodobností P. Jan Procházka (1872–1947). Rodák z Litně na
Berounsku vstoupil do kláštera ve Lnářích roku 1896 a v roce 1899
zde složil věčné sliby. Záhy byl vysvěcen na kněze a poté ustanoven
kooperátorem místní farnosti a katechetou lnářské obecné školy.
V letech 1911–1918, 1922–1925, 1928–1934 a 1937–1940 zastával
úřad převora. Byl hudebně nadaný; v roce 1908 dokonce převzal
funkci regenschoriho v klášterním kostele. Skládal hudbu pro dětská
loutková představení pořádaná v klášteře. Věnoval se i překladatelské
činnosti z italštiny, angličtiny a francouzštiny. Tyto jazyky si osvojil jako
samouk. Byl rovněž činný v obecní samosprávě. Místo posledního
odpočinku nalezl na řeholním hřbitově v klášterní zahradě.
Jeho dopis byl určen patrně ostatním řádovým spolubratrům.
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Zda si jej někdo z nich přečetl a zda se jím inspiroval ke změně svých
dosavadních postojů a metod, se však již nedozvíme. Tak jako tak
je zajímavým dokladem, že alespoň jeden se vážně a zodpovědně
zamýšlel nad příčinami neúspěchu své kněžské práce a dokázal najít
chybu i sám v sobě.
„28. III. 1915
Milý čtenáři!
Dostane-li se Ti tento list do rukou, tu napřed věz, že ho psala ruka
kněze, jehož srdce krvácelo nad náboženskou lhostejností a netečností
nynějšího času v naší osadě Lnářské. Není tomu ještě dávno (asi 20
let), co lidé plnili chrám Boží a pobožně obcovali službám Božím,
nábožné zpěvy prozpěvovali před a po mši sv. – cestu křížovou si rádi
sami vedli a jiné veřejné a domácí pobožnosti vykonávali. Staří lidé
též ví ještě o postech, kterým se všichni oddávali, ničehož nepožívajíce
ráno i při těžkých pracech. Milo jest takové řeči poslouchati. Ti též
nemile nesou nynější chladnosť náboženskou. Starý Pešek z č. 1
v Kocelovicích mi sám pravil, že srdce ho bolí, kdykoliv na velké mši sv.
jest a vidí na mužské straně lavice prázdné. Několik dědků a pár dítek
jen tu obyčejně bývá. Mládež vzadu jen skotačí a v půl mše sv. odchází.
Ani před knězem nemají úcty a trochu studu. Letos při jejich cvičení
k zpovědi velikonoční 28. II. postavil jsem se blíže jich při mši sv., aby
se hlasitě nebavili a neprali. A co udělali tedy? Bylo jich všech asi 30
a asi 15 z nich přede mnou odešli do kopky a tam provozovali své rejdy.
O nadějná mládeži!
Mladí lidé se nechtějí modliti a do chrámu Páně choditi. Dříve, jak
paměti udávají, navštěvovali náš chrám hojně cizí osadníci z Kasejovic,
Hajan etc., teď ani domácí nepřicházejí a mají výmluvy všelijaké. Bůh
je nespravedlivý, že válku dopustil, proto nejdou a zabraňují těm, kdož
chodí.
Učitelé vůbec do chrámu nepáchnou. Ve Lnářích odbývají od
9–12 školu pokračovací a učeníky od služeb Božích ještě zdržují. Jindy
veřejně se procházejí na silnici před zámkem ku pohoršení lidí. Jediný
Vokůrka řídící z Tchoř(ovic). chodí na IX a hraje při ní. Chrámy se
prázdní a hospody plní. Svět k tomu přihlíží lhostejně a ještě se mrzí,
když P. Bůh trochu nás mrská.
Zmíněný Pešek také mi pravil, že lidé nechtějí slyšeti, že by P. Bůh
válku na nás dopustil, to prý dělají mezi sebou jen lidé. Takovému prý
jednou odpověděl: ,A což myslíš, že P. Bůh sám s holí na tebe přijde.
Nikoliv, On užije opět svých tvorů, aby jimi tebe potrestal.ʻ A jindy
zmíniv se o růženci, který se v postě rodiny modlí, slyšel námitku:
,A což nestačí 1. očenáš?! Ano stačíʻ, odvětil, ,ale pomysli, že P. Boha
ustavičně skracujeme a sami se nespokojíme s málem, chceme hodně
mnoho! Stačí ti 1 lžíce polévky? Jako tedy ty nechceš se s málem
spokojiti, neodbývej tedy P. Boha jen povrchně!ʻ O mužové! Noviny
agrární a socialistické vás zkazili, ale vězte, že tím ničíte národ v jádru
samém. Národ bez Boha musí zahynouti! O Bože! pošli nám apoštoly
mužů!
Mariánská družina se neosvědčila a již – můžeme říci zanikla.
Sdružení mládeže zaniklo před rokem jak dobře věstil jeden kněz,
poněvadž v něm se pěstovala jen zábava a divadlo – více uškodilo než
prospělo.
Thoř(ovická). mládež je teď na divadla a muziky jako posedlá
a koná je i v době zapovězené. V době válečné baví se mládež tamější
divadlem. Mladí učitelé Thoř(ovičtí). ji v tom účinně podporují.
A my kněží! Bdíme? aneb jsme jen němí? Se slzami v očích se
přiznávám, že nejsme pastýři bdělí! P. farář (Alois Majer) je neoblíben
pro svou strohou povahu a my kaplani mezi sebou a s ním se škorpíme
a každý jen podle svého dělá, co se mu zamlouvá. P. Alipius (Alipius
Arnošt) lékaří, P. Fulgenc (Fulgenc Novotný) shledává starožitnosti
a paměti a p. farář sedí doma a čte. Není jednoty, samá divergence,
škorpení. Jak se nám má práce dařiti. Kázání jsou vždy na jedno brdo,
cvičení (rozuměj duchovní) úplně jsme zanechali. Mezi lid nejdeme
aneb jen málo a za jinou příčinou než pastorační. O Bože! rozněť v nás
ducha pravých pastýřů duší! (Květná neděle 1915).“
Připravil Vladimír Červenka

žř č i
s yz

Ahoj

Neformální pozdrav používaný
při vítání i při loučení. Verzí, které
vysvětlují jeho původ, je hned několik.
První, ta nejlichotivější z nich, praví,
že ahoj je zkrátka zkratka. Slova „Ad
O
honorem Jesu“, česky „Ke slávě Ježíše!“,
č e š t i n ě volali prý v latině zběhlí námořníci.
On totiž život na moři nebyl žádná selanka
pro bábovky! Každou chvilku se na obzoru objevili
piráti a posádky obchodních lodí většinou proti těm hrdořezům neměly
šanci.
Za druhé světové války se říkalo, že AHOJ zkracuje slova „Adolfa
Hitlera oběsíme jistě“.
Až nějaká chytrá hlava přišla s tím, že proti pirátům bude určitě nejlíp
zabírat tahle formulka: „Ad honorem Jesu“. No, zkuste si to vykrátit. Co
vám vznikne? AHOJ.
Druhá verze: Anglicky se „menší nákladní loď“ řekne a hoy. Hoy
s neurčitým členem. Zní to pravděpodobně, protože slovo ahoy se
v angličtině píše vždy s ypsilonem na konci a ypsilonem nikdy Ježíšovo
jméno v transkripci nezačínalo.
A ještě třetí verze: Ten, kdo zdraví Ahoj, používá prý citoslovce,
kterým středoangličtí honáci popoháněli dobytek, zejména voly.
Proč se zrovna u nás zdravíme pozdravem námořníků?
Jak a kdy se pozdrav ahoj k nám do české kotliny dostal? To už sotva
zjistíme. Ale vděčíme za to zřejmě vodákům a trampům, kteří si alespoň
pozdravem ve vnitrozemské zemi snažili přiblížit vzdálené moře. Kdo
zdravil jinak, ten byl paďour.
V Lidových novinách z 11. září 1938 uvažuje o tomto pozdravu značka
frk:
„Původně vodácký pozdrav Ahoj!, z něhož vane veselí a bujarost na
míle, je krásné stavěn. Má navěští a vlastní výkonný povel, prvým naladíš
dušičku a hlasivky a druhým rozezvučíš. Vodácké óoooo, zaznívající
z ahoj, je na tom lépe než nižší, otevřenější áaaaaa z nazdar...“
Jen málem se nestalo slovo ahoj běžným telefonním pozdravem.
Právě to totiž navrhoval vynálezce telefonu Graham Bell. Bohužel ho ale
předběhl jeho konkurent Thomas Alva Edison se svým hallo.
Měli jsme vlastně kliku, že se ahoj tak chytlo. Představte si, kdyby
se místo něho ujalo dříve stranou a vládou tak preferované čest práci,
soudruhu!
To už je lepší italské čau, které do světové literatury patrně poprvé
přinesl Ernest Hemingway v románu Sbohem, armádo. Za jeho oblibu
u nás může italský trhák Grande strada azzurra, Velká modrá cesta, který
přišel do kin. Hlavní roli v něm hrál miláček publika Yves Montand.
Komunisti sice čau přicházející z imperialistické ciziny nemohli vystát,
ale nakonec si zvykli. Nic jiného jim nezbylo.
Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato,
který vysílá Dvojka ve všední dny
Dostupné z http://www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov/_zprava/ahoj--1360789

Jednáte bez skrupulí
nebo s rozpaky?

V dnešní době už mezi lidmi nepanují tak silné obavy z cizích slov jako
dřív. Dokud jsme my, Češi žili v jednom státě s Němci, a navíc ve státě
kdysi řízeném z Vídně, byl důvod k jistým obavám o češtinu, i když ty
obavy byly dost často přehnané.
Jeden druh cizího působení, jeden druh cizích slov byl ale v češtině
tolerován, ba dokonce vítán vždy. Byla to slova latinského a řeckého
původu, která se v českých textech hojně objevují i v puristickém
a vlasteneckém 19. století.
Latinská a řecká slova mají punc vysoké kultury a vzdělání. Jedním
takovým slovem, navíc zajímavým i po formální stránce, je slovo
skrupule, které je i dnes v českých textech časté.
Příklady použití slova skrupule z Českého národního korpusu: Autor
podává plastický, bystře střižený portrét bankéře nové generace bez
skrupulí, s výraznou schopností změn názorů a taktiky. A další příklad:
Pomalu vytáhl ruku a bez velkých skrupulí si ji otřel o sametový závěs.
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Původem latinské slovo skrupule znamená česky „pochybnosti,
rozpaky“ a objevuje se i v několika odvozeninách, např. v přídavném
jménu bezskrupulózní, tedy „jednající bez rozpaků, přímo, často i tvrdě“.
Slovo skrupule se vyskytuje téměř vždy v množném čísle, ale ještě
třeba Jungmannův slovník z 30. let 19. století uvádí i skrupul v jednotném
čísle, a dokonce i variantu škrupul, která se dnes už neužívá. Termín
skrupule pochází z latinského slova scrūpulus, které znamenalo „starost,
úzkost nebo obava“. Podobně jako je tomu i u jiných slov, také tady má
abstraktní termín jakýsi kořínek v původně konkrétní představě.
Původní význam latinského scrūpulus byl totiž „ostrý kamínek“,
zdrobnělina od scrūpus „ostrý kámen“. Člověk, který má v botě nebo
prostě pod bosým chodidlem ostrý kamínek, takový člověk přešlapuje
a snaží se té vracející se bolesti nějak vyhnout. Má prostě nějaké zábrany
a nemůže pohodolně pokračovat v chůzi dál, má skrupule.
Dodejme ještě, že hláska r, která se ve slově skrupule vyskytuje, má
tendenci se přesmykovat – vzniká tak chybný tvar *skurpule. Správný je
ale jenom ten jeden, dříve uvedený tvar – totiž skrupule.
Dostupné na
https://olomouc.rozhlas.cz/jednate-bez-skrupuli-nebo-s-rozpaky-6378507

Význam osobností
ve vědě
at

Bu

Vážení čtenáři Sobáčku,
píši tento příspěvek brzy ráno
a vidím, že na venkovním teploměru
je mínus osm stupňů. Je sice už březen,
de
v á s z a j í m ale jaro ještě čeká. Takže nebudu psát
o jaru, jak jsem plánoval původně, a vrátím
se k tématice minulého čísla. Zde jsem nahlédl
do jedné důležité kapitoly historie naší biologie a medicíny. Shodou
okolností takové, která má specifický vztah k Blatné. Jednalo se o to,
že loni uplynulo 230 let od narození významného českého vědce Jana
Evangelisty Purkyně. Ten v mládí pobýval nějaký čas na blatenském
zámku.
Jan Evangelista Purkyně je skvělým příkladem velké vědecké
osobnosti, jejíž význam překračuje hranice naší země. Je to osobnost,
která je ve světě dobře známa. Naštěstí i u nás se o něm ví a píše,
například jím založený a stále ještě dobře existující časopis Živa (v roce
1853) si ho často připomíná. V posledních dvou letech se jím zabývalo
několik samostatných článků. A v roce 2011 mu bylo věnováno celé číslo
tohoto časopisu. Je to proto, že se odkaz tohoto mimořádného vědce
prolíná i do dnešní doby. Dokonce existuje i Česká lékařská společnost J.
E. Purkyně založená roku 1949. V roce 2017 uspořádala tato společnost
svůj 28. kongres věnovaný právě Purkyňovi. A nakladatelství Mladá
fronta a.s. vydalo při příležitosti konání tohoto kongresu celou knížku
o 515 stranách zabývající se osobností tohoto velikána. Významné také

Obrázek znázorňuje buňku v elektronovém mikroskopu. Buňka je základním stavebním
kamenem organizmů a zabývali se jí jak J. E. Purkyně, tak K. Beneš

je, že od roku 2012 pokračují pravidelná setkávání odborníků z oborů
medicíny a biologie na zámku v Blatné. Tato setkávání jsou věnována
odkazu J. E. Purkyně. To vše jsem podrobněji zmínil v předchozím čísle
SOBáčka.
Proč jsem se rozepsal právě o významné historické osobnosti
z oblasti biologie a medicíny? Měl jsem k tomu dva důvody. Jeden důvod
je, že se často zamýšlím nad významem osobností ve vědě (potažmo
i v jiných oblastech lidské činnosti). Druhým důvodem je, zda dokáže
lidská společnost ocenit takové osobnosti a zda se na ně postupem času
nezapomíná. Že jsou ojedinělé osobnosti typu génia nebo vizionáře
ve vědě významné, o tom snad nikdo nepochybuje. Oni především
posunují hranice vědy. Vývoj vědy není samozřejmě závislý jen na
nich, ta armáda vědců po celém světě je velmi potřebná a užitečná.
Ptají se ve svých výzkumech, jak funguje vesmír, příroda, lidé ... Snaží
se porozumět složitostem světa kolem nás a velká část z nich se navíc
snaží tyto složitosti převést do srozumitelného tvaru a seznámit s ním
i ostatní, kdo se vědou přímo nezabývají. Mezi vědci se občas najdou ti,
kteří svými výzkumy, kterými třeba předběhnou svoji dobu, schopností
vidět to, co ostatní zatím přehlédli nebo vůbec neviděli, schopností
vidět problémy ve svém komplexu a porozumět souvislostem, posunují
hranice vědy prudce dopředu. Takovým byl právě i Jan Evangelista
Purkyně. Ne každý z takových velikánů vědy je oceněn ještě za života.
V minulém čísle SOBáčka jsem také zmínil důležitou část vědy, ve
které dosáhl J. E. Purkyně významných úspěchů - mikroskopie. Shodou
okolností se mi nedávno dostala do ruky útlá brožura s názvem: „J.
E. Purkyně jako zakladatel moderní techniky mikroskopické. Napsal ji
v roce 1952 MUDr. Josef Sajner a je tenoučká neboť má jen 27 stran.
Byla vydána jako příloha Časopisu lékařů českých. Autor zde popisuje
všechny úspěchy, kterých J. E. Purkyně dosáhl na tomto poli, a považuje
jej nejen za zakladatele moderní histologie (nauka o tkáních), což je o JEP
i v cizině dostatečně známo, ale i jako zakladatele moderní histologické
techniky. Uvádí i úspěchy a objevy, kterými se J. E. Purkyně zapsal do
moderní vědy. Například tím, že do mikroskopické vědy (a především do
histologie) zavedl různé fixační (důležité pro uchování vlastností buněk
při jejich dalším vědeckém zpracování) a také barvící techniky, zavedl
prohlížení sériových histologických řezů, v jeho laboratoři byl prvně
zkonstruován moderní mikrotom, zavedl do mikroskopie refraktometr
a mikromanipulátor a mnoho dalších věcí. Můžeme ho také považovat
za zakladatele mikrofotografie a vědecké kinematografie. A mnoho
dalších a dalších věcí. Na jednoho člověka obrovský záběr.
Ne každý vědec je obdarován duchem a schopnostmi, jakými oplýval
J. E. Purkyně. Takových velikánů se rodí málo. Přesto zasáhnou o vývoje
celých oborů lidské činnosti. Jak už jsem zmínil výše, je celá armáda
vědců po celém světě, kteří posunují více či méně svoje obory o kus dál.
Zakládají obory nové, zakládají nebo se podílí na založení výzkumných
či pedagogických center a podobně. A o jednom z takových vědců bych
se tady ještě chtěl zmínit. Tímto vědcem byl profesor Karel Beneš, který
zemřel před dvanácti lety. Chci ho zmínit kromě jiného i proto, že před
týdnem se konalo na půdě Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (spoluorganizátory byli i Teologická fakulta
téže univerzity a Biologické centrum Akademie věd) shromáždění
při příležitosti vydání knihy Karla Beneše APOLOGIA PRO VITA MEA –
Omluva mého života. Podobné shromáždění se konalo už předtím
v Praze ve vile Lanna. Historie této knihy je velmi zajímavá. Prof. Beneš
si psal text o svém životě a odborné činnosti zvláště na konci svého
života, kdy už byl vážně nemocný. O tomto textu nebylo povědomí mezi
jeho spolupracovníky a rodina prof. Beneše jej poskytla jeho bývalým
spolupracovníkům až později. Ti byli překvapeni obdivuhodným stylem
textu, který se vymyká běžné memoárové literatuře. Je vynikajícím
svědectvím o době a o konkrétním člověku. Zaujati tímto textem
sepsalo devatenáct jeho kolegů, známých a členů rodiny vzpomínky na
osobnost Karla Beneše. Vznikl tak mimořádný text, který byl posléze
vydán Jihočeskou univerzitou jako zmíněná kniha.
Kdo byl prof. Karel Beneš? Byl to především horlivý vědec pracující
v oboru, jakého se týkala i činnost J. E. Purkyně. V mikroskopii, histologii,
histochemii, obecné a lékařské biologii. Rostliny a jejich tkáně a buňky byly
jeho láskou. Byl vědeckou osobností velmi specifickou. Chvíli trvalo, než
si člověk zvykl na jeho často až syrový styl. Když o něco usiloval, dokázal
být velmi úporný. Narodil se v Prachaticích, studoval a žil v Praze, později
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Jedovatá „pěvkyně“
lesních rybníčků
d

a

nsk

te

P ř í ro

Žabí koncerty patří neodmyslitelně
ke koloritu tradiční venkovské krajiny.
Navíc co druh žáby to jiný hlas. Asi každý
ou
si vybaví charakteristicky přerývané
( n e j e n ) B l a a nepravidelné skřehotání jednoho ze tří
druhů zelených skokanů, které můžeme slyšet
z kdejaké návesní požární nádrže. Pohádkové
vodníkovo „bre-ke-ke-ke“ je zase odvozeno od hlasu rosničky zelené; ve
skutečnosti se jedná o pravidelné a dosti hlasité „kre-kre-kre-kre-kre…“,
které můžeme slyšet od jara do poloviny září i celkem daleko od vodních
ploch. Znalci klasického české kinematografie si ale nepochybně vybaví
líčení Ladislava Smoljaka z filmu Na samotě u lesa a památné „Vejš,
Radime!“ jeho filmové ženy Nadi Urbánkové. Onen hlas „uu-uu-uu…“
patří drobné a vlastně velmi nenápadné žabce kuňce ohnivé, známé pod
krásným vědeckým názvem Bombina bombina.
Koncerty kuněk ohnivých (také označovaných jako kuňky obecné)
začínají na příhodných místech již v polovině dubna a pokračují přes
celou sezónu až do září. Kuňky k rozmnožování vyhledávají čisté
a zarostlé vodní plochy, nicméně v období migrace je můžeme najít i ve
vyjeté koleji na lesní cestě. Samci kuňkají z volné vodní hladiny, přičemž
nad vodu jim vykukuje pouze hlava. Samotný zvuk je pak vydáván
nafukováním párových rezonančních vaků na spodní straně hlavy. Přes
své jméno je kuňka spíše nenápadnou, tedy alespoň pokud ji budeme
pozorovat svrchu. Hřbetní strana je totiž olivově hnědá či nazelenalá
s většími či menšími černými skvrnami. Spodní strana kuňky je však
nápadně zbarvená, na kontrastním černošedém podkladu je umístěno
množství větších či menších sytě oranžových skvrn. Toto kontrastní
a varovné zbarvení vystavuje kuňka v případě ohrožení, buďto tak, že se
prohne „v zádech“ a vystaví na odiv spodní strany končetin, boků těla
a hrdlo, anebo tak že celá otočí na záda. Varování to není plané, kuňka
patří do první desítky pomyslného žebříčku našich nejjedovatějších

živočichů. Jejího jedu se však za běžných okolností nemusíme obávat.
Pokud je nebudeme aktivně lovit, kuňky před námi vždy sami utečou.
Nejčastěji se ponoří na dno nádrže, kde se ukryjí mezi spadané listí a vodní
vegetaci. Na rozdíl od řady našich žab se kuňka rozmnožuje vícekrát za
sezonu. Samice klade shluky rosolovitých vajíček, ze kterých se za jeden
až dva týdny líhnou malí pulci. Přeměněné kuňky opouštějí vodu za cca
2 měsíce. Zajímavostí kuňky je i její zornička, která připomíná tvar srdce.
V České republice se můžeme setkat i s velmi podobnou a příbuznou
kuňkou žlutobřichou: Ačkoliv se oba druhy liší v ekologických nárocích,
dochází často k jejich vzájemnému křížení a existují dokonce místa, kde
jsou tito kříženci hojnější než jejich rodičovské druhy.
V minulosti patřila kuňka ohnivá mezi hojné druhy našich žab,
v současnosti ale patří mezi nejohroženější druhy našich obojživelníků.
V některých oblastech došlo k téměř 80% úbytku kuněk. Na vině je
především intenzifikace chovu ryb, likvidace vodní vegetace a ničení
vhodných biotopů i toxické splachy z polí. Řada lokalit zanikla také
úmyslným či neúmyslným vysazením ryb do pískoven či zatopených
lomů. V okolí Blatné můžete „kuňčí zpěv“ zaslechnout například na
Smyslovských loukách či na mokřadu u Vahlovic.
Petr Šípek, Zoolog
Přírodovědecká fakulta UK
Jen král mezi rostlinami může mít korunu.
A tím králem je právě strom.
Václav Větvička

y

Na letošní rok připadá 100. výročí
vzniku samostatného Československa
a tím pádem i stoleté výročí některých
stromů svobody v našich obcích.
t ro
nám zmapovat právě
m y S v o b o d stromyPomozte
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 je
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.
Radka Vokrojová, SOB
Lucie Kočovská, Kadov

S

se přesunul do Českých Budějovic do Biologického centra Akademie
věd. A patřil k zakladatelům Biologické fakulty Jihočeské univerzity.
Organizoval, přesvědčoval, vyhrával i prohrával ve svém snažení.
Zavedl do výuky obory mikroskopické, histologii, histochemii, obecnou
biologii. Prosadil katedru obecné biologie (nyní biomedicíny). Tady
jsem se s Karlem setkal blížeji. Pozval mne učit do svého kurzu Metody
studia buňky, který jsme si rozdělili. On učil optickou, já elektronovou
mikroskopii. Prošly nám rukama řady studentů. Karel na mne neustále
tlačil, až mne dotlačil k tomu, že jsem několik let vedl Katedru obecné
biologie. Kde jsem prosazoval i jeho nápady. Kurz Metody studia buňky
stále existuje a je hojně studenty navštěvován. Karlovy věci učím
jen zčásti, obor se dále modernizuje a pomalu mění. Bohužel se mi
nepodařilo Karla dotlačit k sepsání skript k tomuto předmětu (ale sepsal
skripta jiná) především proto, že jeho zápisky a teze existovaly jen ve
formě rukou psané a to jsem nebyl schopen zvládnout. Karel totiž neměl
počítač a ani s ním neuměl pracovat (upřímně řečeno, občas jsem mu
to i záviděl).
Prof. Beneš pracoval v podobných oborech jako Jan Evangelista
Purkyně. Nedosáhl jeho věhlasu a nezůstalo po něm tolik objevitelských
pomníčků. A přesto, Karel Beneš ovlivnil jihočeská univerzitní
a akademická pracoviště víc, než jsme si za jeho života uvědomovali.
Jeho odkaz je veliký. Pomohl vybudovat nyní významnou fakultu
Jihočeské univerzity. Protlačil obory studující buňku a tkáně, a tak
přispěl spolu s dalšími odborníky k tomu, že je fakulta moderní. To, že
teď o něm píšu, si víc než zaslouží. Vzpomínám na něj s láskou a občasné
vzájemné špičkování, když jsme spolu nesouhlasili, se přetavilo v docela
milé vzpomínky. Jsem rád, že jsem se s prof. Benešem setkal.
Tímto březnový příspěvek uzavírám a těším se na jaro. Na to
opravdové. Přeju ho sobě- i vám, vážení čtenáři SOBáčku.
František Weyda, březen 2018
Přírodovědecká fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Proč je lípa českým národním symbolem?

