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VÁŽENÍ ČTENÁŘI ČASOPISU BLATENSKO SOBĚ ŽIVĚ A NOVĚ
Je červenec a s ním další číslo našeho časopisu. Je to zatím ještě 
takové „miminko“, ale věříme, že jste si rádi každé dva měsíce 
přečtete nové číslo.
V tomto vydání Blatenska SOBě Vám nabízíme v rubrice 
Představujeme Vám... povídání o dvou obcích. Jsou to 
Bratronice a Březí. Historii a rozhovory se starosty těchto obcí 
pro vás připravuje naše redaktorka Renáta Kubátová. 
Zajímavé články z historie Blatenska pro Vás píše historik Jan 
Olejník. Tentokrát Vás jistě zaujme článkem „Milníky a stará 
znamení našich cest“, který je doplněn zajímavými fotografiemi.
Naše redakce přijímá náměty, připomínky, články a také 

přijímáme žádosti o reklamu v časopisu Blatensko SOBě, živě 
a nově. Adresa: listy@blatensko.cz
 Za redakci Pavlína Svobodová a Mgr. Jaroslav Hodrment.

Vážení čtenáři, v předešlých číslech našeho zpravodaje jste si mohli přečíst o historii, současnosti a zajímavostech prvních třech 
z dvaatřiceti obcí sdružených ve Svazku obcí Blatenska, tedy Bezdědovic, Bělčic a Blatné. Již od tohoto čísla Vám budeme přinášet  
informace ze dvou obcí najednou, chybět nebudou ani rozhovory se starosty těchto obcí. Věříme, že Vás tato změna, díky které Vám 
všechny obce“ Svazku“ představíme v kratší době, potěší. A nyní už se s námi pojďte seznámit s obcemi Bratronice a Březí. 

POVÍDÁNÍ O…
…BRATRONICÍCH
Bratronice leží 7 km jižně 
od Blatné a osadou, tedy 
kostelem i školou, patří 
k obci Záboří, která je od 
Bratronic vzdálená ne-
celé 2 km. Součástí obce 
je bratronický zámek, v 
němž se nachází kaple sv. 
Josefa a v minulosti v něm 
byl také pivovar, který 
ročně uvařil 500 hektolitrů 
piva. Součástí velkostatku 
byly ještě dvory katovsko 
a Rošice a samota Chva-
lov s hájovnou.  Uprostřed 
obce stojí návesní kaple 
postavená v roce 1930. Na 
čelní straně této kaple je 
umístěná pamětní deska se 
jmény šesti bratronických 
občanů, kteří položili své 
životy na frontách první 
světové války.  Krátce po zrušení roboty a patrimoniální 
správy byly v roce 1850 zřízeny okresy, kraje a také samot-
né obce. Bratronice patřily k okresu Blatenskému a byly 
začleněny do kraje Píseckého. Při vzniku obecních úřadů v 
roce 1850 žilo v Bratronicích 332 obyvatel včetně osady Ka-
tovsko. Postupně počet obyvatel ubýval. V roce 1949 měly 
Bratronice včetně Katovska 195 obyvatel, v roce 1965 152 
obyvatel a například v roce 1970 bylo v obci trvale obydleno 
38 domů a žilo v nich 140 lidí. O deset roků později, tedy v 
roce 1980, bylo obydleno již jenom 32 domů a v nich se na-
cházelo 97 obyvatel. V Katovsku v té době žilo jen 9 lidí. Při 
sčítání obyvatel v roce 2001 bylo v Bratronicích a Katovsku 
pouze 18 obydlených domů a 25 domů neobydlených. Žilo 
zde 53 obyvatel. 