Porazila totiž dub!

Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala
pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany,
pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií
zbaví člověka chmurných myšlenek.
Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské
kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když
připustíme, že volba padla na lípu právě proto, že naše předky
udivovala svou mohutností a dlouhověkostí.
Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily
silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa
ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách Slované,
Baltové a Italici.
Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní polokoule, kde se
vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České republice jsou původní jen dva
druhy: lípa velkolistá a lípa malolistá neboli srdčitá.
V době národního obrození ale doznala symbolika stromů
významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více
spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským.
Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se
lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní
strom považují i Češi.
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/encyklopedie
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Tradice Stromů republiky je dávná.
Už rok či dva po roce 1918 v mnohých vsích, často u pomníků obětí
světové války byly vysazovány stromy – ponejvíce lípy – které byly
nazvány Stromy svobody nebo Stromy republiky. Příklad to byl převzatý
z Francie, kde se už v konci 19. století rozhodli prostřednictvím stromů
připomenout Velkou francouzskou revoluci. A tak i v ČSR k desátému
výročí vzniku samostatné republiky byly vysazovány stromy. A nebylo
jich málo.
Při 50. výročí založení republiky v tehdejší organizaci dobrovolných
ochránců přírody, která měla jméno TIS, přišli na zajímavý nápad:
opět vysadit po vsích, městečkách i městech Lípy republiky. Proto byly
obeslány všechny obce v republice – bylo rozesláno 30.000 letáků,
přiloženy i seznamy školek, kde bylo možno zakoupit mladé stromky.
Akce byla úspěšná, protože při zpětném hlášení do ústředí TISu přišly
zprávy z více jak třiceti procent obcí, znamená to, že bylo vysazeno na
10.000 lipek.
Marie Hrušková: Památné stromy 1, Praha, 2003,
2. upravené vydání, ISBN 80-239-1935-0
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Tříkrálová sbírka
na Blatensku

ch

ní
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Na Blatensku byla tříkrálová sbírka
zahájena koncertem a požehnáním
koledníčkům dne 2. 1. 2018 v kostele
pl
Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné. Tři
l
án
ování sociá králové poté zavítali do devětadvaceti
obcí v regionu a v oběhu
bylo 52 pokladniček.
Nyní již můžeme říci, že sbírka je úspěšně za námi
a výsledek této charitativní celorepublikové akce byl
příjemným překvapením. Velké poděkování patří
všem zúčastněným, koledníkům, dobrovolníkům,
podporovatelům a všem, kteří tři krále vlídně přijali.
Děkujeme všem dárcům!
Olga Medlínová
ředitelka Oblastní charity Strakonice

OBEC

2018

Bezdědovice

5 439,-

Bělčice

11 964,-

Blatná

39 532,-

Buzice

4 491,-

Čečelovice

7 458,-

Čekanice

3 734,-

Hajany

4 570,-

Hornosín

7 200,-

Chlum

4 078,-

Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno

11 130,-

Kocelovice

4 417,-

Lažánky

4 787,-

Lnáře

8 235,-

Mačkov

2 571,-

Metly

3 561,-

Mužetice

3 090,-

Předmíř

4 033,-

Sedlice

32 666,-

Slivonice

2 225,-

Škvořetice, Pacelice

8 696,-

Tchořovice

10 025,-

Uzenice,Červnísko

3 656,-

Uzenice

4 039,-

Záboří

12 529,-

Celkem za Blatensko

204 126,-

Celkem za OCH Strakonice

447 482,-

Historické pohledy zapůjčil pan Vladislav Bouše
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Granty Jihočeského kraje:

Zprávy z našich obcí
Granty pro památky
2017
Památkový fond ORP Blatná
činí ke dni 1. 1. 2018 celkem 122
nemovitých kulturních památek a 80
movitých kulturních památek. Většinu
Blatná
nemovitých památek tvoří areály objektů
– zámků s parky, hradů, měšťanských domů,
venkovských usedlostí či církevních staveb,
ochraně podléhají ale např. i archeologická naleziště a drobná sakrální
architektura. Aktuálně byl ke dni 22. 11. 2017 kulturní památkou
prohlášen a zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek
historický roubený domek čp. 27 v Blatné. U movitých památek se jedná
především o mobiliáře zámků či kostelů, sochy, obrazy či jejich soubory.
Vlastníci kulturních památek měli v roce 2017 možnost využít na
opravy a udržovací práce objektů jak grantů Jihočeského kraje, tak
dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Žádosti
o krajské dotace jsou mimo jiné určeny i pro majitele objektů v MPZ
Blatná a Sedlice, či pro obnovu památkově nechráněných sakrálních
objektů a movitých předmětů – jde tedy o podporu kulturního dědictví
na území Jihočeského kraje. Ministerstvo kultury ČR preferuje podporu
obnovy a zachování prohlášených kulturních památek.
Na základě úspěšných žádostí konkrétně byly přislíbeny finanční
prostředky ve výši cca 4.750 tis. Kč z těchto dotačních titulů:
Granty MK ČR:
Program záchrany architektonického dědictví
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku
v Blatné – fáze 4				

Program regenerace MPZ Sedlice
Obnova 4 ks oken kostela sv. Jakuba Většího v Sedlici
(příspěvek města Sedlice)				
Havarijní program
Obnova hospodářského objektu domu čp. 101 v Blatné
Obnova hospodářského objektu domu čp. 104 v Blatné
Oprava krovu a střechy obytného objektu čp. 8 Škvořetice
Oprava krovu a střechy sýpky u čp. 3 Pacelice 		

40 000 Kč

Zvýšené náklady obnovy staveb v MPZ
Oprava střechy čp. 12 Sedlice 			
50 000 Kč
Oprava střechy čp. 176 v Sedlici 			
45 000 Kč
Obnova objektu čp. 86 Blatná 			
200 000 Kč
Obnova střechy hospodářského objektu u čp. 354 v Blatné 150 000 Kč
Nemovité kulturní památky
Restaurování Pomníku padlým			
Obnova střešního pláště čp. 104 v Blatné 		
Obnova interiérů čp. 42 v Blatné 			
Obnova oken ZŠ J. A. Komenského Blatná 		
Obnova střechy obytného domu čp. 3 Pacelice		
Obnova oken Sokolovny čp. 580 Blatná 			

170 000 Kč
180 000 Kč
80 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč
70 000 Kč

Přesto, že se nepodařilo realizovat všechny výše uvedené akce
či opravy z grantů v plném rozsahu, vzhledem k povinným podílům
vlastníků a samofinancování některých dalších akcí bez podílu
dotace (např. výměna břidlicové střechy včetně opravy krovu zámku
v Bratronicích, výměna oken a obnova zadláždění dvora u čp. 212
v Blatné, oprava interiéru fary v Blatné, restaurování varhan v Záboří,
obnova interiéru čp. 167 v Blatné) bylo do památek na Blatensku v roce
2017 investováno přes 10 miliónů korun. Vlastnictví památky či objektu
v městské památkové zóně je závazkem, náklady na běžné opravy
při použití moderních či levných materiálů a opravy památkového
charakteru s dodržením původních technologií a tradičních řemeslných
postupů se samozřejmě významně liší. Právě díky dotačním programům
se daří efektivní podpora péče o památkový fond a pomoc vlastníkům
při dodržování zákonem stanovených povinností.
Jitka Říhová, MěÚ Blatná
referentka státní památkové péče

1 450 000 Kč

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností		
Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Nejsvětější Trojice
v Černívsku					
493.000 Kč
Program regenerace MPZ Blatná
Oprava a nátěr fasády budovy Sokolovny čp. 580 v Blatné
(příspěvek města Blatná)				

Drobná sakrální architektura:
Město Blatná - obnova kapličky Hněvkov 		

125 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
8 500 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Přehled jubilantů v osadě

Drahenický Málkov – březen 2018
Mrvík Jan 65 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.
Luboš Kylián, předseda OV Dr. Málkov

Degustační soutěž a
uvedení na pravou míru

V minulém čísle SOBáčku jsem psala o degustační soutěži u nás
v osadě. Po adventních trzích a rozsvěcení vánočního stromečku
se soutěžilo o nejchutnější bramborák. Uvedla jsem špatně pořadí
nejlepších. Touto cestou bych svou chybu ráda napravila. První místo
v soutěži získala Hana Jahodová, druhá příčka patřila Jitce Fousové
a třetí nejchutnější bramborák ukuchtila Jaroslava Pazderníková.
Lucie Kyliánová

Akce

V době vydání čísla se v osadě uskutečnily následující akce.
17. 2. se konala veřejná schůze osadního výboru
10. 3. osadní výbor pořádal oslavu MDŽ
17. 3. sbor dobrovolných hasičů pořádal dětský maškarní bál
a večer hasičský bál
24. 3. se uskutečnil již šestý ročník Málkovských velikonočních trhů
a degustační soutěž

Ze zápisu v Pamětní knize
Obce Málkova Drahenického
V průběhu oprav sýpky čp. 3 Pacelice

(rok 1933 a jeho počasí)
„V roce 1933 byla celkem mírná zima. Hned počátkem března nastalo
oteplení, takže práce v polích brzy započaly. Osení rychle scházelo
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a také na lukách brzy začala růsti tráva. Květen však byl trochu studený
a proto osení již tak nehnalo vzhůru. V červenci nastalo sucho, které
však již sklizni neuškodilo. Žňové práce rychle pokračovaly, poněvadž
nebylo skoro žádných dešťů. Krmení, kterého začátkem léta bylo dosti,
na podzim bylo méně než v roce 1932. Jetele ve strništích následkem
podzimního sucha byly slabé a místy jelikož nepršelo, zaschly. Na podzim
se objevily spousty myší, které nadělaly ohromnou škodu na osení.
Jetele, které nezničilo sucho, dodělaly myši. Zima přišla dosti brzy a po
celý prosinec byly tuhé mrazy.“
Připravila Lucie Kyliánová

se jej množství sportovců rozličných věkových kategorií a zástupců
obou pohlaví. Buzičtí ve stolním tenise zcela jednoznačně a zaslouženě
zvítězili a získali tak „Lavorův pohár“, čímž ovládli týmový sportovní
pětiboj sousedních obcí pro rok 2017 těsným poměrem 3:2. V těchto
zápoleních však nebyl tím důležitým samotný výsledek, ale podstatné
bylo, že si kamarádi našli čas a dokázali se sejít a v duchu fair play se
sportovně vyžít i pobavit. A kdo se těchto klání účastnil, tak dobře ví, že
na některých těchto akcích o zábavu nouze skutečně nebyla. Sousedská
klání by podle organizátorů měla pokračovat i v letošním roce, což je
jenom dobře.

Domácí se shodli, že nejhezčí
vánoční strom byl u nás

Podhájský rybník

SDH Drahenický Málkov
zve všechny

na OKRSKOVOU SOUTĚŽ
v požárním sportu.

Koncem roku se v regionálním tisku objevila soutěž o nejkrásnější
vánoční strom. Do této soutěže jsme se s tím skaličanským stromkem
sice nezapojili, což jsme při pohledu na některá soutěžní „košťata“
klidně mohli. Pro nás byl stejně tím nejhezčím stromem právě ten
náš, protože jsme si jej sami v obecním lese vyhlédli, porazili, upravili,
postavili, ozdobili a postáli u něj při jeho zdobení a rozsvícení. Tradicí
se stalo setkání u stromku i po silvestrovské půlnoci, kdy se několik
obyvatel Skaličan sejde a vzájemně se přivítá a popřeje si do nového
roku dostatek zdraví, štěstí a sousedské pospolitosti. Tak ať nám to
všechno drží a vydrží!

SDH Skaličany bilancoval
… a se zelím!

V roce 2017 se sousední obce Skaličany a Buzice utkaly v kolektivním
sportovním pětiboji. V hokeji a ve fotbale dominoval skaličanský tým,
v nohejbalu a v hokejbalu zvítězili buzičtí a stav střetnutí byl vyrovnaný.
Koncem roku se tudíž v buzickém obecním domě uskutečnil souboj ve
stolním tenise, který rozhodl o sportovním vládci regionu mezi Dražským
rybníkem a Zbůzemi. Pingpongový turnaj měl velký náboj a účastnilo

Počátek nového roku je ve Skaličanech vždy ve znamení výroční
hasičské schůze místních dobrovolných hasičů. Program té letošní,
která proběhla první lednový pátek, byl poměrně bohatý. Během valné
hromady se bilancovala účast skaličanských chráněnců svatého Floriána
na námětovém cvičení na Milavách. Hodnotily se proběhlé zásahy
u požárů v naší obci, kde byla domácí jednotka platným pomocníkem
blatenských dobrovolných i profesionálních složek IZS, hovořilo se
o nebývalé brigádnické činnosti pro obec. Probraly se významné
úspěchy v požárním sportu (zejména již publikované mužské vítězství na
okrskové soutěži a téměř celosezónní dominance veteránského týmu)
a pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí v obci,
z nichž velkou pozornost veřejnosti přitáhlo Loučení s létem s oslavou
soutěžního družstva ve vodách domácího Rybníčku.
Diskuze se zaměřila na přípravu oslav 120. výročí založení sboru,
které si skaličanští připomenou v roce 2019. Plánovala se činnost
v letošním roce, která se bude jako doposud zaměřovat zejména na
práci na rekonstrukci obecního domu, na opravu obecních cest, na
účast na sportovních akcích a na pořádání veřejných akcí v naší obci.
Plánů je hodně, ale přítomní se shodli, že půjde-li vše tak jako doposud,
tak se nemusíme ničeho bát. Jen kdyby ty dny a volný čas šly trochu
nafouknout. Schůze byla zakončena zpracováním odměny získané na
soutěži v Drahenickém Málkově, kterou byl divočák, jehož jsme bez
velkých předchozích diskuzí ve stylu Slavností sněženek pozřeli se zelím.
Sbor dobrovolných hasičů Skaličany vždy byl, je a snad i bude, kromě
svého zásadního a základního poslání, nositelem veškerého dění v obci,
neboť u nás hasiči a obec jedno jsou.

Nekompletní společná fotografie části účastníků turnaje o Lavorův pohár

Skaličanští hasiči na své výroční schůzi, foto Václav Kotrba

Akce proběhne

dne 26. 5. 2018 od 13 hodin
ve sportovním areálu osady
Drahenický Málkov.

SKALIČANY

Sportovní pětiboj sousedních
obcí zakončen stolním tenisem
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Skaličany hlásí vysokou volební účast.
Bude tomu tak i na podzim?
Prezidentské volby – doslova fenomén lednových dnů, velké mediální
téma snad všech deníků v tištěné formě, možnost zviditelnění internetových
zpravodajských portálů i samotných kandidátů, zdroj mnoha vtípků
na sociálních sítích, ale i zdroj četných sprostých útoků, nevybíravých
osočování a nechutností všeho druhu, včetně zpráv o rozdělené společnosti
a mnohdy úsměvné honby televizních společností za senzacemi ve stylu
ta obec volila výhradně jen toho a druhá za rybníkem zase toho druhého.
To všechno a i mnohem více přinesla letošní dvoukolová volba nejvyšší
hlavy našeho státu. Ve Skaličanech navštívilo volební místnost v prvním
kole 80% voličů a ve druhém dokonce 86%, což je zřejmě důkazem, že se
občané začínají zajímat o věci veřejné. Výsledek? V prvním kole vítězí Miloš
Zeman (41,19 %), přičemž hlasy obdrželi všichni kandidáti, v kole druhém
ve Skaličanech vítězí Jiří Drahoš (52%). Před volbami i během nich bylo
zajímavé sledovat některé názory, nejen doma v obci, mnohé hraničící až
s nesmiřitelností vůči odlišnému názoru, ústící však v uvědomění si, že už
vůbec možnost volby je dar a je tím základním předpokladem fungování
svobodné a demokratické společnosti. Toto povědomí je velmi důležité
zejména v roce stého výročí vzniku naší republiky a také v roce smutného
sedmdesátého výročí „převzetí“ moci těmi, kteří nás v následujících čtyřiceti
letech vedli vstříc světlým zítřkům a před padesáti lety v duchu udržení této
cesty povolali do republiky tanky od svého rudého bratra. Osmičkový rok
nabízí vůbec celou řadu připomínek z naší historie, na kterou by se nemělo
zapomínat. Jinak jsme, slovy klasika, odsouzeni ji opakovat. Výše zmíněná
volební účast je povzbuzujícím faktem, že lidé nejsou až tak otupělí, jak je
někdy prezentováno, že nejsou lhostejní k dění a že se začínají zajímat o to,
kam budeme společně směřovat, přičemž neobstojí slova, že zrovna ten
můj hlas nic neovlivní. Opak je pravdou, každý hlas má svoji váhu a sílu.
Vysoká účast u prezidentských voleb je i nadějí před volbami dalšími,
tentokrát volbami komunálními. Tyto jsou totiž zásadní, přímo ovlivňují naše
životy a život v našich obcích a právě v těchto volbách by tudíž logicky měla
být účast vždy nejvyšší. Přijďte proto na podzim ke komunálním volbám,
ve kterých budeme volit naše zástupce do zastupitelstev obcí, které jsou
základním stavebním kamenem naší demokracie. Výhodou komunálních
voleb je totiž i to, že můžeme volit osobnosti napříč „politickým spektrem“.
I když na malé obci by o politiku vůbec jít nemělo, čemuž tak mnohde je.
Zvolení starostové a zastupitelé, které často osobně dobře známe, jsou
ti, kteří přímo ovlivní to, co se v našich obcích bude dít, téměř ve všech
oblastech.
Skaličanské příspěvky sepsal Václav Cheníček

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.
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Přípravy na zápis
do 1. ročníku
První pátek a sobota v dubnu bude ve škole
věnován zápisu do 1. ročníku základní školy, proto
se již nyní na něj intenzivně připravujeme.
První akcí, která zápisu tradičně předchází, bývá Prvňáček na
zkoušku. Takto jsme nazvali program pro předškolní děti z blatenských
mateřských škol. Předškoláci si ve spolupráci se svými o rok staršími
kamarády vyzkoušeli, jaké je to být prvňáčkem. Pak již se přesunuli do
tělocvičny, kde se zaujetím zhlédli představení dramatického kroužku

skvěle připravené a všichni si celou akci moc užili. Organizátorům patří
velké poděkování. Již při odchodu se žáci ptali, zda bude další ročník
Školního plesu.

Poděkování

o statečné princezně Máně, hodném Honzovi z Blatné a peklu. Na závěr
si všichni společně zatančili při zpěvu čertovské písničky. Děti si potom
převzali naši osmáci. Pod jejich vedením plnily několik sportovních
úkolů, za které si vysloužily kornout sladkostí.
Na konci března, v pondělí 26. března od 15:00 hodin, je pro
předškoláky a jejich rodiče ještě připravena další předzápisová akce
- Půjdem spolu do pohádky. Dětem se tentokrát budou věnovat naši
deváťáci a páťáci a tím jim symbolicky předají školní štafetu. Společně
jim přichystají zábavné pohádkové odpoledne. Po tuto dobu se jejich
rodiče seznámí s naší školou, paní učitelky budoucích prvních tříd jim
přiblíží, jak bude první školní rok probíhat, a všechny tyto informace
budou doplněny prohlídkou budovy.

V pátek 2. února proběhl již sedmý ročník oblíbeného Školního plesu
pro žáky druhého stupně. Ráda bych tímto velmi poděkovala všem
sponzorům, kteří umožnili prožít náctiletým krásný večer plný tance
a dobré nálady. Seznam sponzorů je příliš dlouhý, a tak je zveřejněn na
facebookovém profilu Školní ples ZŠ J. A. Komenského Blatná.
Další velké díky patří:
1. Úžasné kapele Harryho ledvina, která se svými songy postarala
o báječnou atmosféru v sále. Tato skupina působí při místní
umělecké škole a my doufáme, že si její členové udělají čas i příští
rok.
2. Paní Strnadové, která roztančila téměř všechny účastníky plesu
v rytmu jivu, rovněž dětem z její taneční školy, které všem ukázaly,
jak na to.
3. Všem rodičům ze SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského za přípravu plesu.
4. Všem pracovníkům KCAŽ za skvělou spolupráci.
5. Patrikovi za natočení videa.
6. Panu Minaříkovi za fotodokumentaci plesu a skupinové focení.
7. Karlu Zbíralovi za zvučení.
A samozřejmě největší díky patří vám všem zúčastněným, kteří jste
neseděli doma a přišli. Byli jste skvělí.		
Jana Španihelová, předsedkyně SRPŠ

Školní ples očima žáků

Dne 2. února se konal v Blatné již 7. ročník Školního plesu ZŠ J. A.
Komenského Blatná. Oproti minulému roku se ten letošní pořádal
v Komunitním centru. I když byl taneční parket menší, nikomu to
nevadilo. Alespoň nemuseli mít tolik obav ti, kteří neuměli tancovat,
snáz se v davu skryli.
Účast byla veliká a všichni jsme se s nadšením zapojovali do
jednotlivých soutěží. Velkým potleskem jsme odměnili tanečníky

JAK protančit večer
Sedmý ročník Školního plesu proměnil rozpustilé žáky a žačky
v elegantní mladé dámy a mladé pány. Slavnostní oděv vyžaduje i jiný
způsob chování, proto je paní Strnadová seznámila se základními
pravidly etikety. Pak již následovaly další části programu: předtančení,
nácvik tanečních kroků jednodušších tanců, vystoupení hostů –
parkouristů, tombola i vlastní tanec za hudebního doprovodu skupiny
Herryho ledvina.
Příprava nových prostor konání plesu (sál Komunitního centra)
a organizace celé společenské události ležela na bedrech členů Spolku
rodičů a přátel školy ve spolupráci s paní Strnadovou (taneční klub)
a hudební skupinou Herryho ledvina (ZUŠ Blatná). Vše bylo naprosto
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paní Strnadové. Zlatým hřebem večera se stalo vystoupení píseckých
parkouristů, kteří do svého programu zapojili ty nejodvážnější z nás.
Jejich umění všechny naprosto ohromilo. Hudbu a příjemnou atmosféru
nám zajišťovala kapela Harryho ledvina ze ZUŠ v Blatné. Potěšila nás
i bohatá tombola.
Všichni jsme si tento ples skvěle užili a již se těšíme na příští rok.
Chtěli bychom také poděkovat pořadateli, kterým byl Spolek rodičů
a přátel školy při ZŠ J. A. Komenského Blatná.
Zbyněk Řehoř, žák IX. A

LVVZ

Po několikatýdenních přípravách vyrazili přihlášení žáci ze sedmých
tříd, pedagogové, instruktoři a zdravotnice směrem k šumavskému
lyžařskému centru, kde již tradičně konají lyžařské výcvikové kurzy našich
žáků. V rámci kurzu se všichni začátečníci seznámili se základy technik
sjezdového a běžeckého lyžování, pokročilí lyžaři si svou lyžařskou
techniku zdokonalil. Na konci LVVZ si již všichni pochvalovali, že odjíždí
k domovu plný autobus lyžařů.
Po dopoledním a odpoledním výcviku byl pro děti připraven i pestrý
program na večer, který měli pod patronací třídní učitelé a vedoucí
kurzu, doplněn byl i o pravidla správného chování na horách v podání
lyžařského instruktora a o seznámení se správným postupem poskytnutí
první pomoci v případě úrazu na svahu, které vedla zdravotnice.
Velké poděkování patří všem dospělým účastníkům kurzu, kteří
zajistili nezapomenutelné zážitky pro naše sedmáky.
Na závěr ukázka z básnické tvorby jednoho družstva a dva malé
dovětky od obou sedmých tříd:
Dneska ráno, když jsem vstala,
lyže málem pokousala,
do auťáku nastupujem,
plné kufry přeskakujem,
celý týden lyžujeme,
dlouhým vlekem cestujeme,
na vlek my se těšíme,
permanentku nosíme,
na hotelu Belveder,
štěká pejsek Mateo,
na záchod si odskakuje,
potom pěkně poskakuje,
Pavla my moc neznáme,
ale možná poznáme,
je to velký vtipálek,
fotí nás do nástěnek,
Hanička je polínko,

vyvrkla si kolínko,
Lenka jí ho kurýruje,
do obvazu zavazuje,
Marťa ráda natáčí,
s kamerou k nám přikráčí,
nikdo z nás netuší,
proč Marcela necvičí,
Marcele na svahu,
dáme zlatou za snahu,
už k nám jede Kája,
všichni křičí sláva,
Kája to je borkyně,
určitě je mistryně,
Míra je náš třídní
a do fitka míří,
Míra to je svalovec
a to je asi konec.
V termínu od 10.
– 17. 2. 2018 se naše
třída VII. A zúčastnila
lyžařského kurzu na
Šumavě. Ubytováni
jsme byli v hotelu
Belveder v Železné
Rudě. Měli jsme
tři skvělé lyžařské
instruktory,
díky
kterým se všichni

naučili lyžovat. Jeden den jsme absolvovali výlet na běžkách na Pancíř.
Poslední den lyžování byla soutěž ve slalomu. Každý večer nám naši
třídní učitelé připravili program – různé hry, soutěže a maškarní. Celý
týden jsme si společně naplno užili a myslím, že na něj budeme rádi
vzpomínat.
Martina Zemanová za třídu VII. A
V týdnu od 10. do 17. února se naše zúčastnila lyžařského výcviku.
Ubytováni jsme byli v hotelu Belveder v Železné Rudě. Pokoje v hotelu
byly dvoulůžkové až šestilůžkové. Počasí se nám vydařilo a skiareál měl
dobře upravené sjezdovky. První den nás rozdělili do tří skupin podle
lyžařských dovedností.
Každý z nás naučil lépe lyžovat a všichni jsme si zkusili i běžkování.
Volný čas jsme trávili hraním nejrůznějších her v tělocvičně nebo ve
společenské místnosti.
Všichni jsme se shodli na tom, že lyžařský výcvik byl náš nejlepší výlet
za celou dobu našeho společného studia. Jsme moc rádi, že jsme měli
skvělé instruktory a že s námi mohl jet pan učitel třídní.
kolektiv VII. B

Masopustní veselí v ŠD

Masky, karneval a hudba nás provází únorem. V celé školní družině
to žije masopustem. Máme tu období postní doby, v němž se lidé radují,
veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Slavení masopustu
neboli karnevalu nechybí ani u nás v ŠD.
Příprava a výroba masek potřebuje čas a péči. Děti podle své fantazie předvádějí krásné masky a doplňují své kostýmy promyšlenou masopustní tématikou. Při průvodu v tělocvičně
děti tak předvedly kominíka, medvěda, myslivce, bábu, lesní žínku, čarodějnici, klauna
a spoustu dalších pohádkových bytostí.
Zábava pak přišla při plnění úkolů. Myslivec tak musel spolupracovat s medvědem
a přenést lesní žínku přes bažiny a při tom sesbírat kouzelné byliny pro bábu, která z nich
uvařila lektvar na jedovatou chřipku. Květinové puzzle pro kominíka byly hračkou a závěrečná společná diskotéka s balónky roztančila
i zamračenou ježibabu. Všichni jsme si masopustní veselí užili a moc se již těšíme na velikonoční jarmark.
Kamila Mašková
vychovatelka ŠD

1. světová válka na Blatensku

Dne 28. února jsme šli do muzea v Blatné. Doprovodný vzdělávací
program k výstavě trval dvě hodiny. V první části nám vyprávěla paní
Jánská o životě svého dědečka a svých příbuzných za první světové války.
Většinu čerpala z dědečkovy kroniky a zbytek, co si sama pamatovala
z dětství z povídání od dědečka.
Potom jsme dostali pracovní listy, na které jsme měli zhruba 20 minut,
do kterých jsme doplňovali informace, které jsme zjistili v průběhu výstavy.
Na konci jsme si řekli výsledky a za odměnu jsme dostali bonbóny.
Díky této výstavě jsme si zopakovali látku, kterou jsme brali v hodinách
dějepisu.
Karolína Šišková, Karolína Bláhová
žákyně IX. B
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To je zákon, kámo!
Ve čtvrtek 15. února jsme měli ve škole dvouhodinovou přednášku To
je zákon, kámo!
Minulý školní rok jsme vyrazili do Českých Budějovic do protidrogového
vlaku, kde jsme řešili problémy spojené s drogami a zároveň, jak bychom
se zachovali v určitých situacích kolem drog. Tentokrát jsme se zabývali
protizákonnými činy z pohledu policie. Každý z nás byl jeden z týmu policistů
a odpovídali jsme na otázky zneužívání návykových látek mladistvými.
Myslíme si, že obě navazující akce byly užitečné, protože jsme se dozvěděli
věci, které by nás ani nenapadly, že nejsou v souladu se zákonem.
Karolína Šišková, Karolína Bláhová
žákyně IX. B

Úspěchy v soutěžích

Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a začíná se plně rozjíždět
série okresních kol znalostních, dovednostních i sportovních soutěží,
kterých se již pravidelně zúčastňují naši žáci. Již nyní máme mnoho úspěchů
na okresní úrovni a někteří soutěžící si vybojovali i postup do vyšších kol.
Matematická olympiáda
kategorie Z5
7. - 10. místo
		
18. - 26. místo
				
		
29. - 31. místo
		
32. - 34. místo
kategorie Z9
1. - 2. místo
				
		
5. - 7. místo

Klásková Kateřina (V. B)
Hanousek David (V. A), 		
Stichenwirth Petr (V. B)
Uldrichová Tereza (V. B)
Hodková Michaela (V. A)
Piklová Aneta (IX. B) - postup 		
do krajského kola
Korbel Adam (IX. A)

Dějepisná olympiáda
		
2. místo		
				
		
10. místo		
		
23. místo		

Míková Karin (IX. A) 			
– postup do krajského kola
Řehoř Zbyněk (IX. A)
Velek Ondřej (IX. A)

Mladý chemik
2. kolo (teorie)
1. místo		
				
		
66. - 70. místo
3. kolo (praxe)
1. místo		
				

Piklová Aneta (IX. B) - postup do
3. kola (praktická část)
Korbel Adam (IX. A)
Piklová Aneta (IX. B) - postup do
dalšího kola

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
kategorie II. A
4. místo		

Panec Oskar (IX. B)

Konverzační soutěž v německém jazyce
kategorie II. A
8. místo 		
Míková Karin (IX. A)
11. místo 		
Korbel Adam (IX. A)
Konverzační soutěž v ruském jazyce
kategorie II
2. místo 		
3. místo 		
5. místo		
kategorie III
10. - 13. místo
				

Vaňáčová Lucie (VII. B)
Soukupová Sára (VII. A)
Fiřt David (VII. B)
Chodová Adriana (IX. A), 		
Kosíková Leontýna (IX. A)

Zeměpisná olympiáda
kategorie A
3. místo		
kategorie B
1. místo		
				
kategorie C
6. místo		

Bejčková Karolína (VI. B)
Flandera Štěpán (VII. A) - 		
postup do krajského kola
Kolár Jan (IX. A)

Olympiáda v českém jazyce
kategorie I.
10. místo		
		
15. místo		

Míková Karin (IX. A)
Bejčková Adéla (VIII. B)

Účast ve sportovních soutěžích (okresní kola)
Florbal 6. a 7. třídy
5. místo chlapecké družstvo
8. a 9. třídy
6. místo chlapecké družstvo
Halová kopaná		
3. místo chlapecké družstvo
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy. Karin Míkové, Anetě Piklové a Štěpánu Flanderovi přejeme v dalších
kolech mnoho úspěchů. Děkujeme všem pedagogům, kteří se soutěžícím
věnovali nad rámec běžné výuky a připravovali je na olympiády či do
sportovních klání.
Jana Krapsová
ředitelka školy

Knihou skrz naskrz
aneb na stránkách
i mezi řádky
od A do Z a pak zpátky
Letošní školní rok jsme se rozhodli ještě více soustředit na rozvoj
čtenářství a čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu proběhla
v říjnu mezinárodní spolupráce s bratislavskou školou pod názvem
„Záložka do knihy spojuje školy“. Projektu se zúčastnili žáci prvního
stupně a nejúspěšnější žáci získali knižní odměnu. V průběhu prvního
pololetí navštívily některé třídy blatenskou knihovnu a seznámily se
s jejím provozem. Na začátku druhého pololetí měla každá třída možnost
zúčastnit se čtenářské dílny ve školní knihovně. Doufáme, že tyto drobné
projekty pomohou k tomu, aby děti více četly, zajímaly se o nové knihy,
ale nezapomínaly ani na ty starší. Jak školní, tak městská knihovna jim
krásných knížek může poskytnout spoustu, tak hurá za nimi.

22. – 23. března
proběhnou na naší škole
tradiční projektové dny.
Březen je měsíc knihy
a i naše projektové dny
budou zaměřené na
mladé čtenáře. V rámci
projektu Knihou skrz
naskrz se žáci školy
seznámí s autory knih
pro děti. Přijede je
navštívit Jan Opatřil
a Ondřej Frencl. Oba autoři si připraví zajímavé besedy o svých knihách
a komiksech, které tvoří. Naši nejmenší spolužáci navštíví Domov pro
seniory a společně s babičkami se začtou do nějaké krásné pohádky.
Program pro nás připraví i Domov mládeže a my se moc těšíme, co
tam naše žáky čeká. V rámci projektových dnů budeme mít možnost
navštívit také městskou knihovnu a muzeum, kde na nás čeká literární
soutěž. Děkujeme tímto všem institucím, že se spolu s námi podílí na
přípravě tohoto projektu, a věříme, že zájem o knihy ani v době tabletů
a čteček Kindle nepoleví. Zkrátka kniha je kniha, co myslíte?
Všichni pedagogové připravují pro své žáky v rámci projektu
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zajímavé dílny, jen namátkou vybírám některá z témat: Co četli moji
rodiče a co čtu já?, Blatenské pověsti, výroba knihovniček na školní
chodby nebo příprava burzy knih. I vy budete mít možnost se seznámit
s výstupy z našich projektových dní. Přijďte na plánovanou burzu knih
a prohlédněte si v hale školy, co jsme všechno při projektu Knihou skrz
naskrz zažili.
Ludmila Růžičková, Věra Vitáková,
organizátorky projektu Knihou skrz naskrz

Na trhu práce
chybí elektrikáři
Na trhu práce v ČR roste
poptávka po absolventech oboru
Elektrikář.
Ředitel
Středního
odborného učiliště v Blatné Ing. Čapek k tomu dodává: „Každý rok
máme velké množství dotazů, kdy zástupci vedení firem nebo jejich
personálních oddělení ze širokého okolí poptávají naše absolventy. Naše
škola není schopna uspokojit tuto poptávku.“
Zájemci ze základních škol studují atraktivní obor elektrikář
standardně 3 roky. Existuje ale i způsob, který dává mladým lidem
možnost rozšířit si vzdělání v kratší době. Po maturitě, vyučení nebo po
absolvování vyšších ročníků střední školy či učiliště se lze vyučit v oboru
elektrikář 26-51-H/01 za 2 roky. Nastoupí se do 2. ročníku. Všeobecné
předměty absolvované v předchozím vzdělání mohou být uznány. Praxe
se vykonává ob týden na špičkově vybavené elektrodílně školy či ve
specializované firmě. Ve 3. ročníku společně s výučním listem dostane
absolvent osvědčení pro práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky
č. 50/78 Sb. Dále student absolvuje školení a obdrží osvědčení od
specializované firmy pro montáž elektronického zabezpečení objektů.
Uplatnění elektrikářů je v oborech spotřební elektroniky, průmyslové
automatizace, zabezpečovací techniky. Na praxi (viz foto) se soustředí
na práce jako elektrikář, údržbář či elektromontér do 1 000 V.
Studenti oboru elektrikář na SOU Blatná obsazují tradičně přední
místa v soutěžích pro elektrotechniky, např. GES CUP, viz foto a http://
soublatna.cz/udalosti/soutez-ges-cup-2016 , https://www.souepl.cz/
index.php/2017/04/26/ges-cup-2017-zije . V této soutěži se studenti
SOU Blatná umisťují i před mnohými studenty elektrotechnických
průmyslových škol.
SOU Blatná má výborné reference od úřadů práce na Strakonicku
a okolí.
Bližší informace o možnostech studia lze získat při osobní návštěvě,
nebo na info@soublatna.cz, 383 412 320, 383 412 322,
http://soublatna.cz.
Aleš Drobník, SOU Blatná

Kód z SOŠ Blatná
bude ve vesmíru!
Do Střední odborné školy Blatná dorazila
dne 20. 2. 2018 skvělá zpráva od Vzdělávací
kanceláře Evropské vesmírné agentury. Píše se v ní:
„Congratulations! Your code has been qualified to
fly and run on the International Space Station (ISS). ESA, in collaboration
with the Raspberry Pi Foundation, would like to congratulate you for
your excellent work!“ V mailu je i odkaz na videogratulaci od astronauta
Alexandra Gersta. Ten už se z mezinárodní vesmírné stanice vrátil, ale kód
naprogramovaný týmem z blatenské SOŠ tam nyní bude létat a do května
zpracovávat data, která bude studentský tým následně vyhodnocovat.
Soutěž ASTRO-Pi Challenge 2017/18 v kategorii Mission Space Lab (pro
středoškoláky) má 4 fáze (návrh experimentu, tvorba a testování kódu,
průběh experimentu na ISS, analýza získaných dat). Soutěže se účastní
školní žákovské týmy ze všech 22 členských zemí Evropské vesmírné
agentury (European Space Agency ESA). Astro Pi tým SOŠ Blatná nejprve
byl vybrán do 2. kola a obdržel hardware i software k naprogramování
kódu v jazyce Python na Raspberry Pi. Naprogramovaný kód a navržený

experiment byl ve 2. kole mezi 200 jinými vybrán mezi ty, které budou
realizovány 400 km nad Zemí a na palubě vesmírné stanice ISS využije
LED displej a měřící senzory (gyroskop, akcelerometr, magnetometr,
teploměr, tlakoměr a vlhkoměr).
Další informace z vesmírné mise týmu z blatenské SOŠ uveřejníme
v dalších měsících, informace o soutěži najdete i na webu https://astropi.org/ nebo
http://www.esero.sciencein.cz/articles/view/102-astro-pichallenge-2017-2018 a samozřejmě i na webu SOŠ Blatná www.blek.
cz a na facebooku školy, kde jsou i informace o přijímání ke studiu.
„Vesmírný“ tým tvoří žáci z „počítačových oborů“ Elektronické počítač
a Moderní informační technologie, na škole lze studovat i obchodní
akademii.
Petr Pavlík, zástupce ředitele školy

Akce

28. 3. STŘEDA | 15:00 |
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
31. 3. SOBOTA | 10:30 |
ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH
POKRMŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
TRIA LIGNA: KLARINET, HOBOJ,
FAGOT; Koncert KPH, Starý palác,
zámek Blatná
25. 4. STŘEDA | 9:00 |
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE
NA LIDOVÉ NÁSTROJE
Koncertní sál ZUŠ Blatná
25. 4. STŘEDA | 10:00 |
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ PRO
ŠKOLY; Koncertní sál ZUŠ Blatná
26. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
PRO VEŘEJNOST; Koncertní sál ZUŠ
28. – 29. 4. | BLATNÁ TANČÍ
28. 4. SOBOTA |DOPOLEDNE |
Taneční workshop pro děti se
S. Zubkovem a M. Menšíkem
| 18:00 | S. ZUBKOV, M. MENŠÍK:
KOCOUR; Kredance z.s., České
Budějovice, Sokolovna Blatná,
divadelní sál
29. 4. NEDĚLE | nám. J. A. K.
| 17:00 | FLASHMOB – společná
choreografie
7. + 8. 5. | JAZZ DAY 2018
10.5. ČTVRTEK | 15:30 |
ODPOLEDNE PLNÉ HER
A PŘEKVAPENÍ
Komunitní centrum Blatná
pořádá SOB, ZUŠ, MĚSTO a CKVB
18. 5. PÁTEK | 14:00 – 22:00 |
STUDENTSKÝ DEN
Nám. J. A. Komenského
24. 5. ČTVRTEK | 15:00 |
ZUŠ OPEN – vyhodnocení soutěže
Filmové toulky Blatenskem
Náměstí J. A. Komenského

Knihovna

29. 3. ČTVRTEK | 17:00 – 19:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ

Komunitní centrum

3. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
IVO JAHELKA – PÍSNIČKY ZPOD
TALÁRU; Velký sál KCAŽ Blatná;
Vstupné: 160 Kč
(120 Kč - studenti, senioři a ZTP)
Předprodej: IC Blatná, recepce
Městského muzea Blatná
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna KCAŽ
PO, ST | po telefonické domluvě:
Mgr. P. Tuháčková, tel: 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě:
Mgr. K. Zbíralová, tel: 606 655 713
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná
KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY; Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

Výstavy

Do 22. 4. SENIORKY INSPIRACÍ
„OK“ Otevřená kavárna, KCAŽ
Blatná; Čteme, pleteme a…
Do 18. 4. ÚT – NE 10:00 – 17:00
JAN RAFAEL SCHUSTER / MALBY
A KRESBY
30.4. - 31.5.
FILMOVÉ TOULKY BLATENSKEM
Komunitní centrum Blatná
Výtvarná soutěž na filmové téma
pořádá SOB, ZUŠ, MĚSTO a CKVB
OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉHO
MUZEA BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Každou první středu v měsíci vstup
do muzea zdarma

GALERIE V ÍČKU

Infocentrum Blatná; Do 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Výstava obrazů
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VÝZVA

„FILMOVÁ VÝSTAVA“
Šíleně smutná princezna - Bílá paní - Čest a sláva - Křišťálek meč Na startu je delfín - Princezna ze mlejna
Tyto filmy a mnohé další se na Blatensku natáčely. Byli jste
u toho? Víte, kde všude se filmovalo? Kde bydleli herci? Hráli jste
v komparzu? Pro připravovanou výstavu o filmech točených na
Blatensku potřebujeme vaše zážitky, svědectví i fotografie. Prosím,
kontaktujte Městské muzeum Blatná na telefonu: 605 061 161 či na
email: muzeum@ckvb.cz
Děkujeme! Těšíme se na vaše příběhy.

STÁLÁ EXPOZICE
MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
OD STŘEDOVĚKU PO TŘICETILETOU
VÁLKU
út – ne | 10:00 – 17:00 |

foto © Roman Lavička

Bělčicko čeká na jaro
Plány na rok 2018 v našem malém
městě a jeho blízkém okolí jsou vesměs
práce venkovní, proto se připravujeme
na dny, kdy nám bude umožněno tyto
činnosti započít. Je zapotřebí dodělat
kanalizaci v Nádražní ulici a společně s ní
Bělčice
také oprava chodníku, včetně stavebních
úprav přechodu pro chodce k mateřské
škole. Dle dopravního odboru a dopravní policie
je v současné době přechod pro chodce příliš dlouhý a nebezpečný. To
je pravda, takže jsme nechali zpracovat projekt, který tyto úpravy řeší.
Hned, jakmile nám to počasí a venkovní teploty dovolí, budeme v pracích
pokračovat. Rovněž nás čeká v první polovině tohoto roku výměna
střešního pláště střechy hasičské zbrojnice v Bělčicích, stavba přístřešku
nad lavičkami „Pod lípami”, dokončení oprav kaple v Závišíně a ohradní zdi
hřbitova v Bělčicích (severní část). Dále jsou podány žádosti o poskytnutí
dotace na realizaci dalších projektů, kterých celá řada, ale prozatím není
možné s nimi počítat ani je nějak zmiňovat. Kromě těchto větších projektů
se bude realizovat i celá řada malých záležitostí. Myslím si, že nudit se
určitě nebudeme.
Zaměstnanci městské úřadu se v chladných měsících plně věnovali
rekonstrukci velké zasedací místnosti. Práce bylo docela hodně. Nejdřív
jsme museli přesunout archiv. Ten je nyní umístěn v malé místnosti za
obřadní síní. Lze s jistotou říci, že dokumenty jsou v suchu a nebudou
poničené vlhkostí. Poté se veškeré síly vrhly do malé klembové
místnůstky, do níž lze vstoupit i venkovními dveřmi. Ta by měla sloužit
jako příruční sklad pro každodenní venkovní práce. Nevěřili jsme, kolik
bylo s touto místností práce. V současné době je hotová a povedla se
velice pěkně. Během přesunů dokumentů jsme se pokusili je vytřídit,
na potřebné a nepotřebné. Rovněž jsme nevěřili, jak velké množství
nepotřebných papírů jsme vyřadili. Ale je samozřejmé, že za ta léta se
toho nashromáždí hodně. Dneska je zapotřebí každý dokument vzít
několikrát do ruky a dobře rozmyslet, zda ho vyřadit či nikoli. Byrokracie
neustále roste a myslím si, že by málokdo věřil, kolik náš úřad vyprodukuje
denně dokumentů. Opravdu by se měli nad tímto, podle mě problémem,
zamyslet zákonodárci a v byrokracii ubrat. Tyto činnosti neskutečně
zdržují od pořádné práce.
Jak jsem zmínil již v minulém vydání „SOBáčka”, čeká nás v letošním
roce také řada oslav. V našem regionu začneme pravděpodobně
v Závišíně, kde bude 700 let výročí od první doložené zmínky této obce.
Následně bychom měli oslavit 110 let od narození našeho slavného
rodáka Ladislava Stehlíka a výročí 100 let české státnosti. Harmonogram
oslav a jejich program se v současné době řeší a vytváří. V příštím vydání,
kdy už bude vše vymyšleno, tyto informace jistě poskytneme.
Jarní období se nezadržitelně blíží a myslím si, že už jej každý z nás
s radostí očekává. Na konci února nás potrápily dost silné mrazy. Sice to
nebylo moc příjemné, ale k zimě mrazy patří a děti si alespoň po delší
době mohly zabruslit na rybnících. Teď už je zima snad za námi (alespoň ta
nejhorší) a my se těšme na jaro, které je možná nejhezčí z ročních období.
Protože se rovněž blíží nejvýznamnější křesťanský svátek,
oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista – Velikonoce, přeji všem klidné prožití
tohoto svátku, který je také obdobím lidových tradic a možná i doba,
vhodná k zamyšlení …
Pavel Vejšický, starosta

Dětský maškarní rej

Martin Teško 8 let - ZUŠ Blatná

Dne 12. 2. 2018 pořádal TJ Sokol Bělčice, ZŠ a MŠ Bělčice a Město Bělčice
v místní sokolovně Maškarní rej pro děti. Na úvod předvedla děvčata
z místní organizace Bělčické mažoretky velmi pěkné a působivé vystoupení.
Děti tancovaly na disco písničky, které pouštěl pan ředitel Antonín Holub.
Na skladbičky cvičení pro děti předcvičovaly Adélka Šilhová a Anička
Kyliánová. Děti v maskách si proběhly opičí dráhu, tancovaly s balónky
a plnily další soutěže. Líbila se i „židličková“ Po celou dobu pomáhali rodiče,
ale i školní děti. Na závěr všechny masky zatančily mašinky. Pod vedením
Jitky Kylianové mašinka „přihoukala“ před podium, kde všechny masky
dostaly dortíky, které napekly ochotné maminky a babičky.
Mnohokrát děkujeme. Též děkujeme všem sponzorům a všem, kdo
pomáhají při akcích pro děti.
Hana Novotná
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Tříkrálová sbírka v Bělčicích

Zprávičky z bělčické školičky
Lyžařský výcvik

Také letos proběhla v Bělčicích tříkrálová sbírka, v pořadí již čtvrtá.
Dopoledne 6. ledna se sešla skupina dvanácti koledníčků a čtyř
vedoucích. S nadšením a úsměvem se vydali konat dobrou věc, aby
mohli pomoci jiným, kteří to potřebují. Oproti minulým mrazivým rokům
bylo počasí ke koledníkům přívětivé, u každých dveří, které se otevřely,
tři králové zazpívali, předali cukříky s logem Charity a kalendáříky na rok
2018. Děti dostávali odměnou sladkosti a věřím, že krásná byla i radost
z toho, že někoho mohli potěšit.
Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem, vedoucím skupinek A.
Rážové, B. Grünberg a A. Šilhové za pomoc a všem dárcům, kteří podpořili
tuto charitativní akci. Poděkování patří taktéž paní Křivkové, která
pravidelně a ochotně zajišťuje průběh tříkrálové sbírky v Hornosíně.
Marie Mašková

To, že každý začátek je těžký a že snaha a trpělivost jsou často
korunovány úspěchem, si ověřili naši začátečníci na lyžařském výcviku.
Na ten letošní vyrazilo těsně před pololetím 34 žáků z 5. – 9. třídy.
Někteří jeli už po několikáté, ale 11 z nich poprvé. Tentokrát se naší
základnou stala chalupa Kamenice v Josefově Dole v Jeseníkách. I když
nás teplý leden dlouho napínal a vypadalo to, že budeme spíše běhat po
trávě než lyžovat, nakonec přece jen nasněžilo. Jen sjezdovka těsně za
chalupou nebyla v provozu, a tak jsme museli každý den k dopravě na
okolní kopce využívat místní ski-bus.