POVÍDÁNÍ O…
…BŘEZÍ
Obec Březí leží v podhůří jižních 
Brd, nedaleko památného vrchu 
Třemšín. První zmínka o obci, 
která patřila panství rožmitálské-
mu, je z roku 1376. Počet obyva-
tel kulminoval ke konci devate-
náctého století, kdy v jedenašede-
sáti domech žilo na třistapadesát 
obyvatel. Po první světové válce 
docházelo k postupnému úbytku 
obyvatel. V současnosti je v obci 
55 obytných domů, trvale zde 
žije okolo 80 obyvatel. Počet obyvatel narůstá v letním období, 
neboť zhruba polovina chalup a usedlostí slouží k rekreačním 
účelům. Není se čemu divit – obec má ideální polohu, upro-
střed hájů a jihočeských rybníků. Je to místo jako stvořené ke 
koupání, k tůrám do nedalekých Brd, či k výletům do historií 
Rožmitálu, Blatné nebo Březnice. Množství okolních lesů láká 
k procházkám nebo ke sběru hub a dalších lesních plodin. 

Pokračování na str. 3 Pokračování na str. 5
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB 

            polední pauza  
Pondělí 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Úterý 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Středa 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Čtvrtek 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Pátek 8. hodin 12. 00 13. 00 15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

CO SE  U NÁS „PEČE“…
… Název této rubriky přímo svádí k tomu, abych důrazně připomněla, že se snažíme „předpéct“ 
podklady do dalšího v pořadí již 3. kulturního kalendáře na rok 2009 a stále jsou obce, které nedodaly 
ani jednu surovinu - termín pouti, natož fotodokumentaci. Dovolím si zde zdůraznit fakt, že pokud 
nebudou dodány podklady z té či oné obce, tak v kalendáři prostě nebudou. 
Takže zde se nabízí poslední výzva a šance k dodání fotografií, termínů kulturních či sportovních
akcí, či poutí a tradičních masopustů a zabijaček na adresu blatensko@blatensko.cz do 31. července 
2008. Po tomto termínu to již nebude možné z důvodu přípravy pro tisk. 
V letošním roce bychom se totiž chtěli „pochlapit“ a vydat kalendář mnohem dříve, aby mohl být 
hodnotným dárkem již během podzimu.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří podklady pro kalendář dodali!
Krásné prázdniny nebo dovolenou, zkrátka nádherné letní dny za Svazek obcí Blatenska přeje všem 
čtenářům našeho „SOBáčka“ Vladimíra Tomanová, předsedkyně SOB

S účinností od 1.1.2009 (daně za rok 2008) dochází k některým 
změnám v určení výše daně z nemovitostí. 
Novela zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí také dává 
obcím větší pravomoci než měly dosud.
Jak tedy nyní budou určovány daně z nemovitostí?
V zásadě zákon stanoví základní sazby pro obce podle jejich 
velikostí , resp. podle počtu obyvatel.  Tyto daně obec může dále 
navýšit některými koeficienty.
U daně z pozemků je základní sazba daně za 1 m2 dána druhem 
pozemku a velikostí obce. Nově je zákonem stanoveno, že  
v obcích, které mají méně než 1000 obyvatel, se už nemůže výše 
základní daně snižovat. Dosavadní snižovací koeficienty 0,3 ,
popř. 0,6 u nejmenších obcí už nelze  použít. Nejmenší možný 
koeficient je 1.
Podle velikosti obce je koeficient odstupňován (větší obce, vyšší
koeficienty) v kategoriích: 1,0 -1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,5 -4,5.  
Obec ale může obecně závaznou vyhláškou  o jednu kategorii 
koeficient snížit nebo až o tři kategorie zvýšit. Je tedy zřejmé, že
nejmenší obce v nejnižší kategorii už nic snižovat nemohou.
Obec má ale  také pravomoc obecně závaznou vyhláškou  země-
dělské půdy od daně zcela osvobodit – avšak s výjimkou zahrad.
U daně ze staveb se odvíjí výše základní sazby daně za 1m2 od 