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik
Naši nováčkové si poprvé stoupli na lyže na místním kopci Luciferu.
S hrůzou zjistili, že ta prkýnka, co mají na nohou, neuvěřitelně kloužou
a pořád se nějak divně zamotávají, a tak padali a padali. Jakmile je lyže
trochu začaly poslouchat, bylo třeba dostat se na kopec, tedy pokořit
vlek. Protože byli všichni neuvěřitelně trpěliví, podařilo se a my jsme
mohli následující den vyrazit poznat další kopce, tentokrát na Severáku.
Zkušení lyžaři pilovali styl a začátečníci nutili své lyže, aby je bez
pádů svezly z kopce. Závěrečné dny lyžařského výcviku jsme strávili
v lyžařském středisku Tanvaldský Špičák. To už všechny lyže poslouchaly
tak, že někteří bezpečně, ale i nebezpečně rychle zdolávali sjezdovky. Na
závěr lyžařského kurzu se konaly tradiční závody, tentokrát ve sjezdu
na Tanvaldském Špičáku. Večer byli vyhlášeni nejlepší lyžaři z každého
družstva a všichni závodníci obdrželi diplom.
Domů jsme se vrátili bez zlomenin, unavení, ale v dobré náladě.
Doufáme, že se většina účastníků kurzu bude na hory ráda vracet a že se
potkáme příští rok na dalším lyžařském výcviku!

Be

zd ě d o v i c e

Z ničeho se nedá dělat věda
ani z vědy ne, natož pak ze života.
Jan Werich

Naši jubilant:

Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
V měsíci únoru oslavili životní jubileum:
pan Albín Šimsa, Bezdědovice (75 let)
paní Anna Scheinherrová, Bezdědovice (70 let)
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší,
pevné zdraví, pohodu a životní elán.
Opustila nás …
V lednu, paní Helena Mikolášková, nar. 1931, Bezdědovice
Čest její památce!
Za obec Jiří Bláha, starosta

Společenské a kulturní dění v obci
Dětský maškarní bál

V neděli 11. 2. 2012 se konal od 13:00 hodin ve společenském sále
obecního hostince v Bezdědovicích tradiční dětský maškarní bál. První
masky se začaly scházet už kolem půl jedné. Během chvíle byl sál zaplněný
dětmi ve velmi zajímavých a pěkných maskách. Celé odpoledne uváděla
slečna Martina Pekárková za hudebního doprovodu pana Karla Zbírala.
Pro děti byly připravené různé hry, soutěže, písničky a tanečky. Za účast
v soutěži děti obdržely drobné dárky, sladkosti a domů si každé dítě
odneslo nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo, bylo plné zábavy,
smíchu, radosti a spokojenosti. Účast byla opravdu hojná a o to víc se
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nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Všechny děti odcházely s úsměvem
na tváři a příjemně unavené. Doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak
hojném počtu.
Maškarní dětský bál pořádaly, tak jako každý rok, členky ČČK ve
spolupráci SDH a Obcí Bezdědovice. Touto cestou bych chtěla poděkovat
nájemci obecního hostince slečně Kateřině Cieslarové a všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě této akce.
Text Alena Vestfálová
Foto Pavel Chaloupka
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz

Naši jubilanti
V březnu a dubnu oslavili
či oslaví svá významná
životní jubilea tito naši
občané:
Marie Čejková
Marie Straková
Březí
Milada Pintová
Jan Čejka		
		
Jiří Kubeš			

69 let
83 let
66 let
75 let
81 let

Všem jmenovaným přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho
životního elánu, spokojenosti a pohody.
Starosta a zastupitelé obce

Buzice vs. Skaličany
Winter classic 2018
Vzhledem k vynikajícím klimatickým
podmínkám odstartovala v sobotu 3.
3. 2018 soubojem hokejových výběrů
SK Kozel Skaličany a SK Býci Buzice série
Buzice
netradičního sportovního víceboje o zisk
Lavorova poháru hokejovým zápasem pod
širým nebem neboli „Winter Classic 2018». Jednalo se
o jedno z dalších střetnutí mezi sousedy a kamarády obou obcí. Díky
umoudření paní Zimy v samém závěru jejího panování bylo připraveno
přírodní kluziště v Buzicích na rybníčku za vsí k dostaveníčku bruslařů

a fanoušků obou táborů. Hokejový zápas se stejně jako v loňském
roce odehrál na 3x20 minut hrubého času s doplněním o závěrečnou
dovednostní soutěž v samostatných nájezdech. Kamarádské setkání
sousedních obcí ovládli stejně jako v loňském roce skaličanští, tentokrát
v poměru 20:8. Skaličanští dominovali zejména díky neuvěřitelné
hokejové líhni klanu Kvardů a Slezáků, ale ani ostatní členové družstva se
zdaleka neztratili a byli platným elementem skaličanského týmu, stejně
jako velká ekipa podporovatelů a fanoušků obou táborů bojovníků na
bruslích. V dovednostní soutěži – samostatných nájezdech na závěr
tohoto příjemného odpoledne zvítězili buzičtí v poměru 2:1. Buzičtí
organizátoři se postarali i o zajištění potřebného doplňování tekutin
a přítomní se shodli, že klání sousedních obcí bude i v letošním roce
pokračovat dalšími sporty, podobně jako tomu bylo v roce loňském. Na
odpolední Winter Classic 2018 navázal neméně prestižní večerní buzický
hasičský bál v Obecním domě, z něhož zážitky, vzhledem k uzávěrce
tohoto čísla SOBě, již nemohly být v tomto článku prezentovány.
Všechny milovníky sportovního a kulturního vyžití však nepochybně
potěšila sobota plná zážitků a zábavy.
Daniel Málek a Václav Cheníček

Dětský maškarní bál
a hasičský ples
V sobotu 3. února dvě hodiny po
poledni ožil sál našeho kulturního domu
pestrými barvami a dětským smíchem.
Byl zahájen tradiční dětský karneval
H a ja n y
a masek se sešlo na desítky. Tentokrát to
byly menší dětičky, takže celý program, který
si velmi pěkně připravila paní Jitka Venclová, byl
přizpůsoben právě jim. Kvalitní hudbu po celou dobu zajišťoval DJ Šimon,
takže se malí klauni, piráti i princezničky pěkně vyřádili. Nechyběla ani
bohatá tombola, která všem návštěvníkům udělala jistě velkou radost.
Vyhrával totiž každý lístek a ceny
byly velmi pěkné. Příprava takové
akce je velmi náročná a proto velký
dík patří paní Editě Zíkové, paní
Hance Gregorové a paní Hance
Lisové, které ve svém volnu a zcela
dobrovolně tuto akci zorganizovaly
a díky nim si všichni užili krásné
odpoledne.
Večer už sál zaplnili dospělí
z Hajan i okolí, aby si užili tradiční
hasičský ples. Ten byl zahájen
projevem starosty SDH pana Jiřího
Jestřába, který všechny přítomné
přivítal, seznámil je s programem
a popřál příjemnou zábavu.
Taneční část byla zahájena vystoupením žáků ZUŠ Blatná, kteří nám
předvedli část tance z muzikálového představení Kráska a zvíře. Ani
letos nechyběla bohatá tombola, výherních
lístků bylo díky štědrým sponzorům víc
než dvě stě. Po půlnoci proběhla dražba
tří hlavních cen, částky se vyšplhaly dosti
vysoko a šťastní majitelé si domů odnášeli
balíčky plné překvapení. A pak se tančilo
a veselilo až pozdních ranních hodin. Ono,
když jste v dobré společnosti a posloucháte
kvalitní hudbu, kterou nám již tradičně
zajišťuje pan Radek Šimsa se svou kapelou,
tak čas ani nevnímáte. Každopádně to byla
velmi příjemná a zdařilá akce a velký dík
patří všem, kteří se podíleli na její přípravě
a následném nedělním úklidu.
Zdeňka Jestřábová,
místostarostka obce
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Masopust

Maškary

Letošní oslava Masopustu byla stanovena na sobotu 10. února.
Přesně ve 14,00 hodin se maškary i civilní doprovod sešel na Zbirohu
„U Bartušků“, kde tradičně průvod začíná. Vedoucím průvodu byl letos
zvolen Taťka Šmoula Honza, který také od pana starosty Mirka Bláhy
převzal klíč, kterým odemkl maskám Hajany, aby mohly obveselit
všechny hajanské občany. Nechyběl ani tradičně vyzdobený vůz, ve
kterém se vezli muzikanti, děti a velmi bedlivě na vše dohlížel Bakus.
Velký dík patří panu Václavu Šafaříkovi st., který vůz i traktor na akci
zapůjčil a Václavu Šafaříkovi ml., který celé odpoledne povoz obsluhoval.
Kolem šesté hodiny večer občerstvený průvod dorazil ke Koubům, což
je poslední zastavení a tady se slavnostně uložil Bakus do rakve a tím
oficiální část akce skončila. Veselé a trochu zmrzlé maškary přivítali
příjemné teplo v místní hospodě, kde se radovali dlouho do noci. I tady
je na místě poděkovat všem, kteří Masopust připravili, i těm, kteří se ho
zúčastnili a podpořili tím tradiční akce v naší obci.
Zdeňka Jestřábová,
místostarostka obce

V sobotu 24. února 2018 se
v Hornosíně po obědě sešly maškary,
aby obešly naší vísku. Počasí sice
slunečné, ale mráz štípal. Možná i to
byl důvod, že účast nebyla příliš hojná.
Hor sín
Ale maskám ani muzikantům to nevadilo
no
a dobrou náladu si nenechal nikdo zkazit. Po
průvodu se všichni sešli ve vytopené hasičárně.
Text a foto: Venda Machovec

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

Sraz 30. 4. v 19,00 hod. před hospodou
Lampionový průvod
Opékání vuřtů
Pálení čarodějnice
Posezení v hajanské hospodě

Oslava MDŽ
Oslava MDŽ proběhla v sobotu 10. března, kdy děti potěšily maminky
a babičky svým jedinečným vystoupením. Představitelé obce poté
maminkám a babičkám popřáli pevné zdraví a předali malou kytičku.

Společenská rubrika:
V březnu oslavili svá životní výročí manželé Ludmila
Vrbská a Josef Vrbský, dále pak pan Bohumil Šimůnek
a Karel Červenka, v dubnu jej oslaví paní Miloslava
Vrbská a v květnu kytičkou popřejeme paní Marii
Vlkové. Oslavencům přejeme do dalších let pevné
zdraví a spokojené chvilky v kruhu rodinném.

Z historie:
„Hornosín, ves v okrese Blatenském, dle Palackého Horusin, staročesky
Horasín, má prý má jméno od Hornosínské Hory, vrchu to jenž nad obcí
se vypíná do výše 587 m nad hladinou mořskou.“
Zdroj: kronika obce Hornosín
První písemná zmínka o obci Hornosín pochází z období kolem roku
1318, kdy ves patřila Hynku z Vlašimi. V letošním roce si připomeneme
700. výročí obce od dochované první zmínky, oslavy připravujeme na 6.
července.

Přijďte s námi oslavit tento krásný svátek
v neděli 13. 5. 2018 od 14.00
do Hajanské hospody.
Hudba a občerstvení zajištěno!!!

Srdečně Vás zveme na:
Pondělí

30. 4. 2018 od 20:00 hodin pálení čarodějnic

Úterý 		

1. 5. 2018 stavění máje

Sobota

5. 5. 2018 v 19:00 hodin průvod k máji

Sobota
		

5. 5. 2018 od 20:00 hodin
pouťová taneční zábava, hraje Toulavá kapela

Neděle

6. 5. 2018 pouť sv. Floriána

Sobota
		

16. 6. 2018 od 13:00 hodin okrsková soutěž SDH
v požárním sportu – okrsek Bělčice

Pátek 		

6. 7. 2018 od 13:00 hodin oslava 700. výročí obce
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Hasičský ples

Chlum

Tento každoroční ples byl v sále
kulturního domu Chlumu 20. ledna.
K hudbě a také k poslechu hrála hudba
Radka Šimsy. Sál se zaplnil, hasiči
přichystali velkou a kvalitní tombolu,
lidé z Chlumu i okolí se sešli a při muzice
pobavili.

Dětský karneval
17. února se v Chlumu opět sešly masky. Tentokrát to byly masky
poněkud menších rozměrů. Byl u nás dětský karneval. Děti pod
vedením chlumských dobrovolníků hrály hry, tančily, bavily se. Na závěr
děti dostaly drobné dárky. Spokojenost s touto akcí byla na dětských
úsměvech vidět.

Chlumská hospoda je opět otevřena
Od 1. února má chlumská hospoda nového nájemce. Otevřeno je ve
středu, pátek, sobotu a neděli. Výjimečně také v domluvené dny. Přijďte
nás navštívit.

Masopust

Bakuse jsme si po obci
na voze za traktorem spolu
s muzikanty povozili 10.
února. Masek se sešlo velké
množství a byly opravdu
pěkné a dobře vymyšlené
tak jako každý rok. Po
Chlumu se nám procházela
divoká zvířata, bojovníci
z kmene Vikingů, jeptiška,
barokní dámy s doprovodem
hraběte, Karkulka, hokejisti.
Nad pořádkem dohlížela
skupinka
eurokomisařů,
kteří se snažili, ostatně
stejně jako v reálném životě
marně, donutit přítomné
příšerky k řádnému placení
daní.

I v Chlumu letos napadl sníh
Snad jsme s tím už ani nepočítali. Sněhu je v poslední době pomálu
a tak každá trocha potěší. Na letošním sněhu si konečně mohly děti
zasportovat u naší kapličky. Fotografie je z 21. 1. Když napadl sníh, bylo
ho třeba také uklidit a kopce sněhu vytvořené úklidem silnic a chodníků
díky chladnému počasí ležely v obci dlouho.
Miluše Kordulová
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Jen kytičku květů můžeme Vám dát,
a s bolestí v srdci tiše vzpomínat.
Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí,
těžko je vzpomenout, když srdce stále bolí.
Dne 3. 3. 2018 uplynulo
15 roků od tragické smrti
Vladimíra a Karla Vaňáčových
z Chlumu u Blatné.

O čem víme, že se chystá?
•
•
•

Sobota 19. 5.
Sobota 2. 6.
Sobota 16. 6.

Viklanský pouťový turnaj v malé kopané
Dětský den ve Vrbně
Setkání důchodců v Kadově

Malá fotoreportáž z tradičního dětského maškarního bálu v Kadově,
který se konal v sobotu 10. února 2018. Děkujeme všem, kteří pomohli
prací či darem, aby si děti svůj den užily a byly šťastné
Vladimíra Tomanová, starostka obce

Stále vzpomínají rodiče,
manželky, děti a bratr
s rodinou.
Vaňáč Karel

Vaňáč Vladimír

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

Čtrnáctidenní svoz odpadů začíná v letošním roce od dubna, tj. každé
liché pondělí.
Termín svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude
zveřejněn, až bude znám.

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách
www.kadov.net

Foto z dění v obci:
Foto archiv obce

„Přátelství je jako zlatá nit, která když
se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel
už navždy zůstane.“
Neznámý autor

Přinášíme Vám pravidelné informace, kterým
se každoročně nemůžeme vyhnout a to jsou poplatky pro rok 2018 za
odvoz KO a ze psů.
Známky na popelnice za rok 2017 budou platné do 31. 3. 2018. Do
tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního
odpadu na rok 2018 a přitom si vyzvednout platnou známku na
rok 2018. Po termínu 31. 3. 2018 již svozová firma nikomu nevyveze
odpadovou nádobu se starou známkou. Jen pro informaci – obec
v roce 2017 zaplatila za odvoz komunálního odpadu 303 661,- Kč, za
odvoz tříděného odpadu uhradila 107 184,- Kč a svozy nebezpečného
a velkoobjemového odpadu byly za 52 670,- Kč. Od Eko-Komu a.s. obec
za třídění odpadů obdržela 74 633,- Kč a na poplatcích bylo vybráno
206 001,- Kč.
Výše poplatků i přes výše uvedené skutečnosti zůstává i pro rok 2018
stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem		
350,- Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem 		
175,- Kč/dítě do 6ti let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti
500,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný:

100,- Kč

Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních
hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací
Vaší platby. Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy oukadov@tiscali.cz .
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí 		
7.00- 12.00
Středa 		
7.00 - 12.00
Čtvrtek 				
Pátek 		
7.00 - 12.00

12.30 - 14.00
12.30 -14.00
16.00 - 18.00

V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině
telefonicky na:
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek
základní výše poplatku. Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na
úhradu poplatků!
Na obci stále ještě zbývá k zakoupení několik plastových popelnic na
kolečkách 120 l. Zájemci si mohou koupi domluvit na obecním úřadu
v Kadově v úřední hodiny nebo telefonicky. Cena je 635,- Kč/popelnice
120 l.

Hasiči v Poli
Dne 13. 1. 2018 se v Hasičské
místnosti v Poli konala výroční
hasičská schůze. K občerstvení
byl guláš od Jitky a Lukáše
Slavíčka. K tanci a poslechu hrál
pan Jaroslav Ladman s kolegou.
Svou návštěvou nás potěšila i
naše paní starostka Vladimíra
Tomanová. Opět máme i nového
hasiče, za kterého jsme rádi.
Text a foto
Markéta Čadová
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Netradiční zabijačkové
hody Petra Stupky
aneb všem se nezavděčíš
Již desátý ročník zahájil 9.
února 2018 od 19 hodin
v hospodě ve Vrbně Petr
Stupka čarovné vaření, kde si
připravil své recepty v duchu
netradiční zabijačkové hody.
Jak jsem byl informován od
manželů Kiliánových, kteří
tuto akci pořádají, bylo
v hospodském sále plno do
jednoho místa. Bohužel našli
se i kritické ohlasy, že to
nejsou zabijačkové hody, jaké
každý zná. Ale větší procento
návštěvníků
bylo
moc
spokojeno a těší se na další
ročník v roce 2019.
Zde jsou názvy jídel, které byly podávány:
1.
2.
3.
4.
5.

kroupový salát s herinkem v krvavé louži, žemle
jitrnicový krém s bramborovou špejlí
kulaté jelito na zelné lepenici se sladkou cibulí
gulášová buchta podlitá křenovou vejmrdou
masopustní vdolek s rumělkově šípkovým okem

Kroupový salát v krvavé louži, žemle
Potřebujeme: Kroupy, směs zeleniny, máslo, cukr, sůl, ocet, herinky,
červená řepa, rukola
Použité koření: GRILOVANÁ ZELENINA, SALÁTOVÉ KOŘENÍ
Uvaříme kroupy ve slané vodě. Svaříme dresink - 1 díl octa + 1 díl
cukru. Směs kořenové zeleniny (mrkev, celer, kukuřice, hrášek, petržel)
blanšírujeme na másle. Nakrájíme herinky na kostičky.
Postup:
Vše smícháme s olejem z nakládaných herinků, dochutíme kořením
GRILOVANÁ ZELENINA.
Přílohou je salát z červené řepy (nastrouhaná vařená řepa ochucená
SALÁTOVÝM KOŘENÍM) a žemle.
Ozdobíme rukolou.
Foto a text Miloš Holý

Kulturní akce na
počátku roku
Po oslavách příchodu nového
roku a výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů byl další kulturní
akcí u nás ve vsi masopustní průvod.
Ko
c e l o v i c e Tentokráte připadl na 10. února. Účastníci
se začali scházet po deváté hodině v místní
hospůdce, kde bylo vytvořeno zázemí pro celý
den. V deset hodin pak maškary vyrazily do vsi, kde za doprovodu
harmoniky a vozembouchu procházely stavení od stavení. Všude pro
ně bylo připraveno spousta dobrého jídla a i něčeho na zahřátí, což se
v chladném zimním počasí zvláště hodilo. Účast, zejména v dopoledních
hodinách, nebyla velká, ale v průběhu dne se několik masek do průvodu
připojilo a v odpoledních hodinách jsme průvod zakončovali už v celkem
hojném počtu. Celý tento den byl pak završen přátelským posezením
v místní hospůdce.
Druhou únorovou akcí byl tradiční hasičský ples, který se konal
týden po masopustu, tedy 17. února. K tanci a poslechu zahrála
kapela Kudrnáči. Toto uskupení svým pestrým repertoárem uspokojilo
jak milovníky lidových písní, tak i milovníky písní moderních. Zároveň
i svými vtipnými glosami dodalo plesu ten správný „šmrnc“. Samozřejmě
nechyběla ani bohatá tombola, jejíž deset nejlepších cen se losovalo

krátce před půlnocí. Hasičský bál se opět těšil velkému zájmu. Ti
nejzapálenější návštěvníci tančili až do brzkých ranních hodin.
V pátek 9. března uspořádal obecní úřad spolu s místními hasiči
oslavu Mezinárodního dne žen. Jak už se stalo dobrým zvykem, na
této akci nám vyhrávala Malá muzika Nauše Pepíka, která k sobě vždy
přitáhne hodně návštěvníků. Každá žena pak dostala zákusek a kytičku.
Martin Lukáš