druhu stavby a od velikosti obce. Stejně jako u pozemků může 
obec obecně závaznou vyhláškou koeficient daný velikostí  obce
o jednu kategorii snížit nebo až o tři kategorie zvýšit. Kromě 
toho ale obec může obecně závaznou vyhláškou ještě u vybra-
ných  staveb daň navýšit dalším koeficientem 1,5 , tedy o polo-
vinu.
Daně ze všech nemovitostí ( tj. z pozemků i staveb)
Daň z nemovitostí stanovená dle výše uvedených pravidel se 
ale ještě může dále zvýšit, pokud obec zavede obecně závaznou 
vyhláškou  tzv. místní koeficient. Zákon umožňuje obcím zavést
tento koeficient ve výši 2, 3, 4, nebo 5. To znamená daň  ještě
zdvojnásobit až zpětinásobit!
Osvobození od daně při živelné pohromě.
Obec může obecně závaznou vyhláškou při živelné pohromě až 
po dobu 5 let od daně z nemovitostí osvobodit.
Shrneme-li to tedy: základní sazba daně z nemovitosti je daná 
zákonem. A obec může dalšími koeficienty tuto daň dále zvy-
šovat. Ale také může poplatníky v některých případech od daně 
osvobodit, popř. v obcích nad 1000 obyvatel tuto daň alespoň 
snížit.
Pro úplnost je třeba říci, že daně z nemovitostí jsou v ČR pod-
statně menší než v řadě jiných zemí. (jw)

ZMĚNY V DANÍCH Z NEMOVITOSTÍ

26. července - Svatá Anna
Původem hebrejské jméno Anna značilo milostiplnou 
osobu. O životě matky Panny Marie nejsou žádné 
historické zprávy. Anna a její muž Jáchym neměli ani 
po mnoha letech manželství děti. Jáchym zahanbený 
jejich bezdětností, se čtyřicet dní postil a modlil v poušti, 
zatímco Anna se modlila pod vavřínovým keřem. Oběma 
se zjevil anděl a ujistil je, že dítě mít budou. Když se čas 
naplnil, narodila se jim dcera Marie. 
Největší obliby měla svatá Anna v 16. století, kdy 
jméno Anna patřilo k nejrozšířenějším. Svaté Anně jsou 
zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční 
Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším 
poutím u nás. Známá je pověra, že okolo svátku svaté 
Anny kvete po tři dny plné tři hodiny voda. Které dny 

a které hodiny to jsou, nikdo nevěděl. Pokud by se prý 
někdo koupal v jednom z těch tří dnů v jednu z těch tří 
hodin, dostal by prašivinu. Svatá Anna je patronkou 
těhotenství a všech těhotných žen.

15. srpna - Svátek Nanebevzetí panny 
Marie
Tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Právě 
tento den o tomto svátku nazývali Pannu Marii svatou 
královnou. V kostelech se světily květiny a semena. 
Semena posvěcená na svátek Nanebevstoupení Panny 
Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také povodně. 
Na Strakonicku bylo v předvečer tohoto svátku zvykem 
rozdávat medovou kaši, prý proto, aby lidé měli v noci 
klid od duchů.  Renáta Kubátová

ZAJÍMAVÉ DNY V ČERVENCI A SRPNU
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POVÍDÁNÍ O BRATRONICÍCH… (pokrač. ze str. 1)

Pamětihodnosti Bratronic
BRATRONICKÝ ZÁMEK 
Nejstarší dochovaná zmínka o obci Bratronice pochází z roku 
1227, kdy ves patřila svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. 
Vladycké sídlo zde bylo již ve 14. století. Prvním vladykou je 
uváděn roku 1361 Mikuláš a o něco později je zmińován vla-
dyka Čeněk. Dalším majitelem se stává Bedřich z Bratronic, po 
jeho smrti přešel majetek na jeho ženu Kateřinu. Ta své věno 
v roce 1397 prodala Mikulášovi z Kestřan. V roce 1433 se 
připomíná jeho další majitel Beneš a po něm v roce 1457 Jan 
z Bratronic. V letech 1509 – 1517 vlastnil Bratronice Smil ze 
Sedlce. Následoval Hynek Radkovec z Milovic a po něm jeho 
nezletilý syn Petr. Okolo roku 1576 se ujal držení Bratronic Jan 
Hořčice z Prostého, který byl hejtmanem Prácheňského kraje. 
Ten původní tvrz přestavěl v roce 1603 na zámek ve slohu pozd-
ně-renesančním. Společně s Bratronicemi koupil i 3 km vzdále-
nou vesnici Jindřichovice za 4.500 kp míšenských grošů. 
Zámek je ozdoben erbem Hořčiců. Představuje dvě medvědí 
tlapy podle sebe vzhůru obrácené.  V době působení Jana Hoř-
čice patřily k Bratronicům, kromě již zmíněných Jindřichovic, 
také obce Mirotice, Bezděkov, Pole, Záboří a dvůr Katovsko, 
který před tím náležel ke strakonickému panství. V roce 1586 
prodal Katovsko Janu Hořčicovi Kryštof starší z Vartenberka a 
to z důvodu malé výnosnosti tohoto statku. V posledních létech 
16. století, až do roku 1603, se současně se zámkem stavěly 
i hospodářské budovy přilehlého dvorce. 
Roku 1758 byla zvětšena zámecká kaple s panskou oratoří. Tato 
kaple je spojena k východnímu boku budovy a je překrytá va-
lenou klenbou s výsečí. V době roboty se v kapli konaly pravi-
delné bohoslužby, které navštěvovali osadníci ze všech okolních 
obcí, včetně těch, které k panství náležely. Byla zde také vybu-
dována zámecká zahrada ve francouzském slohu. V zámeckém 
interiéru se dochovaly valeně zaklenuté místnosti s hřebínky. 
V přilehlém dvoře stojí sýpka s vysokým renesančním štítem, 
portálem a pilastry, snad původní tvrz. 
Na závěr ještě upřesnění -   výraz bratronický zámek, jak je tato 
budova nazývána, je nepřesný. Jedná se o „panský dům“, který 
patřil k nečetným novostavbám malých feudálních sídel na Stra-
konicku. Písemné prameny označují tyto malé sídelní objekty 
jako tvrze, protože nemají parametry zámku. Od izolovaných 
starších hájitelných tvrzí i mladších barokních zámků se tyto 
novostavby liší i tím, že jsou bezprostředně svázány s provozem 
přilehlého hospodářského dvorce, v jehož obvodu jsou situovány. 
V obci Bratronice  se dále nachází malá barokní kaplička se 
sochou svatého Jana Nepomuského, pocházející z druhé polovi-
ny 18. století. 
Severovýchodně od obce, Na Chvalově,  najdeme  hrobku po-
stavenou v roce 1894 ve slohu pseudogotickém. V této hrobce 
odpočívají členové hraběcích rodin Enisů z Katan a Talacků 
z Bratronic. 

VÝZNAMNÝ BRATRONICKÝ RODÁK:
CHRISTIAN BATTAGLIA
Pokud budete projíždět Bratroni-
cemi, jistě si návsi všimnete po-
mníku s bustou. Ten nechali posta-
vit baronovi Battagliovi, známému 
cyklistovi,  obyvatelé Bratronic 
a Blatenska z veřejné sbírky. Pa-
mátník byl vytvořen akademic-
kým sochařem Karlem Kryškou 
a slavnostně odhalen 23. března 
2002. Na měděné destičce je vy-
rytý nápis : 935 000 km. Za tímto 
úctyhodným číslem se skrývá pří-
běh cyklistické legendy, váženého 
bratronického rodáka šlechtického 
původu, jemuž se kolo stalo celo-
životní vášní. Proslavil se tím, že v 
nejdelším národním cyklomaratónu Praha – Karlovy Vary – Pra-
ha startoval pětadvacetkrát. Tento rekord nikdo jiný nepřekonal. 