Přehled počasí za leden a únor 2018
v Kocelovicích a blízkém okolí
Leden 2018 byl mimořádně teplý. Průměrná teplota byla +2.2 °C,
normál je -1.8°C. Poslední ještě teplejší leden byl v roce 2007. Nejvyšší
teplota byla naměřena 24. ledna, 10.6°C , nejnižší -7.1°C 22. ledna,
v přízemní vrstvě -11.4°C též 22. ledna. V lednu bylo 17 dnů mrazových
a 3 dny ledové. Srážkově byl leden 2018 nadnormální. Spadlo 42.1 mm
srážek, normál je 35.7 mm. Nejvíce srážek spadlo 16. ledna, 9.5mm.
Nejvíce nového sněhu spadlo 19. ledna, 8 centimetrů, 22. a 23. ledna
leželo 13 cm sněhu. Sluneční svit byl v lednu podnormální, slunce
svítilo 36.4 hodin, normál je 52.7 hodin. 30. ledna svítilo slunce 8.5
hodiny, což bylo lednové denní maximum. Souhrnně v lednu bylo
24 dnů se srážkami, z toho v 11 dnech sněžilo, v osmi dnech ležela
sněhová pokrývka, bylo 11 dnů se silným větrem a 3 dny s bouřlivým
až vichřicí (max. náraz 18. ledna 29.0 m/sek). 14 dnů bylo s mlhou, 15
dnů bez slunečního svitu, žádný den nebyl bez oblačnosti, 26 dnů bylo
zatažených až skoro zatažených.
Únor 2018 nám připravil překvapení v podobě trvajících silných
mrazů v poslední dekádě. Celkově byl únor teplotně podnormální měsíc,
průměrná teplota byla -3.5°C. Žádný rekord to ale není, např. v roce
2012 byl průměr -4.8°C. Únorový normál je -1.0°C. Nejvyšší teplota
v únoru byla naměřena hned prvního 7.3°C. Nejnižší pak 28. února
-16.8°C, v přízemní vrstvě pak -19.5°C. Kdyby ležel sníh, byly by teploty
ještě aspoň o 5°C nižší. V únoru bylo 27 dnů mrazových, 14 dnů ledových
a 5 dnů se silným mrazem (teplota klesla pod -10°C). 28. únor byl téměř
arktickým dnem, max. teplota byla -9.8°C. Musela by být nejvýše -10
°C. Srážkově byl únor podnormální, spadlo pouhých 10.8 mm srážek,
normál je 25.9 mm. Nejvíce srážek spadlo 7. února, 3.7 mm ve sněhu.
8. a 18. února leželo po 6 cm sněhu, vlivem již silnějšího slunečního
záření sníh natával a vypařoval se, sněhová pokrývka převládala
nesouvislá. Sluneční svit byl v únoru vcelku normální, slunce svítilo
87.6 hodin, normál je 84.9 hodin. Nejdéle slunce svítilo 25. února, 9.0
hodin. Souhrnně v únoru bylo 21 dnů se srážkami, vesměs sněhovými,
4 dny s mlhou, 7 dnů bez slunečního svitu, dva dny byly jasné a 14 dnů
zatažených až skoro zatažených. V únoru se naopak nevyskytly žádné
vichřice, maximální nárazy větru byly do 16 m/sek. Únorové mrazy jsou
zcela normální projev zimy, zvláštní bylo jejich načasování, prakticky
na konci zimního období. Může to mít vliv i na počasí v březnu, kdy se
nebude tak rychle oteplovat, jak by si každý přál.
Vladimír Kovář, 1. března 2018
meteorologická stanice Kocelovice
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Masopust

V sobotu 17. února prošel naší
vesnici masopustní průvod. Bylo
veselo, v každém stavení nás čekalo
pohoštění i něco na zahřátí. Později se
k nám přidala skupina masek z Mračova. I když se nám ke konci počasí velmi
pokazilo, nevzdali jsme to. A to nejen proLa žá n ky
to, že k nám
dorazila i nádherná maska - JARO z Vrbna.
Velké poděkování patří hudebnímu
doprovodu, bez kterého by to nebylo ono. I když ke konci hodně sněžilo
a byla velká zima, žádný z účastníků to
nevzdal, vždyť je to jednou do roka. Tak
snad zase za rok.
Marie Kovářová

Patří jim velké díky. U pečení si to vždy užijeme, domů se vracíme pěšky
ve večerních hodinách. Manželům Trhlíků patří velké poděkování. Tak
snad zase za rok, vaše holčičky z Lažánek.
Marie Kovářová

Základní škola Lnáře

130 let SDH Lažánky

Konec prvního pololetí jsme se snažili dětem v naší škole zpříjemnit různými zajímavými akcemi, o které bychom
se s vámi chtěli společně s našimi žáčky
podělit.
Již tradičně jsme mezi námi rádi přivíLnáře
tali divadelní soubor Kašpárek s pohádkou
Paní Zima. Pohádka malé diváky nejenže naladila na stále očekávanou sněhovou nadílku, ale určitě i pobavila vtipným
příběhem.

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

Bludišťák
Do Vrbna na chleba

V sobotu 3. března se šlo na pečení chleba do Vrbna. Sraz byl
jako každý rok na návsi. Letos nás šlo málo. Po cestě pro nás byly
připraveny úkoly. Rodina Trhlíků nás jako každý rok přivítala dobrou
slivovičkou. Jana Trhlíků vyhodnotila úkoly, nejtěžším úkolem byly stopy
a morseovka. Na závěr byly rozdány ceny. V peci bylo zatopeno, po
vykynutí se válelo, chleba se dával do ošatek, nechával se ještě kynout.
Pak se potíral vodou, sypal kmínem a sázel do pece. Než se chleba upekl,
tak se zpívalo, povídalo, na kytary zahráli Vladimír Dráb a Miloš Holý.

Hned po předání pololetního vysvědčení se žáci odebrali do tělocvičny,
kde probíhala vědomostní a dovednostní soutěž Bludišťák. Organizaci si
na starost vzala paní učitelka Boušová, která měla připraveno mnoho
pohybových, znalostních i logických úkolů. Děti soutěžily například
v poznávání předmětů se zavázanýma očima, byla to velká zábava. Pak
soutěžily v hodu na koš, dostaly pohádkové otázky a za spolupráce
paní učitelek si zahrály známou televizní hru Kufr. Děti byly rozděleny
celkem do 4 družstev. První skupinu tvořili: Gabriela Benešová, Leoš
Slepička, Ladislav Janka, Adam Majer a Václav Kalík. Druhá skupina byla
složena z: Lucie Houdkové, Matouše Pošty, Josefa Kastena, Vladislava
Slepičky a Adama Klečky. Třetí družstvo bylo obsazeno Davidem Šimou,
Štěpánem Končalem, Jiřím Masákem, Vojtou Obermajerem a Janou
Hájkovou. Poslední družstvo se skládalo z Matyáše Voříška, Davida
Vaníčka, Samuela Čejky, Magdy Turkové a Karolíny Hlavsové. Z každé
třídy byl vybrán jeden kandidát na obsazené místo, aby to ani těm
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nejmenším nebylo líto. Do soutěže byly zapojeny i paní učitelky, díky
kterým mohli žáci získat výherní počet bodů. Jak už to u soutěží bývá,
vítězství získává pouze jeden. Tentokrát výhra připadla třetímu družstvu,
které si domů odneslo drobné odměny.

Maškarní plesy

Konec února jsme přivítali jako již tradičně maškarním karnevalem
v tělocvičně školy. Vstupenkou na ples byl pečlivě zabalený dárek.
Dárečky se staly součástí poslední karnevalové soutěže, která přinesla
každému dítěti milé překvapení a radost. Během maškarního rejdění
jsme s paní učitelkami obdivovali mnoho nápaditých a krásných
masek. Děti si vyzkoušely svoji zdatnost a obratnost hned při několika
soutěžích. Celý program připravila a zároveň i uváděla paní učitelka
Boušová za asistence slečny Veroniky Strakové a Terezy Skuhravé.
Maškarní ples byl veselý, plný smíchu a radosti, všichni si ho určitě
užili a budeme se těšit na další zajímavé akce, o které není v naší škole
nouze. Na závěr několik postřehů našich páťáků, kteří se maškarního
plesu zúčastnili letos naposledy.
„V pondělí 26. 2. 2018 se uskutečnil v tělocvičně školy maškarní bál. Šla
jsem za tajemnou dámu se škraboškou. Jako vstupenka byl příspěvek do
tomboly. Nejvíc se mi líbila maska Vojty Pivničky. Měl masku kostlivce.
Hráli jsme mnoho her, například: Uhádni, co jíš, přendávání krabiček
od sirek nosem, sbírání sirek levou rukou, tancování s koštětem, na
sochy a tak dále. Celou akcí provázela paní učitelka Jaroslava Boušová.
V tombole jsem vyhrála čtyři okrasné svíčky. Moc se mi to líbilo, škoda
že příští rok tady nebudu.“
Jana Hájková
„Dne 26. 2. 2018 se uskutečnil maškarní bál v tělocvičně základní
školy. Byla jsem za kovbojku, také tam byla maska kočky, princezny,
baletky, klauna, Červené Karkulky, piráta, králíka. Nejvíc se mi
líbila maska baletky Majdy Turkové. Byly tam zajímavé soutěže:
Nejrychleji naskládat levou rukou sirky do krabičky, v jiné disciplíně
měly děti zavázané oči a krmily se navzájem nutelou, líbilo se mi také
přendávání krabiček od sirek. Tancovali jsme, v tombole jsem vyhrála
klučičí pexeso. Slovem provázela paní učitelka Boušová a moc se mi
to líbilo.“
Karolína Karlíková
„Dne 26. 2. 2018 se konal ve škole maškarní bál. Celý maškarní bál
moderovala paní učitelka Jaroslava Boušová. Já jsem byl za námořníka.
Vstupenkou byl malý dáreček. Nejvíce se mi líbila maska klauna,
kterého měl Adam Klečka. Byly připraveny hry. Například tanec
s koštětem, uhádni, co jíš, přendávání krabičky od sirek, vkládání sirek
do krabičky levou rukou, ve které jsem soutěžil já. Měli jsme tombolu,
ve které byly naše vstupenky. Na konci maškarního bálu jsme si
rozdávali tombolu tak, že jsme házeli kostkou. Komu padla jednička
nebo šestka, tak si mohl vybrat dárek. Já jsem vyhrál hru Kostky. Moc
se nám to všem líbilo.“
Vojtěch Herčík
Podle příspěvků si školáci celé maškarní dopoledne určitě užili
a celí natěšení pokračovali v karnevalových radovánkách v sobotu 3.
března v Kulturním domě ve Lnářích.
Prostorný sál kulturního domu zaplnili udatní rytíři, krásné
princezny a tanečnice ve slušivých oblečcích, piráti, motýlci, berušky,
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malé zdravotnice a mnoho dalších hezkých masek. O hudební produkci
se letos naprosto profesionálně postaral pan Jakub Zbíral z Blatné.
Příjemné melodie známých písniček přímo vybízely přítomné dětičky
a jejich rodiče k tanci. Děti s chutí nejenom tančily, ale i soutěžily.
O bezchybný průběh a organizaci nápaditých soutěží se podobně jako
v letech minulých postarala paní Jaroslava Boušová. Některé maminky
našich žáků napekly několik druhů výborného cukroví, které páťáci
Jára s Karolínkou s bývalou žákyní školy Emou společně s paní učitelkou
Jestřábovou prodávali ve vestibulu kulturního domu za symbolickou
cenu. Výtěžek z prodeje bude použit částečně na podporu onkologicky
nemocných pacientů a zčásti na zakoupení rehabilitačních pomůcek
pro Filípka Marka z Dožic.
Velké poděkování patří zejména organizátorům celého maškarního
plesu, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Lnáře pod vedením paní
Lenky Poštové, díky jejichž společné snaze o získání sponzorských darů
do tomboly a bezchybný průběh celé akce si určitě všechny děti i jejich
rodiče užili opravdu hezké odpoledne.
A na závěr bych chtěla ještě jménem zástupců SRPŠ poděkovat
všem ochotným sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly.

Projekt – Josef Lada

Kdo z nás by neznal knihu o Kocourovi Mikešovi nebo půvabné
Ladovy pohlednice s typickými postavičkami vesničanů a kostelíkem
v pozadí? Přiblížit tohoto významného a přitom „obyčejného“ umělce
všem dětem se rozhodla paní učitelka Eva Šilhanová. Svého úkolu se
zhostila na jedničku s kvalitně zpracovanou prezentací o umělcově
životě a tvorbě, kdy byli školáci s naprostou přirozeností vtaženi do
příběhu o nadaném umělci. Paní knihovnice Hrubešová doplnila
program čtenými ukázkami z Ladových knih a ukázkami historických
předmětů z ševcovské dílny svého dědečka. Samozřejmě nechyběl

kvíz, kdy si děti ve skupinkách prověřovaly získané znalosti. Na závěr
literárního dopoledne školáci zhlédli veselý příběh Kaňka do pohádky.
Osobnost Josefa Lady nás bude provázet i v dalších školních
měsících. V úterý 13. března pojedeme vlakem do hlavního města
zhlédnout v Tančícím domě rozsáhlou expozici Ladovy tvorby
„Sedmičky Josefa Lady“. Součástí výletu bude i výstup na Petřínskou
rozhlednu a návštěva petřínského bludiště. V červnu plánujeme
školní výlet do Ladových rodných Hrusic a do nedaleké hvězdárny
v Ondřejově. Doufáme, že se nám tyto plány podaří uskutečnit a že nás
ještě do konce školního roku čeká mnoho hezkých společně prožitých
chvil a zážitků v naší malé školičce.

Plánované akce

15. 3. 2018 – Jak na učení bez mučení – preventivní program pro všechny
žáky, odpolední přednáška pro rodiče (projekt Šablony I)
21. 3. 2018 - Beseda o velikonočních svátcích spojená s ochutnávkou
jidášů, odpoledne výroba velikonočních dekorací
22. 4. 2018 - Den Země – projektový den s ekologickou tematikou
Jitka Venclová, Zdeňka Jestřábová, Veronika Straková
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Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
srdečně zve na výstavu

19.5. – 31.8.2018

MUDr. Oldřich Menšík
(1895–1941)

Adolf Arnošt
(1876–1940)

ZA LNÁŘSKÝMI

LNÁŘSKÉ PROMĚNY

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.

Kresby Oldřicha Lešky z let 1989-1991
v porovnání
s fotografiemi Miroslava Kopeckého
pořízenými v letech 2017 a 2018
Otevírací doba galerie:
ÚT – NE 9:30 - 16:30
19. 5. 2018 v 15:00 vernisáž výstavy

LNÁŘSKÁ POUŤ

LNÁŘSKÝ ZÁMEK
V PROMĚNÁCH
20. A 21. STOLETÍ

A OSLAVY 700. VÝROČÍ
PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O LNÁŘÍCH
Program akcí
pátek 25. 5.
 20:00, Hotel Na Panské
pouťová taneční zábava (hraje Cimbálová muzika Milana Broučka)

sobota 26. 5.
 10:00, Kulturní dům Lnáře
zahájení oslav a představení nové publikace o historii, osobnostech
a pamětihodnostech Lnář
 výstava fotografií z historie a činnosti TJ Sokol Lnáře
 výstava k historii a současnosti Mysliveckého spolku „Stráže“ Lnáře
 10:00–17:00, ZŠ a MŠ Lnáře

Výstavka dokumentů
a fotografií

27. 4. – 29. 7.

2018

Zámek Lnáře

„Den otevřených dveří“ 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.
 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

Vernisáž v pátek 27. 4. od 17:00
Akce je pořádána u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.
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VERONIKA

VAŠEK

V&V ŘIHÁKOVI
KULTURNÍ DŮM LNÁŘE
9. 6. 2018
19:00 hod
VSTUPNÉ: 250,- Kč
Předprodej vstupenek ve Tvrzi v knihovně
Informace: tel. 380 42 33 13

Zámek Lnáře - svatební termíny 2018
21. dubna, 19. května, 2. června, 16. června, 29. června,
30. června, 14. července, 4. srpna, 25. srpna, 8. září

Hrozivě šířila se tuberkulosa. Střádali široké vrstvy lidu. Byl naprostý
nedostatek šatstva a prádla. Ceny těchto věcí stouply do úžasné výše.
Nic nedovedlo zameziti hroznou lichvu. Naši lidé dostali tu věci nutné
a potřebné jen za živobytí. Jen za živobytí šel delati dělník řemeslník,
jen za živobytí dostalo se uhlí dříví. Tak vagon uhlí dostal se za 21/2 q
mouky, 20 kop vajec, 5 q obilí, 20 kg másla. Ježto byly přísné rekvisice
a jen za obilí vejce a máslo mohlo se něco dostati, nebyl dostatek ani
v největších selských statcích.
Nedostatek měl za následek krádeže kradlo se seno na polích
v bytech na drahách.
Počet vlaků byl pro nedostatek uhlí zmenšen a to zase bylo příčinou
velikého návalu na vlaky osobní.
Všude viděti schátralost a hroznou demoralisaci. Nejbolestivejší
a nejosudnější byl mravní úpadek dětí zaviněný zanedbáváním mládeže
v domácnostech a špatnou návštěvou školy. Zameškání školy musilo se
dětem omlouvati. Pro nedostatek uhlí bylo v posledních létech války
i vyučování zastaveno. Mladež vlčila žebrala podvodů se dopouštěla
kradla. Anarchie byla v rodině v obcích v okresech ve státě anarchie
v armádě anarchie mezi civilisty.
Vojáci houfně desertovali schovávali se v lesích nedostavovali se včas
ke svým plukům z dovolených čekali až četnictvo pro ně přijde a odvede
je, nejpřísnější hrozby prachem a olovem nebo šibenicí naprosto již
nepůsobily, civilové dávali při rekvisici obilí dobytek aj. jen z přinucení
nasazenými bodáky a ulehčovali si takovými řečmi i před státními orgány
za které při počátku války byla neodvratná šibenice. Státní a vojenské
orgány stávaly se bezmocnými. V zoufalství začalo se hospodařiti tak
jako hospodář-bankrotář před krachem, který řeže mnohdy i krovy
vytrhává žlaby a prodá je.
Připravila Marie Vrátná

Naši jubilanti
V
únoru
oslavila
paní Marie Mlíčková
z Mírče
70 let
a paní Jiřina Brožová
z Neradova 89 let.
V březnu oslavila paní
Lom
Marie Sládková z Neradova 93 let.
Všem jubilantům touto cestou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a životní pohodu.
Václav Kafka, starosta

Oslavy MDŽ dorazily
letos do Mačkova
s předstihem

Trocha historie nikoho nezabjje

dnes o „Válce světové“ (V.) - rok 1918

(citace ze zahorčické kroniky)
V roce 1918 nastává všeobecný převrat. „Mele se z posledního“
říkal si posměšně náš lid. Rekvisice obilí a dobytka stíhala dále jedna
druhou, saháno již i na osivo, jako bankrotář k poslednu řeže i trámy
svého stavení. Na výrobu hospodářskou přišla katastrofa. Pole nebyla
zdělana jako před válkou. Nebylo potřebných sil ku práci polní nebylo
hnojiv zvláště ledku se nedostávalo, nebylo strojů ba nebylo dostatek
osiva ani potahu. Nejvíce utrpěl tu chov dobytka stálými rekvisicemi to
pak bylo příčinou že nebylo mléka a másla.

Mačkov- V pátek 2. března odpoledne
ve společenském sále Obecního domu
M a č ko v
v Mačkově proběhla oslava MDŽ.
Starostka obce Hana Míková uvítala padesát
přítomných stručným srdečným proslovem.
S místními dětmi secvičila pásmo recitace a zpěvu kulturní referentka
Věra Pangrácová. Vystoupení bylo více než zdařilé a plným právem
sklidilo bouřlivý potlesk. Nešlo o jediný dárek, který ratolesti u příležitosti
MDŽ daly oslavenkyním v sále. Pro tento významný den vyrobily krásné
drobné dárky, jimiž vzápětí podělily všechny posluchačky.
Obecní úřad pochopitelně také neopomněl ženám a dívkám připravit milý
prezent. A to v podobě květin, chutného pohoštění v podobě zákusků,
chlebíčků, kávy a dalšího občerstvení. S tím pánským doprovodem to
nebylo zase až tak žhavé. „ Oni mačkovští chlapi nejraději MDŽ slaví
vedle v šenku,“ smála se jedna z představitelek něžného jádra obce.
Jeden anonymní občan s povděkem kvituje, že v Mačkově zavedli také
Mezinárodní den mužů: „ Vždyť chlapi jsou taky lidi! No ne ?“, uculuje se
sympatický příslušník pánské menšiny.
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Opodál sedící oslavenkyně, která pracuje jako kuchařka ve škole, uvedla,
že na mačkovské oslavy MDŽ chodí pravidelně každý rok. Vzpomíná,
že za socialismu jí a jejím kolegyním muži přinášeli na MDŽ oblíbené
karafiáty: Z úrovně programů mačkovských MDŽ je prý vždycky upřímně
nadšena: „ Paní starostka to i letos zorganizovala spolu s dalšími nadšenci
perfektně. Vůbec se o obec vzorně stará a je pro svou funkci jako dělaná.
Navíc se obklopila stejně šikovnými lidmi, kterým jde rovněž na prvním
místě o rozvoj Mačkova a spokojenost občanů,“ nešetří chválou navýsost
spokojená obyvatelka obce.
K dobré náladě a milé atmosféře přispělo rovněž pěvecké vystoupení
klientely zdejšího „ Domova Petra“ za doprovodu akordeonu. Lidové
písničky v jejich podání pohladily po duši.
Stávající program výrazně zpestřila kosmetická poradkyně Martina
Pekárková, která byla po celou dobu trvání akce připravena poskytnout
odborné poradenské služby a také zdarma nalíčit a upravit dámské
zevnějšky.
Oslava MDŽ v Mačkově byla všeobecně hodnocena kladně.
Vladimír Šavrda
(bez úprav redakce)

Nemohl si při své cyklopouti nechat ujít slavnou Kolčavu - kdysi četnickou
stanici, dnes nádhernou restauraci s penziónem. A protože svět je malý,
setkal se i s dědou neurčitého věku, který ho překvapil slovy: „ Já znal
vašeho Jaroslava Haška!“
Těmito slovy uzavřel Rosťa Gregor svůj zajímavý monolog na mačkovské
půdě. Protože lidé jeho typu jsou dost vzácní, jistě ho Mačkovští znovu
pozvou, aby vyprávěl o jiné ze svých dobrodružných cest. Vždyť poznání
není nikdy dost!
Vladimír Šavrda
(bez úprav redakce)

Nejen o pohledu ze sedla bicyklu na
Podkarpatskou Rus.

Dobrodruh Rosťa Gregor svým vyprávěním
okouzlil mačkovské domorodce.
Mačkov- Děti, mládež i muži a ženy v Mačkově mají velice kladný
vztah ke sportu všeho druhu. Proto není divu, že si mezi sebe pozvali
na besedu do společenského sálu Obecního domu Rosťu Gregoraúspěšného a houževnatého cyklocestovatele, který sám sebe tituluje
„ kolopoutník“. Před třicítku dychtivých posluchačů v Mačkově
předstoupil, aby je uvedl do tajemného a o to spanilejšího života
obyvatel Podkarpatské Rusi. Cca hodinu a čtvrt dlouhé vyprávění bylo
samozřejmě doprovázeno promítáním jeho fotografických úlovků
z dobrodružné cesty do nitra ještě nezdevastované země, která kdysi
patřila předmnichovskému Československu.
Co si zejména během přednášky Rosťa Gregor pochvaloval byl fakt,
že při putování východními oblastmi narazil z 99, 5% na pohostinné
a hodné lidi.
„ Co mě na Podkarpatské Rusi nadchlo z architektonické stránky, byla
hustá síť kostelů. A co boží stánek, to jiná barva. Duch pravoslavných
kostelíků na romanticky zasněžených vsích mě uhranul natolik, že
jsem si vytkl za cíl strávit na takovém místě vánoce. A ten cíl jsem si
splnil,“ prohlašuje se zvláštním leskem v očích Rosťa Gregor, „ Co se
měst na Podkarpatské Rusi týče, jsou velice zvláštní. Na jedné straně
komunistický styl, včetně legendárních nástěnek- na straně druhé
mraky luxusních západních bouráků místních mafiánů s kouřovými skly.
Obchody však jsou otevřené nonstop a sežene se v nich úplně všechno.
Lidé veselí, družní a hovorní. Taková je Podkarpatská Rus 21. století,“
nechává se slyšet polykač dlouhých kilometrů a milovník nezkaženého
životního stylu.