Stal se legendou, i když tento cyklomaratón nikdy nevyhrál. 
Nevyhrál ani žádný jiný prestižní cyklistický závod, přestože se 
zúčastnil mnoha. Přezdívali mu „Karlovarský hrdina“.
Výkony Christiana Battagliho zaujaly i spisovatele Otu Pavla, 
který ho nazval „největším kádrem světa“ a věnoval jemu i jeho 
sestře Blance povídku Baroni na kolech. Prvně vyšla v roce 
1972 ve sbírce Syn celerového krále. O Christianovi napsal: 
„Jede každé ráno do práce na kole dvacet kilometrů – dvacet 
z práce. Na jaře. V létě. Na podzim. V zimě. Za deště. Bouřky. 
Za sněhových vánic. Jako by pořád zkoušel, co vydrží. Narazil 
několikrát ve tmě na zvěř. Mockrát spadl a stejně tolikrát vstal. 
Byl jsem na zámku, když vstával v pět hodin do práce. Ukrutně 
nadával, napil se studeného kafe, pak ze džberu ještě čisté vody 
a vzal si kus chleba. Vyvedl kolo před zámek, rozkýval se nad 
sedlem a už se neohlédl, ani nezamával. Nerozloučil se. Je svůj 
jako řeka nebo vítr. Zřejmě každý den je pro něho sportovním 
utkáním. V žilách mu teče asi místo krve cyklistický sport. Sport: 
překonávat něco, a ne vždy někoho. Zúčastnit se, jak říkal jiný 
baron, Pierre de Coubertin, a nikoli jen – vítězit.“ 
Po sametové revoluci byl dokonce natočen film z prostředí bra-
tronického zámku, ve kterém se objevila i Blanka Battagliová. 
Historie benátského šlechtického rodu Battagliů sahá do 17. 
století, kdy byl bohaté vojenské rodině přiznán šlechtický erb. 
V roce 1708 jim byl za vojenské zásluhy udělen stav svobod-
ných pánů. Část rodiny se usadila v jižních Čechách. Bratronic-
ký zámek získal v roce 1865 Josef Battaglia.
Christianovi předkové krváceli na bojištích za čest a slávu. Rod 
Battagliů nezůstal nic dlužen svému příjmení. Battaglia zname-
ná v překladu boj. Také Christian bojoval celý život – proti ne-
přízni osudu, jež mu přinesl mnohé příkoří a utrpení, proti nacis-
mu, komunistické moci a v neposlední řádě i proti překážkám, 
které si sám před sebe stavěl. Christian Battaglia (1914-1991) 
a jeho starší sestra Blanka prožili v Bratronicích krásné dětství 
plné pohybu. Rodiče Gizela a Quido jezdili po panství na koni. 
Otec byl sedlákem a chovatelem kaprů. Baronka Gizela byla 
mimořádně vzdělaná žena. Plynně hovořila šesti jazyky, milova-
la poezii, sama skládala básně. Christianovi a Blance učarovalo 
kolo. Na první závod jeli v roce 1929 do Berouna. Christian zde 
ve svých patnácti letech získal stříbro, Blanka byla čtvrtá. To 
zřejmě rozhodlo o jejich dalším životě, o jejich společné vášni. 
Blanka se vydala na kole až do Švýcarska a tam si vysloužila 
pozornost fotografů a novinářů, jak bravurně sjížděla alpské 
kopce. Prvním zahraničním výjezdem Christiana byla cesta do 
Francie, která skončila v Marseille srážkou s autem. Hrozila mu 
amputace nohy. S vysokou horečkou odcestoval vlakem domů, 
kde ho čeští lékaři vyléčili. Přesto na cyklistiku nezanevřel.
V roce 1939 podepsal Christianův otec Quido petici příslušníků 
české historické šlechty za zachování české samostatnosti. Z to-
ho důvodu byla za německé okupace na rodinné panství uvalena 
nucená správa jako první ve strakonickém okrese. Ani po válce 
se jim nedařilo lépe. Tížily je dodávky potravin vyměřené stá-
tem. Pět rodin z Bratronic, které na panství vypomáhaly, odešly 
do uvolněného pohraničí po odsunutých Němcích. Po komu-
nistickém puči v roce 1948 začala cílená likvidace velkostat-
kářů. Rodina Battagliů nezvládala obhospodařovat 240 hektarů 
panství bez pomoci, proto 190 hektarů bylo kolektivizováno do 
státního statku. Ale obdělávat zbylých 50 hektarů byla velmi tvr-
dá celodenní dřina, při které pomáhali všichni členové rodiny.
V 50. letech se stali pro svůj šlechtický původ terčem útoků 
komunistické moci. Zámek s přilehlými lokalitami byl zestátněn 
a rodina Battagliů zde byla trpěna jen jako podnájemníci.
Pokud navštívíte Bratronice, zajeďte se podívat i na rodinnou 
hrobku Battagliů. Stojí na kraji lesa asi pět kilometrů od vesnice. 
Christian a jeho sestra Blanka tu však nejsou pochováni. 
Nepřáli si to. Chtěli ležet po smrti se svými sousedy na hřbitově 
v Záboří. Jejich hrob se nehledá snadno. Je skromný a prostý. 
Tak jako celý jejich život.
Renáta Kubátová
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ROZHOVOR S… FRANTIŠKEM ZDYCHYNCEM, STAROSTOU OBCE BRATRONICE