Pozvánka

„Veřejné výroční setkání“
v sobotu dne 24. 3. 2018 v 16 h.
na sále obce Mačkov
Občerstvení zajištěno
zvou zastupitelé obce
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Jarní Mačkovský běh - 4.000m
„od kapličky ke kapličce"
III. ročník
Dne 14. 4. 2017

Prezentace od 12.00 hod. Start 13.30 hod. u kapličky
Ceny pro nejlepší budou ...
Nejrychlejší převezme putovní pohár starostky obce Mačkov

Startovné 100 Kč
Po běhu občerstvení, hudba a třeba i něco více
v místním pohostinství

V Mačkově

Dne 30.4.2018

Hasiči a děti sraz 29.4.(ne) v 10:00 hod
(příprava)

nách vrátili zpět do hospůdky, aby si pospolu při muzice hezky zazpívali.
A celé masopustní veselí jsme zakončili v úterý před popeleční
středou tradiční maškarní zábavou s půlnočním smutečním průvodem
a pochováním BAKUSA. Zúčastnila se spousta masek a kapela TALISMAN
jako vždy roztančila hned od začátku celý sál. Končilo se až nad ránem
a všichni si to, jak se patří, užili.

Stavění začíná v 17:00 hod. Oheň 19h.

Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás.

Umíme se bavit!
Jedna z mála tradic, které se u nás
dochovaly – maškary, hudba, hromady
výborného i když, ne zrovna dietního
jídla a spousty pití a něčeho malého na
zahřátí… i toto je nedílná součást tradičního masopustu v Mečichově. Letos jsme
Me
č i c h o v toto období začali první únorovou sobotu,
maškarním bálem pro naše nejmenší. I přes
chřipkovou epidemii
se sál zaplnil spoustou krásných
dětských masek. Tancovalo
se, dovádělo a celé odpoledne vyplněné spoustou soutěží si všichni
náramně užili.
Hned další sobotu následoval tradiční průvod masek
obcí. Sešlo se na padesát masek a až na
malé ztráty se všichni
v podvečerních hodi-

Závěrem zbývá poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili a v maskách
absolvovali toto náročné masopustní období, všem, kteří přidali ruku
k dílu, a také všem občanům, kteří účastníky průvodu pohostili. Těšíme
se s Vámi všemi za rok na shledanou.
Foto: Zuzka Plechatá a Petr Hrba
Text: Bohuslava Kořánová
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Tříkrálová sbírka
V loňském roce se poprvé v naší obci
uskutečnila Tříkrálová sbírka. S tímto
nápadem přišla paní Karla Benešová,
a ačkoliv se „na zkoušku“ uskutečnila
sbírka pouze v Předmíři, setkala se
s úspěchem. V letošním roce jsme proto
Pře d míř
opět uspořádali sbírku, o víkendu 6. – 7.
1. 2018 se ve všech našich obcích objevili
šikovní koledníci se zapečetěnými kasičkami
Oblastní charity Strakonice. Celkový výtěžek činil 7.594, - Kč. Všem
dárcům srdečně děkujeme.

Dětský maškarní a pyžamový bál

Již pátým rokem se to na předmířském sále opět hemžilo princeznami,
čarodějnicemi, piráty, kostlivci, nechyběli ani fotbalisté a spousta
dalších masek. Při hudbě kapely MINIMAX si děti na maškarním
bále vesele zatančily a v tanci tradičně pokračovali večer i dospělí ve
slušivých pyžámkách. Občas to prostě chce … vypnout, nechat starosti
života doma … a načerpat tu pozitivní energii, které po dětech zůstal
plný sál

Plánovaný svoz velkoobjemového odpadu

Letošní „jarní“ svoz velkoobjemového a drobného nebezpečného
odpadu se uskuteční v průběhu měsíce dubna. Kontejnery budou
přistaveny následovně:
• 7. – 8. 4.
– Metly a Řiště
• 14. – 15. 4. – Předmíř a Zámlyní
Elektroodpad je možné odevzdat k likvidaci po domluvě v kanceláři OÚ
celoročně.

Pozvánky do Předmíře

Závěrem si dovoluji připojit pozvánku na připravované akce.
V sobotu 7. 4. 2018 se uskuteční jarní úklid obcí. Stejně jako v loňském
roce se jedná o úklid v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
Tímto bych chtěl požádat o pomoc všechny spoluobčany, kterým
není lhostejný vzhled obcí a jejich okolí. Více informací naleznete na
http://www.uklidmecesko.cz/event/16794, přesné informace budou
vyhlášeny i obecním rozhlasem.
V pondělí 7. 5. 2018 v 18:00 se uskuteční připomenutí konce druhé
světové války položením věnce k pomníku padlým v Předmíři.
V letošním roce si naše obec připomíná 700 let od první písemné zmínky.
Oslava tohoto výročí proběhne v sobotu 23. 6. 2018.

V těchto dnech oslavili nebo
oslaví výročí tito naši spoluobčané:
Carolina Beranec (85), Lukášová Marie (77), Solar Jan
(73), Seidl Josef (74), Kratochvílová Marie (73)
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a do
dalších let přejeme stálé zdraví a mnoho životních
úspěchů.

Zlatá svatba

Dále bychom se rádi připojili
gratulaci manželům Janotovým,
kteří dne 16. března 2018 oslavili
50 let společného života
Výročí svatby je oslavou lásky,
důvěry, sounáležitosti, tolerance,
houževnatosti
a
přátelství,
pokaždé však v jiném pořadí.
Gratulujeme vám ke zlaté svatbě
a přejeme i do budoucna vše nejlepší, pevné zdraví - se vším ostatním
už si poradíte!
Zastupitelé a zaměstnanci obce Předmíř
Pavel Karlík- starosta obce

Cena vody se
v roce 2018 nezvýší
Zastupitelé na svém zasedání 22.
února 2018 schválili cenu vodného na
základě kalkulace, kterou předložila
firma ČEVAK. Cena stejně tak jako
Rad
o m y š l u stočného zůstává v roce 2018 stejná3
jako v minulém období a to 52,08 Kč/m
včetně DPH + paušální částka, která je u vodoměru
typu A 400 Kč, u vodoměru typu B 2 301 Kč a u typu D 14.370 Kč.
Cena vodného + stočného je v Radomyšli 52,08 + 10,01
= 62,09 Kč /m3 vč. DPH
Cena stočného v místních částech je 1,64 Kč/m3 vč. DPH
Průměrná cena vodného a stočného v ČR pro rok 2018
je 88,- Kč/m3 vč. DPH

Rozhovor s ing. Stanislavem Koutným
PhD., novým jednatelem firmy PRILLINGER
v Radomyšli
Jste novým jednatelem firmy Prillinger
v Radomyšli, stačil jste se již aklimatizovat?
„Ano, přijal jsem tuto pracovní výzvu od
června a mám pocit, že už jsem si zvykl na
nové prostředí a to zejména díky kolegiálním
spolupracovníkům. V podniku je zajímavá
a aktivní parta, se kterou mě těší spolupracovat.“

Firma je v Radomyšli 25 let, přesto nám prosím
přibližte oblasti, ve kterých v současnosti
podniká.
„Především prodáváme technické náhradní díly v oboru zemědělství, les,
zahrada a některé stavební stroje. Dodáváme také vynikající technické
vybavení i pro hasičské sbory.“
Je součástí Vašeho provozu výroba těchto dílů?
„Ano, některé z těchto dílů vyrábíme. Mnoho dalších jakožto
velkoobchod odebíráme od jiných kvalitních výrobců. Pro nás je důležitá
stabilita a úroveň kvality našich výrobků.“
Připravujete jako nový jednatel nějaké změny?
„Připravuje se řada změn, zejména však ve spolupráci celého
managementu. Cílem změn je budoucí prosperita podniku a jeho
spolupracovníků. Proto jsme doplnili tým i o několik spolupracovníků.“
Jste důležitým zaměstnavatelem v Radomyšli, jaká je Vaše spolupráce
s městysem?
„Spolupráci mohu jen pochválit a zejména komunikaci s panem
starostou Ing. Peterkou. Komunikace okolních obcí, městyse a podniku
je podle mne důležitá pro rozvoj všech, kteří tu žijeme a pracujeme.“
Už máte představu o směřování podniku?
„Podnik budeme rozvíjet. Rádi bychom jej rozvíjeli formou vysoké míry
spolupráce s našimi zákazníky i dodavateli a šli tedy na této cestě s nimi.
Jsme připraveni setkávat se a komunikovat.“
Co považujete pro podnik v současné době za klíčové?
„Za klíčové považuji nového využití poměrně velkého bohatství, které
se Prillingeru podařilo nashromáždit. Nezlobte se, že nemohu v tomto
ohledu prozradit více a ponechám si malé tajemství.“
Na co se nejvíce těšíte?
„Těším se na to, že Prillinger Radomyšl bude zajímavou a přínosnou
pracovní příležitostí v životě těch, kteří na něm se mnou budou dělat.“

Podnikavé bábinky z Radomyšle

Bábinky z Radomyšle zahájily nový rok s energií sobě vlastní.
Příjemnou tradicí se již dávno stala pravidelná setkání každé první
pondělí v měsíci v hospůdce Na Křenovce v Radomyšli, kde bábinky
plánují své výlety a stráví příjemný podvečer. V lednu navštívily Domov
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pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, kde je nejprve ředitel
Mgr. Jan Hájek seznámil s historií tohoto zařízení a pak jim umožnil
část zařízení si prohlédnout. Mohly tak vidět terapeutické dílny, novou
místnost pro Snoezelen terapii, bazén určený k rehabilitaci a klienti
jim ukázali, jak bydlí. Zpáteční cestu polovina z nich bez ohledu na
chumelenici „podnikla“ pěšky, polní cestou, a všechny se pak sešly Na
Křenovce.
V únoru navštívily bábinky Divadlo Fráni Šrámka v Písku a shlédly
představení Divadla Bez zábradlí „Každý rok ve stejnou dobu“, které se
všem moc líbilo. Týden na to se vypravily do Vodňan. Jejich cílem se
stala Střední rybářská škola, ve které je mile přivítal ředitel Ing. Karel
Dubský. Ten jim ukázal rybářské muzeum, které se nalézá na půdě školy,
je zaměřeno na historii rybářství a stavby rybníků v Čechách. Pan ředitel
poutavě hovořil o všech expozicích. Bábinky tak mohly vidět různé
druhy ryb, ptáků i zvířat, které je možno spatřit v rybnících a jejich okolí,
vybavení rybářů i zařízení k lovu ryb. Nejen v muzeu, ale i na chodbách
školy je možno spatřit sbírky zajímavých exponátů z oboru rybářství,
vycpané ryby a ptáky. Exkurze byla zakončena prohlídkou akvárií
s rybami nejen našich vod, ale i cizokrajných.
Bábinky
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Spolek Baráčníků Radomyšl
Čas letí až k zbláznění rychle, kde už jsou Vánoce, z nového roku
2018 jsme odkrojili dva měsíce. V době výtisku to bude ještě více.
Spolek Baráčníků v Radomyšli čekají vždy počátkem každého roku
dvě povinnosti a to uskutečnit „Staročeský ples v Radomyšli“, přivítat
zde všechny hosty a také navštívit a oplatit účast píseckým tetičkám
a sousedům na jejich tradičním Baráčnickém bále. Tak to bylo i letos. 3.
února proběhl „Staročeský ples v Radomyšli“ a hned poté za týden jsme
jeli do Písku tančit „Českou besedu“. Zde u nás jsme přivítali 19 baráčníků
z XVIII. župy Příbram a jejich přilehlých obcí. Jak už jsem se zmínila, též
přijeli tetičky a sousedé z Písku v počtu 8 členů. Účast nebyla veliká,
nás ovšem těšila přítomnost malých dětí, jejich rodičů, mladé chasy
a hlavně těch, kdo nám zůstávají věrní. Tombolu máme vždy bohatou
a tak tomu bylo i letos. Hlavní předtančení se neslo v duchu lidových
tanečků předškolních dětí a v tanci Česká beseda. O půlnoční překvapení
také nebylo nouze, různé převleky, legrace a dobrá nálada je vždy
naším cílem. Letos nám ze zdravotních a pracovních důvodů nemohla
pomoci ve sklípku již stálá trojice Dana Rončková, Pavla Brůžková a Jitka
Benešová, ale výborně je na poslední chvíli nahradili manželé Štěpánka
a Jan Hřebíčkovi. Vřelé díky. Tak jak už jsem vzpomínala, účast nebyla
veliká, ale hudba byla skvělá /pro každého něco měla/ a myslím, že
všichni přítomní se dobře bavili. Doufáme, že v příštím roce se na bále
setkáme i s Vámi.
Za OB Radomyšl Jůzková Zdeňka

Už 15 let DPS Radomyšl

V letošním roce to bude 15 let, co se nastěhovali první obyvatelé
do DPS Radomyšl. Je zde 9 bytových jednotek tipu garsoniéra a 2 větší
byty pro manželské páry. Najdete zde příjemné prostředí i pomoc
pečovatelky za rozumné ceny. Do obchodu, na poštu a k lékaři je to
kousek. V případě potřeby lékařka přijede k vám. Snažíme se společně
oslavit výročí, Vánoce i Velikonoce, občas grilujeme nebo pečeme buřty,
pořádáme přednášky a spolupracujeme s MŠ a ZŠ.
Za dobu své existence většinou ze zdravotních důvodů odešlo 18
obyvatel do jiného zařízení. Není našim úkolem zajišťovat celodenní
ani zdravotní péči. Toto lze přechodně řešit geriatrickými sestrami nebo
Oblastní charitou Strakonice. Náš cíl je poskytnout pomoc lidem, kteří
jsou osamoceni, odříznuti bez auta na vesnicích nebo už nemohou sami
zvládat chaloupky, topení v kamnech, větší nákupy, zvířátka ap. Je možno
poskytnout pomoc i lidem invalidním, kteří nedosáhli důchodového
věku. Vždy je to věc k posouzení lékařem.
Žádosti k nám si dávejte včas, neboť je poměrně velký zájem.
Přednost mají obyvatelé Radomyšle a spádových obcí nebo ti, co
mají vazbu na zde žijící rodinu. S podáním žádosti máte pouze jednu
povinnost a to ke konci roku aktualizovat svůj zájem. Pokud bude volný
byt, my vás oslovíme a vy sami si řeknete, jestli ano nebo ještě počkáte.

Infocentrum

V prosinci 2017 od nás odešla do LDN paní Jiřina Machníková.
Byla to poslední obyvatelka, která zde žila po dostavení DPS. Po celou
dobu zajišťovala spolu s pečovatelkami provoz infocentra převážně
v odpoledních hodinách a o víkendu. Za ta léta byla tržba z infocentra
89.003 Kč. Z čehož 75% je zásluha paní Jiřinky. Za tu dobu navázala
mnoho známostí a přátelství s turisty a dlužno říci, že se mnozí za ní
vraceli. Tato činnost byla duševním obohacením pro ni, ale i pro
návštěvníky infocentra. Ráda bych jí touto cestou poděkovala za její
ochotu a perfektně odvedenou práci.
pečovatelka

Olympiády v matematice
a českém jazyce
Dne 24. 1. 2018 se ve Strakonicích konalo okresní kolo matematické
olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V obou byla účast okolo
třiceti žáků. Kategorie pro 5. ročník ZŠ se účastnili z naší školy čtyři
žáci, konkrétně Lucie Bláhovcová (24. místo), Tereza Plšková (25.
místo), Tadeáš Kloud (26. místo) a Tereza Hřebejková (29. - 31. místo).
V kategorii pro 9. ročník ZŠ zastupovaly naši školu Zdeňka Kabourková,
která obsadila 11. místo, a Štěpánka Hřebíčková, která skončila na místě
17. Všem žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
Dne 29. 1. 2018 se ve Strakonicích konalo okresní kolo olympiády
v českém jazyce. Ve školním kole obsadily první dvě místa Šárka
Kozáková a Zdeňka Kabourková, reprezentovaly proto naši školu i v kole
okresním, kterého se účastnilo celkem 30 soutěžících. Šárka Kozáková
se umístila na pěkném sedmém místě, Zdeňka Kabourková skončila na
místě 16. Oběma žákyním děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Exkurze do Prahy…

V pátek 9. 2. 2018 konala naše základní škola dějepisnou exkurzi do
Židovského muzea v Praze. Pro žáky 7., 8. a 9. třídy zde byl připraven
velmi zajímavý výukový program pořádaný k mezinárodnímu dni
památky obětí holocaustu. Tento program se skládal ze tří částí. V první
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z nich se žáci účastnili besedy s paní Růženou Blechovou, která byla jako
dítě transportem převezena do terezínského gheta, kde pobývala do
konce 2. světové války. Paní Růženka sdělovala své zážitky z protektorátu
a Terezína, snažila se vše žákům ukázat z pohledu dítěte. Vyprávěla jim,
jak se tehdy cítila, co prožívala a podobně.
Druhou částí programu byla komentovaná prohlídka Pinkasovy
synagogy, na jejíchž zdech jsou zapsaná všechna jména obětí holocaustu
z Česka.
Po prohlídce synagogy následovala dílnička, ve které se děti seznámily
s dětskými časopisy vydávanými v Terezíně, s malbami terezínských dětí,
s knihami týkajícími se holocaustu a podobně.
Celý program byl velmi kvalitní a pro naše žáky jistě přínosný. Nejvíce
je zaujalo vyprávění paní Blechové, díky které si mohli představit tuto
dobu z pohledu člověka, který zažil hrůzy nacistického režimu osobně.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Dále komfortní ubytování v apartmánech a bohatá strava v chatě
lanovka přímo pod hlavním vlekem skiareálu.
Z nejvyšších míst lyžařského centra okouzlí lyžaře zkušené i začínající
pohled na hladinu vodní nádrže Lipno, v jeden den se blyštící v sluneční
záplavě, jindy zahalenou v oparu mlhy.
K péči o unavené údy lyžařů přispějí radovánky v blízkém aquaworld.
Třešničkou na dortu může být ovoce a šlehačka na zmrzlinovém poháru
v nedaleké kavárně.
Obdiv lidskému umu doplní pohled na hráz nádrže Lipno, v níž je
umístěna vodní elektrárna. Její náročné budování v letech 1952 – 59
představí expozice v přilehlém informačním centru.
Obdiv zaslouží i železniční dráha sem dovedená. Využila ji i naše
lyžařská skupina k dopravě za zimními radovánkami. Děkujeme za
takovou možnost.					
Jménem účastníků Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Maškarní odpoledne
ve školní družině

Bližší informace k jednotlivým představením na www.radomysl.net

Lyžařský kurz ZŠ Radomyšl

Základní lyžařský kurz pro 22 žáků ze 7. třídy, zájemce z 8., 5.
a 6. třídy ZŠ Radomyšl a jejich pedagogický doprovod (M. Krejčová,
J. Šišpelová Irová, Z. Šišpela) se letos uskutečnil v termínu 26. 1. – 1. 2.
2018 v lyžařském areálu Lipno.
Zde se nabízí lyžařům bohaté vyžití na několika sjezdovkách,
převážně modrých a červených, včetně skicrossové dráhy a slalomu.

Masopustní veselí ve školní
družině si užily i děti z prvního
stupně v Základní škole v Radomyšli. Před začátkem postního
období bylo celé odpoledne
věnováno zábavě, hrám a dobrotám, a to samozřejmě v maskách. Ty měli téměř všichni,
a to i paní učitelky. A že bylo
na co koukat. Mezi holčičkami
bylo nejvíce princezen, ale nechyběla ani Červená Karkulka
s bábovkou v košíčku. Kluci byli
nejen piráti, ale i rytíři a třeba
i fotbalisté. Prostor byl věnován
také soutěžím, za které děti dostaly sladké odměny. Chvíli byl
prostor i pro tanec a v závěru všechny děti čekala odměna v podání domácích buchet.
Na fotografii je Nikol Bláhová a Iva Kylbergerová, které za svou masku
Mimové získaly třetí místo.
Adéla Zborníková, školní družina ZŠ Radomyšl

Konverzační olympiáda
v anglickém jazyce

Dne 13. února 2018 se v DDM ve Strakonicích konalo okresní
kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos naši školu reprezentovaly
nejúspěšnější řešitelky školního kola. Za sedmou třídu to byla Adéla
Slavíčková a za třídu devátou Štěpánka Hřebíčková. Obě si určitě zaslouží
nejen poděkování a pochvalu za statečnost, ale i jedničku z angličtiny.
Klára Halgašová, ZŠ Radomyšl
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Základní škola Radomyšl
okres Strakonice
vyhlašuje povinný

ZÁPIS

dětí do 1. ročníku na školní rok 2018 - 2019
Zápis se bude konat 3. dubna 2018 od 12.30 do 16.00 hodin
v budově ZŠ Radomyšl, přízemí vpravo
•
•
•
•
•

Dostaví se rodiče s dětmi, které dosáhnou do 31. 8. 2018
šesti let (narozeny 31. 8. 2012 a starší).
K zápisu se dostaví i děti, u kterých rozhodl ředitel školy
o odkladu začátku povinné školní docházky.
Zapsány budou děti s bydlištěm v působnosti Úřadu
městyse Radomyšl a spádových obcí, tzn. děti s bydlištěm
v působnosti obcí Chrášťovice, Osek a Velká Turná.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a vyplněné
dotazníky (k vyzvednutí v MŠ nebo ve škole).
Případnou neúčast u zápisu (jen z vážných důvodů)
omluvte předem u ředitele školy.
V Radomyšli 19. 3. 2018
Jiří Pešl, ředitel školy

Ohlédnutí za masopustem
v Radomyšli a Leskovicích
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30 dubna v 16 h slet před radnicí
společně přeletíme k sokolovně,
Boubelína vás pohostí vuřtíky a pitím,
pomůžeme ozdobit májku a
bez rodičovského dozoru se vydáme na
čarodějnickou stezku se spoustou veselých úkolů
v 16 30 na radnici
čarodějnická pohádka v
podání dramatického
kroužku ZŠ

Městys Radomyšl pořádá

„Zábavné dopoledne
s Majdou a Péťou“

Nezapomeňte zkontrolovat technický stav
létadel všech kategorií, létajících koberců i
kouzelnických hůlek.
Své myši,sovy,kočky,ještěrky a hady nechte
doma v pelíšku.

Městys Radomyšl, Základní škola a TJ
zvou na:

Dětský den
spojený se slavnostním otevřením
nového Lehkoatletického areálu

Radomyšl 24.6.2018 v 10.00 h.
Městys Radomyšl pořádá koncert

Vystupují: Karel Peterka, Veronika a Vašek
Řihákovi, Mára, Helena Hamplová,
Frankie Zhyrnov a další

Radomyšl, hřiště u Základní školy
2.6.2018 ve 14.00

Radomyšl 24.6.2018 ve 14.00
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Masopustní průvod Bakus
Masopustní průvod se letos v Sedlici
konal v sobotu 10. února. Úvodní
scénka byla na aktuální téma ochrany
osobních údajů, a pak už starosta za
Sedlice
stanovení přísných podmínek povolil
průvod městem. Ten se vydal na cestu a jako
první překážku musel překonat frekventovanou
silnici I/20. Osobní auta i kamióny zastavily a za to, že jejich posádky
mohly sledovat průvod přecházející silnici, museli někteří řidiči zaplatit
„mýtné“.
Maškary byly opravdu
pestré - viděli jsem
dvě jeptišky, čerta, dvě
smrtky,
olympijského
borce na lyžích, lva,
husí hejno, řezníka
vedoucího na porážku
Babišovo prase, vojáky
z několika historických
armád,
bábu
kořenářku,
kominíka,
pestrobarevného papouška, červeného Santu Clause (chudák Santa byl
na invalidním vozíku), prodavačku preclíků (chudák prodavačka - musela
podporovat EET) a mnoho dalších. Dokonce i „Hrubá mouka - Zlatý klas“
pochodovala v průvodu.
Maškary procházely městem po předem stanovené trase a dobrou
náladu podporovala veselá muzika a chutné občerstvení - na mnoha
zastávkách dostávali účastníci dobroty připravené sousedy, kteří se
průvodu nezúčastnili, ale k dobré pohodě přispěli přípravou jídla i pití.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě průvodu
a průběhu celé akce, a tak přispěli k zachování pěkné tradice.
František Jirsa

SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ TRADIC SEDLICE

ZVE

1. KVĚTNA 2018

NA

PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD
ALEGORICKÝCH VOZIDEL
Průvod se koná pouze za příznivého počasí
V průvodu jsou vítány: historická vozidla, lidé s mávátky
a všichni s dobrou náladou

Zahájení:

14:00 náměstí T. G. Masaryka

Trasa průvodu: náměstí TGM 14:00 hodin, ulice Havlíčkova, Zahradní, Komenského
1. máje, Pod Velkou, U Kina, Komenského, Kostelní, Nádražní, Sídliště II,
Jeronýmova, náměstí TGM

M Ě S T O

S E D L I C E

ZVE OBČANY

ve čtvrtek 3 . k v ě t n a 2 0 1 8
K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
A POLOŽENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
za účasti kolony vozidel

KLUBU 3. ARMÁDY PLZEŇ

PIETNÍ AKT SE USKUTEČNÍ ve 12. 00 hod.
na náměstí T. G. Masaryka a u pomníku padlých

MĚSTO SEDLICE
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE CYKLISTIKY

31. března 2018
na

„Memoriál CH. Battaglii, S. Říhy a M. Krejčího“
aneb

„Zahájení jarní cyklistické sezóny 2018“

Zahájení: ve 13. 30 hodin – Nádražní ulice u autobusové zastávky

Sraz účastníků na Náměstí II - prostor u autobusové zastávky

Trasa: směrem – Škvořetice, Buzice, Laciná, Myštice, Lom, Mužetice a Sedlice

mládež a méně zdatní - kratší trasa - Škvořetice, Lom, Mužetice a Sedlice

V cíli je zajištěno občerstvení. Cyklistická akce je určena široké veřejnosti.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vyzýváme všechny krajkářky malé i velké, aby se zúčastnily soutěžní
přehlídky v oboru paličkovaná krajka, kterou pro Vás pořádá Sedlická
krajka, o.p.s.
Podpořte naše překrásné tradiční ruční řemeslo a přihlaste se.
Více informací najdete na: www.krajky-sedlice.cz

tvarů. Účastnice si na závěr navrhly vlastní podvinek ve tvaru jablka
a velikonočního vajíčka.
Na této poslední návštěvě v německém Tiefenbachu jsme se také
domluvili, že tato díla vystavíme na námi pořádaných Krajkářských
slavnostech, které proběhnou v Sedlici 11. srpna, abychom ukázali, jak
se krajka rodí od nápadu, přes podvinek, až po samotný výrobek. Tuto
výstavu, budete moci zhlédnout, s ostatními krajkovými výrobky po celý
den slavností na místní faře.
Poděkování městu Sedlice za zaštítění této akce a Miroslavě Vackové
za překlady a tlumočení.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci
Dispozičního fondu.
Martina Srbová
Ředitelka Sedlické krajky, o.p.s.

Český svaz žen Sedlice
p o ř á d á

Kurz malování podvinků
pro německé krajkářky
Sedlická krajka, o.p.s. uspořádala pro německé krajkářky z partnerské
obce Tiefenbach (okres Cham) dva kurzy zaměřené na tvorbu podvinků,
což jsou nákresy, podle nichž krajkářky vyrábějí svá díla.
V prvním kurzu, který
probíhal na sklonku loňského roku, se účastnice seznámily se základy malování
jednoduchých podvinků a to
pravidelných geometrických
tvarů. Kurz byl zakončen několika samostatnými návrhy
podvinků na výrobu krajek
a to všech účastnic, samozřejmě za dohledu lektorek.
Druhý kurz, který jsme
uskutečnili již v letošním
roce, jsme byli nejprve mile
překvapeni německými krajkářkami, které podle vlastnoručně vyrobených návrhů z prvního
kurzu, přinesly ukázat
zhotovené kraječky, které
byly opravdu velmi pěkně
a precizně vypracované.
V tomto kurzu jsme již
postoupili o něco dále ukázali jsme si a hlavně
vysvětlili zákonitosti malování podvinků již složitějších,
nepravidelných

j a r n í

"BAZAR"

obnošených

věcí

a

hraček

23. – 28. dubna - MěÚ Sedlice
Po – Pá: 8 . 0 0 – 1 1 . 0 0 h o d

15.00-17.00hod

So: 8.00 -11.00hod

Oble čení pro děti i dospělé , módn í do pl ňky , hra čky a jin é
Přijímají se pouze ja rní či letní věci – čis té – do 30ks/osobu

Cesta pohádkovým lesem v Sedlici
Květen je ještě daleko, ale už teď Vás chceme pozvat na další ročník
Pohádkového lesa. Letos se Cesta pohádkovým lesem uskuteční
v sobotu 26. května, start na fotbalovém hřišti v Sedlici.
Katka Prexlova
Česky svaz žen Sedlice

Soutěžní odpoledne na Bošinci

Na konci ledna jsme se konečně dočkali pořádných mrazů a tak
se naskytla příležitost k uspořádání dětské akce na ledě. Na středu
28. 2. si S.O.V.A. (Spolek Občanů Veřejně
Aktivních) přichystala
„rychloakci“ v podobě
soutěžích na Bošinci. I přes velký mráz
-11°C se na ledě sešlo
skoro 30 dětí, které
si vyzkoušely tři zimní disciplíny: slalom,
střelbu na branku
a rychlobruslení. Je
nám potěšením říci, že
všechny děti byly úžasné
a na bruslích byly jako
ryby ve vodě. Na zahřátí
a posílení se podával horký čaj a domácí perník.
Doufáme, že tato akce
byla jedna z prvních zimních akcí, která se stane
sedlickou tradicí.
Za S.O.V.A.
Katka Prexlová
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Oddíl karate, který žije!
V novém roce se mladí karatisté ze Sedlice
představili zatím jen ve dvou závodech. V prvním
kole Krajské Ligy karate /Hluboká nad Vltavou/
a v prvním kole Ligy Talentů /České Budějovice/.
Na Krajské Lize /prvním závodě v novém
roce/ se místa těsně pod stupni vítězů nějak více
kamarádila s našimi karatisty.
Ale třikrát 5. místo a dvakrát
7. místo to není vůbec nic
špatného!!!
Hned ve druhém závodě
letošního roku se podařilo
třem
karatekům
obsadit
vítězné pozice ve svých
kategoriích. Všichni ve svých
kategoriích kata: Jan Hrouda
2. místo, Adam Formánek 3.
místo a Štěpán Schaffarz 2.
místo. Gratulujeme a přejeme
další úspěchy!
Dušan Pohanka

Rok 2017 v číslech
Tc h
o

yy
yy
yy
yy

řovice

Obyvatelstvo
Obec Tchořovice měla k 1. 1. 2017
celkem 238 obyvatel, z toho 118 mužů
a 120 žen. V obci žilo 32 dětí do 15 let
a průměrný věk obyvatel byl 43,7 let.

Příjmy obce v roce 2017 celkem:
6 644 187,20Kč
Daňové příjmy:		
3 705 014,92 Kč
Nedaňové příjmy: 		
1 119 696,29 Kč
Kapitálové příjmy: 		
3200,- Kč
Přijaté dotace: 		
1 816 276,- Kč

Výdaje obce v roce 2017 celkem: 6.387.211,98 Kč
Splátky úvěru na dofinancování výstavby 8 bytových jednotek a půjčky
na dofinancování výstavby vodovodu činily 573.367,68Kč.
Dluhy obce k 31. 12. 2017 byly ve výši 6.174.770,04 Kč. Z toho firmě
Kvint Vlachovo Březí obec dluží 3.671.932,72 Kč a vůči bance Sparkasse
je dluh ve výši 2.502.837 Kč.
Stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2017 na běžných účtech
a v pokladně 2.575.214,64Kč
Přijaté dotace v roce 2017
Akce

Poskytovatel

Dotace
v Kč

Vlastní
podíl obce
v Kč

Celkové
náklady akce

Komunikace v obci
Tchořovice (oprava
komunikace)

Jč kraj POV

138.000,-

198.902,50

336.902,50

Úroky z půjčky
na vybudování
vodojemu a vod.
řádů

Jč kraj POV

44.000,-

34.438,65

78.438,65

Úroky z úvěru 8
bytových jednotek
v čp. 77

Jč kraj POV

23.000,-

19.764,32

42.764,32

JSDHO Tchořovice
– vybavení zásah.
ochr. prostředky

Jihočeský
kraj

76.625,-

8.523,-

85.148,-

Rekonstrukce
propustku
Tchořovice

MMR ČR

1.234.372,-

674.479,60

1.908.851,60

Veřejně prospěšné
práce

Úřad práce
ČR

Účelová nerv.
dotace na výdaje
JSDHO Tchořovice

MV
GŘ HZS ČR

235.840,- *

------

235.840,-

14.190,-

------

14.119,-

Volby

Ze státního
rozpočtu

20.681,- **

------

--------

Dotace na výkon
státní správy

Jihočeský kraj

57.800,-

-----

-------

*připočtena částka dotace za 11/2017 připsaná na účet obce až v 1/2018
** odečtena vratka odeslaná z účtu obce v 1/2018
Členství ve svazcích
Obec je členem
¾¾ Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS). Členský
příspěvek za rok 2017 činil 500,- Kč. Prostřednictvím tohoto
svazku pořídila obec v roce 2017 párty stan spolu se závažím
v celkové ceně 17.517,- Kč,- Kč, vlastní podíl obce činil 11.386,Kč, zbylou část 6.837,- Kč zaplatil SMOOS jako dar.
¾¾ Svazu měst a obcí ČR (SMO) – členský příspěvek 2.632,- Kč.
¾¾ Svazku obcí Blatenska (SOB). Obec zaplatila v roce 2017 členský
příspěvek 16.520,- Kč.
Prostřednictvím tohoto svazku získala obec v rámci projektu
„Doplnění separovaných odpadů v SOB“ 1 kontejner na plasty, 1
kontejner na papír, 1 kontejner na drobné kovy a velkoobjemový
kontejner na biodpad. Celkové náklady činily 104.665,- Kč. Obec
zaplatila svazku vlastní 15% podíl ve výši 15.699,75 Kč. Zbývající
část 88.965,25 Kč byla hrazena z dotace MŽP.
V rámci projektu „Kompostéry pro občany SOB“ bylo pořízeno
do naší obce 51 kompostérů, které byly občanům na základě
smlouvy o výpůjčce předány na podzim 2017. Celkové náklady
v naší obci se vyšplhaly na 181.463,70 Kč, obec zaplatila vlastní
15% podíl ve výši 27.219,56 Kč, zbylá částka 154.244,14 Kč byla
uhrazena z dotace MŽP.
Obec poskytla v roce 2017 následující finanční dary
Svaz tělesně postižených Blatná		
1 000,- Kč
Babybox pro odložené děti			
1 000,- Kč
ČSOP Makov 				
1 500,- Kč
SDH Tchořovice				
10 000,- Kč
Komunální odpad
Výdaje na odvoz komunálního odpadu (KO) v roce 2017
činily 181.497,45 Kč.
Druh odpadu
Směsný KO 		
(popelnice)

124.136,- Kč

48,66 t

Velkoobjemový 		

11.984,- Kč

3,92 t

Plasty, papír,		
sklo, drobné kovy

38.245,- Kč

7,16 t

Biologicky 		
rozložitelný odpad
Nebezpečný odpad		

13.854,- Kč

8,2 t

1.149,50 Kč

0,11 t

Příjmy
• poplatky od osob 			
• podnikatelé				
• odměny za třídění od firmy EKO-KOM
• celkem 				

115.965,- Kč
6.000,- Kč
28.503,- Kč
150.468,- Kč

Odvoz komunálního odpadu zajišťovaly v roce 2017 Technické služby
města Blatné. Popelnice byly odváženy 1 x za 14 dnů vždy v pondělí.
Termíny odvozů byly zveřejněny na úřední desce a www.tchorovice.
cz. Svoz velkoobjemového, nebezpečného a kovového odpad
a elektroodpadu se uskutečnil na jaře a na podzim 2017. Tříděný odpad
(papír, plasty, sklo) mohli občané ukládat do kontejnerů na návsi,
drobné elektro, baterie či tonery do tiskáren mohli občané ukládat
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do nádob na obecním úřadu. Obec uskutečnila v roce 2017 rovněž2 x
sbírku použitého textilu pro Diakonii Broumov. Poplatky v roce 2017
byly ve výši: občan s trvalým pobytem 400,- Kč a majitel nemovitosti, ve
které není nikdo hlášen k trvalému pobytu 500,- Kč za 1 objekt.

Zimní údržba komunikací

V zimě 2017/2018 probíhala zimní údržba komunikací obecním
traktorem, chodníky byly prohrnovány ručně. V případě náledí byl
prováděn posyp za pomoci posypového vozíku. Chtěla bych v tuto chvíli
poděkovat všem, kteří se na zimní údržbě komunikací v obci podíleli.
Pojízdná prodejna smíšeného zboží zajíždí do naší obce 2 x týdně.
V současnosti je to v úterý v 16:15 a ve čtvrtek ve 12:45 h k místnímu
pohostinství. Časy se mohou lišit podle počtu zákazníků na jednotlivých
zastávkách. Pojízdnou prodejnu provozuje pan Motlík. Nákup je možné si
objednat na místě při předchozím nákupu nebo telefonicky 777 612 311
popř. emailem: objednatnakup@seznam.cz.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Hugo řezník a uzenář pana Šustra
zajíždí do obce Tchořovice vždy ve čtvrtek mezi 14 a 15 hodinou
k místnímu pohostinství. Více info: www.hugoreznikuzenar.cz.

Výlet do Aquaparku v Čestlicích

Výlet do aquaparku se uskutečnil v pondělí 5. března 2018 první den
jarních prázdnin. Organizaci zájezdu měla na starosti paní Vohryzková.
Celodenní výlet do Prahy, do světa spousty vodních atrakcí, si určitě
dospělí i děti užili. Z rozpočtu obce byla uhrazena doprava všem
účastníkům, kteří mají trvalý pobyt ve Tchořovicích.

Pozvání na připravované akce
ve Tchořovicích

Beseda s kronikářem obce v sobotu 31. 3. 2018 od 17 v místním
pohostinství
Odvoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu se
uskuteční v pátek 20. dubna od 15 do 18 h a v sobotu 21. dubna 2018
od 8 do 10 hodin v oploceném areálu bývalé skládky u hlavní silnice
směr Blatná
Slet ultralehkých letadel v sobotu 19. 5. 2018 od 9 do 17 h ve
Tchořovicích na letišti. Více info: simek65@seznam.cz nebo na obecním
úřadu ve Tchořovicích. Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
Eva Křivancová, starostka

Maškarní bál

V sobotu 17. února se ve 14 hodin otevřely dveře do místní hospůdky
pro všechny pohádkové i nepohádkové bytosti. Sešla se nám spousta
malých i velkých dětiček, pro které klauni nachystali nemálo soutěží
a odměn. Tančilo se s balónky, házelo se s míčky, skákalo, běhalo
a všude byl slyšet dětský smích. Celé odpoledne nás doprovázela hudba
DJ Krtka, která byla skvělá, ale nejvíce stejně všechny děti přitahovaly
pověšené balónky, které si po celé odpoledne stahovaly a mohly je
bouchnout. A samozřejmě různé dobroty, co dostaly za plnění úkolů.

Všichni vypadali spokojeně unavení a vyrazili zpět k domovu. A my se
opět těšíme, že za rok se sejdeme v tak hojném počtu, jako tento rok.
Děkuji všem, co se podíleli na přípravě této akce.

Hasičský bál

Po maškarním bále následoval od 20:00 bál hasičský. K tanci
i poslechu nám zahrála skupina The Schmidle Boys. Celý ples se vyvedl
a protáhl až do ranních hodin. Všichni se dobře bavili a nechyběla ani
tradiční bohatá tombola.

Výlet mladých hasičů

Abychom naše mladé hasiče motivovali v novém roce do další
hasičské sezony, vyrazili jsme v pondělí 5. března, jako už tradičně do
aquaparku v Praze Čestlicích, který organizovala pí Vohryzková. Celý den
jsme plavali v divoké řece, jezdili na tobogánech, vznášeli se na obřích
vlnách. Ti menší prozkoumávali pirátskou loď, popřípadě se zúčastnili
různých soutěží či tančili, za což dostali drobné odměny, nebo třeba jen
relaxovali v sauně, vířivce či na lehátku. Po obědě jsme si pochutnali na
výborné zmrzlině a opět vlítli do víru zábavy. Všichni jsme si to moc užili,
spokojeně a hodně unavení vyrazili kolem 18. hodiny k domovu. Prožili
jsme krásný den a moc se těšíme, až si to zase zopakujeme.
Text i foto Martina Čadková

Únor 1948
a jeho následky v Tchořovicích
V letošním roce uplynulo 70 let, od roku 1948, který byl výrazným
přelomem v dějinách naší vlasti. Toto období, vzhledem ke všem
následujícím událostem a důsledkům, je i v současné době, především
mezi starším obyvatelstvem, stále rozporuplným obdobím. A to mezi
těmi, kteří na toto období vzpomínají v dobrém, i mezi těmi, kteří
jej považují za jedno z nejhorších období svého života. Pochopitelně,
dobré skutky se zapomínají, to nepěkné zůstává stále na paměti a nutí
k zamyšlení.
Jistou předzvěstí únorových událostí v roce 1948 byly volby
do obecního zastupitelstva ve Tchořovicích dne 26. května 1946
s následujícím výsledkem: 123 hlasů strana lidová, 101 strana
komunistická, 32 národně socialistická a 9 sociálně demokratická.
Za starostu obce byl zvolen ze strany lidové František Vodička čp. 20.
Z dvanáctičlenného zastupitelstva obce tu bylo 5 členů zastupující
komunistickou stranu /Zralý Jan čp. 87, Hrbek Václav čp. 8, Svoboda
Václav čp. 1, Maruš František čp. 61 a Čejka Václav čp. 43/.
Po únoru v roce 1948 přichází doba nového politického zřízení
v čele s komunistickou stranou. Doba, která mnoho slibovala a byla
ve velkém očekávání. Doba nesčetných pozitivních událostí, ale
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Bohumil Vokurka

i doba velmi pohnutých, někdy i tragických událostí. Naštěstí ty se
jen okrajově, i když citelně, vzhledem k některým sousedním obcím,
dotkly jen mála obyvatel naší obce. Ale i tak nelze zapomenout na
události, s touto dobou souvisejících. Připomeňme si proto některé
z nich, které by neměly skončit v zapomnění.
Rodina Bohumila Vokurky čp. 2., v roce 1951 utekla z vazby Ústavu
pro mladistvé ve Lnářích z místního kláštera, dvě slovenská děvčata. Na
útěku se setkala na poli s rodinou
Vokurků, která jim poskytla úkryt
ve svém domě, oděv a peníze
na cestu. Po svém utajeném
návratu domů byla obě děvčata
záhy odhalena a dopadena. Po
několika dnech tvrdého výslechu
prozradila i své ochránce pana
Bohumila Vokurku a jeho
manželku Marii Vokurkovou.
Oba byli odsouzeni rozsudkem
bývalého
Okresního
soudu
v Blatné. Soudní přelíčení, pro
výstrahu, probíhalo ve Lnářích ve
veřejném procesu, v hostinci „Na
Panské“. Pan Bohumil Vokurka si
Marie Vokurková
odpykal trest odnětí svobody na
dolní hranici - 4 měsíce ve vězení a paní Marii Vokurkové byl vyměřen
trest ve výši 10 měsíců. S ohledem na její bezúhonnost v minulosti
a řádnému životu a na základě jejího odvolání, jí byl trest uložen
podmíněně na dva roky. Velmi ji v tomto případě pomohli svým
svědectvím přátelé a někteří dobří lidé. Současně byla rodině uložena
peněžitá pokuta ve výši 30.000 Kč. V měsíčních splátkách splatili
18.000 Kč, zbytek jim byl amnestií prominut.
Bohumír Novák čp. 51, v září 1951 nastoupil na základní vojenskou
službu do Hradce Králové. Zde byl zařazen, jako nespolehlivý, do
jednotek PTP (pomocné technické prapory) a jeho základní služba
končí až v listopadu roku 1953. Podle tehdejších nařízení se u těchto
jednotek základní vojenská služba automaticky prodlužovala až o půl
roku. Výjimka byla udělena pouze tehdy, když předseda národního
výboru obce požádal o tzv. „snížení trestu“, což v tomto případě
nestalo. Během vojenské služby se z Bohumíra Nováka stal prvotřídní
zedník. Po složení učňovské zkoušky se tomuto řemeslu věnoval po
zbytek svého života.
V letech 1951 - 1954 v rámci celostátní akce K /kulak/se i ve
Tchořovicích objevila vážná hrozba vystěhování několika velkých
selských rodin z obce. Měli být prohlášeni za kulaky /vesnické
zbohatlíky/, odsouzeni a vyhoštěni třeba tak, jako se stalo v Hajanech
a i v dalších okolních vesnicích. Mezi vytypované rodiny patřil Václav
Vokurka čp. 10, Václav Janota čp. 24 a Jan Kub čp. 14. Později k nim
byly přiřazeny rodiny Jaroslava Knížete čp. 12 a Josefa Masáka čp.
40. Dá se říci, že jen v důsledku velkého odhodlání, snad i typické
tvrdošíjnosti tehdejšího předsedy obce Eustacha Polana a jeho
manželky Rézy /Terezy/, která vládla v rodině, k tomu nedošlo. Měl
prý snad i prohlásit: „Když skončí v obci oni, skončím i já“. Možná
pomohlo i to, že Eustach Polan spolu s Václavem Čejkou a Václavem
Svobodou byli v komunistické straně po celou dobu II. světové války.
Současně od roku 1948 byl předsedou organizace KSČ v obci.