S bratronickým panem starostou jsme se sešli na obecním úřa-
dě, který se nachází na návsi obce. Přímo před úřadem stojí 
pomník s bustou barona Battaglia, známého cyklisty. Jak se od 
pana starosty dozvídám, nechali ho v roce 2002 postavit oby-
vatelé Bratronic a Blatenska z veřejné sbírky. Pan starosta je, 
tak jako všichni obyvatelé Bratronic, na svého slavného rodáka 
patřičně hrdý a proto o něm byla v našem rozhovoru mnoho-
krát řeč. Povídání o baronu Battagliovi samozřejmě nechybí 
v článku o Bratronicích. Během našeho milého setkání pan 
Zdychynec odpovídal na již tradiční otázky pro starosty. 

Akce
Jaké akce jsou v plánu?
Hlavní plánovanou akcí je oprava obecních cest. Její realizace 
ovšem závisí na tom, zda se nám podaří sehnat peníze…
Bratronice
Co se vám vybaví, když se řekne Bratronice?
Zámek s čapím hnízdem.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Aby se zde udržela samospráva a udělalo se něco pro lidi. 
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Zázemí
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Když se něco dobrého povede.
Film
Jaké máte rád filmy?
Pokud mám volnou chvilku, rád se podívám na filmy a doku-
menty o přírodě. 
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Nemám žádný vysloveně oblíbený pokrm, mám rád jídlo dobré. A                po 
dobrém obědě pivečko. Nebo, podle příležitosti, víno, štamprdle…

Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu vašeho působení ve funkci 
starosty do paměti?
Nic tak zásadního se neudálo.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Upřímnost a pravdomluvnost. A aby si lidé nezáviděli. 
Investice
Jaké investice má obec Bratronice v plánu?
Jak už jsem říkal, naší prioritou je oprava obecních cest. Jedná 
se o nákladnou investici - máme projekt na 3 miliony. Pokud to 
vyjde, získáme  dotaci ve výši 90 % této částky  v rámci Progra-
mu rozvoje venkova, zbylých 10% doplatí naše obec. 
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
V roce 1990
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Na žádné koníčky mi bohužel nezbývá čas. Dříve jsem hrál fot-
bal, teď se na něj rád podívám v televizi. 
Lidé
Co podle Vás lidem v Bratronicích nejvíc chybí? 
Zejména starší občané Bratronic by zde uvítali krámek, kde by si 
mohli nakoupit alespoň základní potraviny a potřeby. 
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Nemám.
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
Bratronice jsou malá obec, většina domů zde slouží k rekreač-
ním účelům.  Trvale zde žije jen pár lidí, většina z nich je již 
starší a nic jim zde k životu vysloveně nechybí. Žádný návrh, 
který bych musel prosazovat, tedy nemám. 
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Moc by mě zajímalo, kam se v našem státě „zašantročily“ všech-
ny ty miliony, ale koho se na to ptát vážně nevím…
Přání
Co byste přál občanům Bratronic?
Především bych jim přál pevné zdraví a aby se každému splnilo 
všechno, co si přeje. 
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo zavést do obce 
plyn. Na to můžeme být opravdu pyšní, i když splácíme dluh. Tu 
radost nám kazí jen současná cena plynu…
Sport
Jaký máte rád sport?
Fotbal a hokej
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat? 
Lhaní a pomluvy
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu radost? 
Jsem rád, že se loni  podařilo vyasfaltovat kus obecních cest. 
Radost mám také z toho, že kolem Bratronic vede několik pěk-
ných cyklostezek. 
Vizitka
Jsem ženatý, mám dva syny a jednu vnučku.
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Přeji všem čtenářům, aby si v tomto zpravodaji příjemně početli 
a dozvěděli se, co je nového nejen v jejich obci, ale i u sousedů. 
Třeba se právě nedaleko od nich koná něco zajímavého a oni 
mají touto cestou možnost se o tom dozvědět.  