I tak po uzavření mlýna v roce 1952 byl Josef Masák z čp. 40 pracovně
nasazen na práci do hornictví. Nejdříve v Jáchymově, později byl
během týdne s dalšími muži ubytován v dřevěných domcích na Bytízu
u Příbrami jako v pracovním táboře. Sem jej, s ostatními potrestanými
muži, odváželo auto s ozbrojeným doprovodem. Pravděpodobně
nevadilo ani to, že od 19 let /v důsledku čištění mlýnské stolice/ mu
na levé ruce chyběly všechny prsty a půl dlaně. Tato nebezpečná
a namáhavá práce byla možná i příčinou jeho předčasné smrti.
Celá řada místních sedláků, když se projevily snahy přinutit
je k založení JZD, byla ve značné míře perzekuována častými
hospodářskými kontrolami. I těm, kteří měli splněny zemědělské
dodávky, bylo v některých případech zabaveno obilí připravené k setí.
Aby pak pole byla oseta a nezůstala ladem, což byl trestný čin, bylo
osivo získáváno půjčkou od sousedů či jiných dobrých lidí. Obrany
proti takovéto nepřístojnosti nebylo.
K persekuci docházelo i u hospodářů s malou výměrou polí,
především u těch, kteří do posledního okamžiku lpěli na své půdě
a vstup do JZD kategoricky odmítali. K hospodaření jim byla přidělena
pole, zanedbaná, kamenitá, pokud možno co nejdále od obce
a v obtížně přístupných místech. Když se jim pole podařilo zkultivovat,
bylo jim vyměněno za jiné. Na tuto zlovůli doplatila nejvíce rodina
Jaroslava Drnka čp. 64 a Františka Křivance čp. 72, které patří mezi ty
poslední, kteří do JZD vstoupili.
Bylo vyžadováno vysvětlení od zemědělců, kteří v plnění dodávek
zaostali - doklad č. 1.
Z dopisu Rady okresního národního výboru Strakonice ze dne 7. září
1962 Radě místního národního výboru Tchořovice:
Poměrně tvrdým způsobem byly postihovány i děti ze
zemědělských rodin, které po skončení základní školy byly nuceny
k nástupu do pracovního poměru v zemědělství. Pokud nesouhlasily,
byly bez zaměstnání, což byl trestný čin. Naopak u velkých hospodářů
/kde byl nedostatek pracovních sil/, byly děti nuceny k nástupu do

doklad č. 1
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doklad č. 2

pracovního poměru mimo zemědělství – nejčastěji se jednalo o těžký
průmysl. - doklad č. 2.
Povolování loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti bylo
vázáno na pozitivní vztah majitele k lidově demokratickému zřízení. doklad č. 3.

doklad č. 3

Velmi vysoké tresty byly za zabíjení prasat „na černo“. Postižených
rodin zemědělců bylo několik. Mezi nimi byl také bývalý starosta
obce František Vodička v roce 1953, který byl za to odsouzen k 6
měsícům. Vyvstává tu otázka, proč zrovna on byl odsouzen, a nikdo
jiný, k takovému trestu. Budeme-li spekulovat, mohla to být i jedna
z možností jak jej odstranit z funkce starosty obce.
V této době byly i finanční pohledávky u těch osob, jejichž půdu
obhospodařovalo místní JZD. - doklad č. 4.

doklad č. 5

Po roce 1950 dochází na celé řadě míst /v rámci celé Československé
republiky/ v akci K /kulak/ k obvinění a odsouzení celé řady velkých
hospodářů za údajné neplnění a zatajování dodávek či vlastizradu.
Jejich manželky s dětmi jsou nuceně vystěhovány a přemístěny do
neznámých míst.
Již v roce 1950 je do obce nastěhována taková první rodina
vystěhovalců. Touto rodinou byla paní Štýbrová se svými dětmi
Josefem a Marií. Jako obydlí jim byl vyhrazen dům za vjezdem po
levé straně bývalého panského dvora. Paní Štýbrová pracovala jako
krmička prasat v místním dvoře, starší syn chodil do základní školy
ve Tchořovicích. Pocházela ze severozápadních Čech, její manžel
byl označen jako kulak k trestu smrti za neplnění a zatajování
zemědělských dodávek. Trest mu byl později změněn na 25 let žaláře.
V roce 1952 odchází tato rodina neznámo kam.
„… Pepík Štýbrů byl můj spolužák na základní škole, ale i kamarád.
Byli jsme stejného stáří a seděli jsme ve společné lavici. Byl mým
kamarádem při pravidelném denním pasení drobného hospodářského
zvířectva, ale i při cestě do kostela ve Lnářích. Vzpomínám, jak mi
s klidnou tváří vyprávěl o zprávě, že jeho otec byl odsouzen k trestu
smrti i o tom, co tomu předcházelo. Běhal mi mráz po zádech a on tak
klidně mluvil, jako kdyby se ho to vůbec netýkalo.
Ve škole se k němu chovali všichni spolužáci velmi dobře včetně
paní učitelky Marie Kratochvílové z Blatné. Nevzpomínám si, že by
někdo z dětí nebo jejich rodičů měl nějaké problémy s příslušníky SNB
za udržování přátelského vztahu s touto rodinou .....“
Do toho samého domu byla v roce 1954 nastěhována manželka
Josefa Reslera Anna se třemi dětmi /Josef, Libuše, Eva/. Osud této
rodiny byl prakticky stejný, snad i horší
Josef Resler pocházel z Doks, patřil mezi sedláky s celkovou
výměrou přes 25ha. V roce 1953 byl v politicky motivovaném procesu
uznán vinným z trestných činů vlastizrady a sabotáže a odsouzen
k trestu odnětí svobody na doživotí. Byl vězněn v Jáchymově a na
Příbramsku. Odpykal si ve vězení 11 let. Dne 9. 5. 1969 mu byl

doklad č. 4

Velmi zajímavý a netradiční je i dopis ze dne 17. 6. 1961 z Jednoty,
lidové spotřební družstvo Strakonice místnímu pohostinství, který
jasně vystihuje tehdejší dobu i náladu místního obyvatelstva. - doklad
č. 5.

dům pro rodiny z akce „K“ /současný stav/
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zbytek trestu prominut a byl rehabilitován. Zemřel v roce 1978. Jeho
manželka Anna strávila ve vězení 9 měsíců a to jen díky amnestii.
Po propuštění z vězení byla s dětmi nastěhována do Tchořovic. Po
dvou letech byla přestěhována do Lnář, kde pracovala jako krmička
dobytka na místním státním statku. Usnesením Krajského soudu
v Ústí nad Labem ze dne 25. 3. 1968 jí byl celý rozsudek zrušen a byla
rehabilitována. Zemřela v roce 1979 ve věku 56 let.
Připravil Karel Krejčí (foto archiv autora)
Podklady:
Kronika Obce Tchořovice

Tchořovické „Víte, že ...“

/Aneb drobné události z místní kroniky ve Tchořovicích v různém
časovém období./
1677 - Stonal tchořovický hraběcí na morní nemoc a také v prosinci na
tři hlízy zemřel. Jedno dítě a další čtyři osoby byly nemocné.

SaK-Turná
Spolek SaK-Turná (spolek Sportu
a kultury Turná) uspořádal v sobotu 13.
ledna 2018, výroční členskou schůzi.
Na této schůzi se sešlo 19 členů spolku.
Pozvání přijali, starosta obce Ing. Jiří
Ve
starosta SDH Ing. Miroslav Zobal
l k á Tu r n á a Mlíčko,
velitel SDH Pavel Šípek. Předsedkyně
spolku paní Červenková zhodnotila činnost
za uplynulý rok, poděkovala starostovi obce za finanční podporu na
činnost spolku a hlavním tématem byl program činnosti na rok 2018.
Mimo zaběhlých akcí je v letošním roce naplánován autobusový zájezd
do pražského divadla. Tohoto zájezdu se zúčastní členové spolku i místní
obyvatelé.

1688 - Václav Švarc, hořejší mlynář, seděl ve vězení v poutech za
cizoložství. Též v poutech na tchořovických sýpkách střechu s 8 000
šindeli zdarma pokryl a k tomu ještě tři zlaté, pokuty přidal.
1715 - Byla tohoto roku tak vysoká úroda švestek, že se v Praze
prodávalo 300 ks za 1 krejcar.
1728 - Za řeči nestydaté a smyslné uložena pokuta ve prospěch
zádušní pokladny dvěma mladistvým, kteří v hospodě tchořovické se
nešlechetně chovali.
1912 - Že o puškvorec byl v rybnících zájem, dokládá zápis z tohoto
roku, kdy byl vysazen do rybníka Radova a Nadýmače – dobře se ujal
1926 - Poslední dochovaný záznam o odstřelu vydry říční, na
velkostatku lnářském se uvádí tento rok. Byla ulovena Janem Krejčím
ze Tchořovic na rybníce Dolejší.
1964 - Od 4. do 12. listopadu se na místním letišti prováděly záběry
k připravovanému filmu „Ať žije republika“. Při této příležitosti bylo
v obci ustájeno 6 koní a uskladněno 6 svazarmovských letadel.

Výroční schůze SaK-Turná 13. 1. 2018

Masopustní průvod
První kulturní akcí v obci v roce 2018 byl masopustní průvod. Pod
vedení členů SDH Velká Turná se v sobotu 10. února v 10 hodin sešlo
v místní hospodě 14 masek. Všichni se dostatečně posilnili a před
jedenáctou hodinou dopolední vyšel masopustní průvod k panu
starostovi, kde masky dostaly svolení k masopustnímu průvodu obcí. Po
prvním tanečku a pohoštění u pana starosty vyšel masopustní průvod do
obce. Masky se u každé chalupy zastavily a po přednesení masopustní
básničky si s domácím zatančily. Odměnou bylo vždy malé pohoštění.
V letošním průvodu byly masky vodníka, ponocného, Krakonoše,
kominíka a třeba medvěda. Ke každému tanečku zahrála harmonikářka
v doprovodu bubeníčka. Masky ukončily svůj průvod v 17 hodin v místní
hospodě.

Masky 10. 2. 2018

Divadelní představení

Anežka Bolinová 13 let - ZUŠ Blatná

Již tradičně se konala v pátek 16. února v sále Hospody Na Rozhrání
ve Velké Turné předpremiéra divadelního představení „Milostné
dostaveníčko“. Jednalo se o italskou komedii ze 70. let od autora Aldo
de Benedetti. Hru nastudovala „Scéna Mladých při DS Čelakovský
Strakonice“. Na představení se sešlo na 50 místních i přespolních diváků.
Představení bylo příjemným kulturním zážitkem. Diváci po představení
ještě poseděli v místní hospodě na kus řeči a skleničku sektu.
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Starý sál s hospodou čp. 6 před rekonstrukcí

Divadlo Milostné dostaveníčko, Scéna mladých, 16. 2. 2018

Obecní ples

Na sobotu 24. února připravilo zastupitelstvo obce Obecní ples. Letos
na tomto plese zahrála písecká skupina TOP TON. Místa k sezení byla
pro letošek beznadějně vyprodána. V našem malém měřítku to čítá 80
míst + 10 míst personálu. Kapacita sálku byla zcela naplněna. Přítomní
se dobře bavili díky nové kapele, která výborně zahrála jakoukoli
písničku na přání. Všichni však čekali na 23. hodinu, kdy vystoupily ženy
ze spolku SaK-Turná s nacvičeným tanečním představením. Letos se
jednalo o tanec na skladbu z 80. let Poupata. Do tance se zapojily jak
mladší tak i starší členky spolku. Krásné vystoupení bylo diváky oceněno
potleskem. Po půlnoční přestávce pokračovala zábava do ranních hodin.

Vepřové hody

SDH Velká Turná již několik tel připravuje pro občany obce vepřové
hody. V sobotu 3. března zavoněl v sále Hospody Na Rozhrání ovar.
Od 10 hodin mohli zájemci ochutnat ovar s hořčicí a křenem. Dále
byly postupně připraveny i jelítka a jitrnice. Na prohřátí žaludku se
podávala ovarová polévka s kroupami. V neděli od jedné hodiny si mohli
zájemci zakoupit světlou či tmavou tlačenku. Na spláchnutí mastnoty
se čepovalo pivo Dudák 11° a polotmavý ležák Klostermann 13°. Tato
akce je pro svou náročnost vždy organizační zkouškou pro sbor. Jako
každoročně to vyšlo. Nezbylo vůbec nic a to bylo připraveno na 320
jelítek a jitrnic. Cílem akce je pro SDH podpora venkovských tradic
a několik kusů masa z porážky, které je během roku použito pro potřeby
sboru jako občerstvení při brigádách a schůzích.

Činnost zastupitelstva

Letošní rok je bohatý na volby. V lednu proběhlo I. a II. kolo přímé
volby prezidenta republiky a na podzim nás čekají důležité volby do
obecních zastupitelstev.
Poplatky v obci se pro rok 2018 nemění.
Odvoz odpadů: Kč 450,- /osoba rok (dospělá osoba); Kč 225,- /osoba do
15let/rok; Kč 600,- /rekreační objekt/rok.
Pitná voda Kč 50,-/1m3 ; stočné Kč 92,- osoba/rok.
Schválený rozpočet obce pro rok 2018:
Příjmy Kč 3.124.701,- + financování Kč-1.899.299,Celkové příjmy Kč 5.024.000,Celkové výdaje Kč 5.024.000,Hlavní plánované stavební akce a nákupy v roce 2018:
Zastupitelstvo obce zadalo zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení budovy čp. 6 podle studie na „Objekt Hospoda
sál a zázemí“. Dále byla podána žádost o dotaci na II. etapu opravy
skladového objektu čp. 6 (výstavba podlahy, stropu, komína, vrat
a oken). Předpokládané náklady Kč 750.000,- a požadovaná dotace
z POV Jihočeského kraje Kč 250.000,-. Dále obec podala žádost o dotaci
na opravu MK v obci parc.č. 1011-Vinohrady. Předpokládané náklady

Kč 343.324,- a požadovaná dotace Kč 168.000,-. Pro zabezpečení
požární ochrany obce byla podána žádost o grant na vybavení zásahové
jednotky SDHo v částce Kč 122.238,- a požadovaná dotace Kč 110.000,-.
Jedná se o požární přívěs a vybavení (hadice, proudnice, zásahový oblek,
plovoucí čerpadlo atd.). Dále je v současnosti připravována stavební
akce odkanalizování skladového objektu čp. 6 a přípravné zemní práce
pro výstavbu podlahy tohoto objektu. Dále budou prováděny další
drobné provozní a údržbářské činnosti na majetku obce.
Obec Velká Turná v loňském roce zpracovala dokumentaci pro
stavební povolení rozšíření obecního vodovodu pro novou výstavbu.
Pro tuto stavbu se bude hledat vhodný dotační program pro možnost
financování této stavební akce. Obec v letošním roce plánuje zakoupení
osobního, více účelové auta pro všeobecnou potřebu obce v částce cca
do Kč 250.000,-.

Proběhlo a čeká nás
Proběhlo po uzávěrce:

10. března 2018 - Oslava MDŽ, pořádal SaK-Turná.
17. března 2018 - Dětský maškarní bál, pořádal SDH Velká Turná.
Čeká nás:
30. dubna 2018 - Stavění májky a pálení čarodějnice, pod organ. SDH
celá Obec Velká Turná.
7. května 2018 - Uctění památky padlých ve světových válkách u pomníku
u školy ve Velké Turné. Obec Velká Turná, obecní spolky a občané.
12. května 2018 - Okrskové požární cvičení na cvičišti Pazderna v obci.
Pořádá SDH Velká Turná.
Pavel Šípek, místostarosta obce

O Rallye Dakar
7. 4. 2018
Obec Záboří zve všechny nadšence
automobilového závodu Rallye Dakar
na besedu s Josefem Kalinou, která se
uskuteční dne 7. dubna od 19:00 hodin
Záboří
v kulturním domě v Záboří.
Josef Kalina je nejznámějším českým
navigátorem, který má na svém kontě tři vítězství
v nejslavnějším a nejnebezpečnějším závodě světa Rallye Dakar.
Ve svých 68 letech je jediným z mnoha maratónských jezdců, který
pamatuje celých třicet let fenomenálního dobrodružství jménem
Dakar, a přitom se závodu stále aktivně účastní. Josef Kalina je muž
mnoha profesí, kritický pozorovatel dění na přelomu století, který
dokázal zaznamenat zrod a vývoj kamionového závodění, který dostal
možnost prožít dobrodružství, která se v našem civilizovaném světě
už odehrávají jen zřídka. Poprvé okusil Rally Dakar v roce 1986 a za
třicetileté působení se celkem pětadvacetkrát posadil do kamiónu v roli
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navigátora. První úspěch se
dostavil v roce 1992, když
s Karlem Lopraisem dojel na
druhém místě. O dva roky
později se radoval z vítězství,
které s Karlem Lopraisem
zopakovali ještě v letech 1999
a 2001. Na startu nechyběl
ani v roce letošním.
Přijďte si poslechnout
vyprávění o tom, kam se za
tři dekády jeho působení
maratonská rallye posunula!
Jitka Říhová
h tt p : / / w w w. b u g g y ra .
com/team

7. 4. 2018

dj michael šilhavý

14. 4. 2018

dj martin hovorka
radio kiss

21. 4. 2018
dj tomáš kunc

Přehled akcí

hity od roku 1990

5. dubna - čtvrtek, „Zmizelá Šumava ve vyprávění
Šumaváka Emila Kintzla“, od 18.oo hodin,
beseda spojená s promítáním, KD Chanovice
20. dubna - pátek, „Památky a historické
zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých
stránek“, od 18.oo hodin, setkání s historikem
prof. Jiřím Škabradou, KD Chanovice

28. 4. 2018

dj honza pekárna

česko-slovenské hity

Chanovice

21. dubna - sobota, „Den proti úložišti“, program bude upřesněn,
společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště
radioaktivních odpadů

KONTAKT
@KlubElimat

tel.: 777172850

Čechova 237
388 01 Blatná

28. dubna - sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední
slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě
u Chanovic
4. května - pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od
15.3o hodin, vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Blatná a ZŠ a MŠ
Chanovice, výstava bude do 1. 7. 2018, hudba ZUŠ Blatná,
zámecký areál
5. května - sobota, „Osvobození 1945“, od 15.3o hodin, historická
vojenská technika, vzpomínka na květen 1945 a poděkování,
zámecký areál
19. května - sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin,
turistická sportovní vyjížďka, start a cíl u KD Chanovice

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

27 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné ...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP Jihočeského kraje
Strakonice
personální pracoviště:
telefon číslo: 974 237 400
e-mail: jaroslava.hanzlova@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Plánkova 629, Strakonice
Nástupní plat: 21 840,- Kč.
Po úspěšném ukončení základní odborné
přípravy (12 měsíců): 26 290,- Kč.
Po zkušební době může být přiznán náborový
příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
Od 1. 1. 2018 probíhá nábor osob bez maturity
( s výučním listem).
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Místo pro Vaši svatbu, narozeniny,
soukromé akce a jiné.

Spálená 440 (bývalá prodejna Nářadí Pojer)
Blatná
603383585
svetkrmiv@email.cz
Prodej krmiv pro hospodářská zvířata z českých
surovin za stále příznivé ceny!
Krmiva a chovatelské potřeby pro psy, kočky a
ostatní domácí mazlíčky.
Návnady pro rybáře včetně BOILIES!
Pro věrné zákazníky bonusový program.
Možnost rozvozu zboží po domluvě.
Těšíme se na Vás vždy s dobrou náladou!
Domov pro seniory Blatná
Středisko Pečovatelská služba

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

Brigáda na zámku Lnáře

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

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

Mladá rodina hledá au pair do Německa.
Pomoc s péčí o tři děti
ve věku 1,5 roku, 7 a 9 let.
Možný nástup již v dubnu 2018
nebo dle dohody, tel. +420 722 810 117, +420 728 881 358

Nabízí práci na Dohodu o provedení práce
na období červen – srpen 2018
Na letní měsíce červen až srpen hledáme zájemce o Dohodu o provedení práce
na středisko Pečovatelské služby Blatná. Práce je vhodná např. pro studenty
starší 18 let, či pro další zájemce, kteří si chtějí přivydělat.
Pracovní náplň obnáší:
-

Práce v terénu – vyřizování pochůzek, nákupů, doprava uživatelů k lékařům,…
Přímá práce s uživatelem v jeho domácnosti – pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc
s přípravou stravy, úklid domácnosti,…
Rozvoz obědů v Blatné a okolních obcích

Pracovní doba:
-

Ranní směna 8:00 – 14:00
Dělená „odpolední směna“ 9:00 – 14:00 a 17:00 – 18:00 (max. 2x týdně)
Víkendové směny 7:45 – 13:30 (so + ne max. 1x měsíčně)
Směny se plánují dopředu

Požadujeme:
-

Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Zdravotní průkaz
Výpis z rejstříku trestů
Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřený!!!

Nabízíme:
- Finančně zvýhodněné obědy
- 95,- Kč/hod.
V případě zájmu a pro podrobnější informace se hlaste u vedoucí pečovatelské služby
na níže uvedené kontakty:
Kateřina Jandečková, DiS.
Dům s pečovatelskou službou Tyršova 436, 388 01 Blatná
tel.: 773 497 591
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

Ráčkovalka
ve Vídni
Princeznička Ráčkovalka
ráno vstala z postele,
protáhla se, usmála se,
vyskočila vesele.
Den byl krásný, nikde mráčku,
kousek slunka svítilo,
s princezničkou tohle ráno
velké divy dělalo.

Ještě v tričku, co v něm spala,
košilky jsou pro nudu,
za Kryštůfkem do zahrady
vtrhla plná nápadů.

“Rrychle, pojď sem, zahrradníčku,
za tatínkem půjdeme.
Já chci sachrr a ty taky,
do Vídně dnes jedeme.”

Ráčkovalka slastně mlaská,
Kryštůfek si lebedí,
pan král vraští čelo staré,
že sachr nerad nevědí.

A tak oba jako jeden
za tatínkem běželi,
do královských komnat vtrhli,
na pana krále volali.

“Dčero moje Ráčkovalko,
šlyš královšké šlovo mé,
pšednošt pšed tím šachrem
šladkým
já Král, dávám kopané!”

na králův rozkaz odeslán.”
Princeznička Ráčkovalka
štěstím celá bez sebe,
z okna kouká celou cestu
na pole, louky, na nebe.

“Taťko krráli, pane králi,
venku je tak krrásný den.
Rrychle vstávej, pane králi,
na sachrrdorrt pojedem.”

Ve Vídni hned do cukrárny
taxi krále odveze.
Holka dá všem velký sachr,
dva si domů poveze.

Ať se bránil, jak se bránil,
královský vlak čekal tam.
“Zvláštní rychlík Blatná – Vídeň
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Starý pan král s doprovodem
z vlaku právě vychází,
taxi čeká před nádražím,
krále Kryštof provází.

Tatˇka král byl na fotbálku,
princeznička v cukrárně,
no a Kryštof, pane králi,
ten dal přednost princezně.

Vsadí krále do taxíku,
hned se rychle otočí,

A ty kytky jí nosí pořád dál.
Miluše Kordulová

Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 60 bylo, jako obvykle, ve třech různých úrovních
obtížnosti. Tajenka: lehká verze – ať vás nový (kontrolní řádek tj. číslice v 1. řádku 965748123), středně těžká verze –
rok potěší (č. v 1. ř. 645971328), těžká verze – i překvapí (č. v 1. ř. 913248765). Výherci: Věra Vonášková, Hornosín;
František Havlena, Bělčice; Václav Rodina, Sedlice. Uvedení úspěšní luštitelé si mohou vyzvednout výhru (drobné
ceny) v kanceláři SOB nejpozději do pátku 4. května 2018, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č.
728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 61 (tj. z března 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 4. května 2018.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravily paní Ivana a paní Ema z Olomouce.
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A tak všichni spokojeni
den si pěkně užili,
každému, co je mu milé,
druzí pěkně popřáli.

Z nádraží zas příští týden
zvláštní rychlík vyrazí,
jeho směr je Blatná – Vídeň,
Vídeň, hlavní nádraží.

Vlak speciál Blatná – Vídeň
do nádraží dorazí,
princeznička raduje se,
taťku mdloby obchází.

Nepochodil, chudák taťka,
z postele ho vytáhli,
do kočáru naložili,
na nádraží odvezli.
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“Kryštůfek, ten milá holko,
ať švobodně še rožhodne,
žda-li še švým králem půjde,
či dá pšednošt prinčežně.”

“Proč žaš do té Vídně jedem?
Chtěl jšem ještě poležet!
Po obědě u pívečka
moh´ jšem pěkně pošedět.”

“Nešlyším Váš, moji milí,
na špánek je ještě čaš.
Nerušte mě čašně žrána,
dobrou noč a jděte žaš.”

“Princezničko, moje milá,
sami spolu budeme,
do cukrárny na sachrdort
chceš-li, mlsat půjdeme.”

“Žávěrem ti dčero pravím,
chčeš-li ježdit do Vídně,
já Král, půjdu na kopanou,
ty ši mlšej v čukrárně.”

Kryštůfek, ten jako vždycky,
co chce holka udělá,
zato taťka chudák starý
dlouhou cestu proklíná.

Taťka král si rovná vousy,
brejličky si nasadí,
sluchátka, co v uších nosí
raděj rychle zahodí.

za princeznou Ráčkovalkou
k vlaku hbitě vykročí.
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