Děkujeme panu starostovi za rozhovor. Renáta Kubátová
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POVÍDÁNÍ O BŘEZÍ… A ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE BŘEZÍ (pokrač. ze str. 1)

Do povědomí vstoupila obec kozí farmou s produkcí sýra. Jiho-
česká rodinná zemědělská usedlost z r. 1920 byla jako kozí far-
ma založena v roce 1998 se zaměřením na chov plemenné bílé 
kozy krátkosrsté. Na farmě najdete chov koz, moderní minimlé-
kárnu a prodejnu s malým odpočinkovým posezením, spojeným 
s případnou ochutnávkou kozích sýrů a mléka. Prodej je každý 
den, včetně víkendů a na objednávku je možná malá exkurze po 
farmě s ochutnávkou, prohlídkou chovu a kůzlat. Okolo farmy 
vede cyklistická stezka, která je zaměřena na návštěvu pamět-
ních míst z tradic kraje. 

Pamětihodnosti
Nejstarší pamětihodností je památkově chráněná lípa, která stojí 
přímo vedle kozí farmy. Lípa má obvod kmene cca 6 metrů a je 
stará přibližně 500 let. Podle pověsti pod ní tábořila husitská 
vojska při dobývání hradu Třemšín.
Na návsi stojí líbezná barokní kaplička z roku 1836. Je zasvě-
cena Panně Marii a sv. Antonínu. Součástí vybavení kapličky je 
dřevěná socha sv. Jana Nepomuského. 
Na vršku nad návsí stojí kříž z roku 1860. Další kříž z roku 1907 
stojí na východním okraji vsi. Nechal jej postavit místní občan 
na důkaz svého pokání. Kamenný kříž na návsi byl postaven 
v roce 1908, při příležitosti šedesátiletého výročí panování císa-
ře Františka Josefa I. Vedle stojí památník obětem první světové 
války. K němu byla připojena pamětní deska i místním obětem 
druhé světové války. Novodobý pomník se nachází proti budově 
obecního úřadu. V roce 1988 zde byla usazena pamětní deska 
k výročí vzniku republiky v roce 1918 a vysazena lípa. V roce 
1993 byl pomník rozšířen o významnou událost  tohoto roku 
– ustavení samostatné obce Březí. 

Znak obce Březí
První, nejčestnější pole, připomíná nejstarší majitele Březí a kra-
jiny, rod Buziců a jejich erb. Ve zlatém poli je uťatá černá kančí 
hlava s červeným jazykem a stříbrnými klechtáky. 
Ve druhém, modrém, poli je zlaté kolo. 
Tento symbol připomíná dobu robo-
ty až do jejího zrušení v roce 1848. 
Hospodáři ze Březí jezdili robotovat 
do Roželova a při sjíždění z kopce 
vydávaly jejich vozy tak silný rachot, 
že už na dálku je Roželovští poznávali 
a říkali „Hrčáni jedou!“ Název Hrčáni 
zůstal Březským dodnes.  
Ve třetím, stříbrném poli, které zau-
jímá  spodní polovinu štítu, jsou dva 
zelené trojlístky jetele. Tato travina 
vyjadřuje vítězný soudní spor roku 1888 všech občanů obce Bře-
zí proti knížecímu arcibiskupskému panství v Rožmitále, kterým 
byl po náhlém a neoprávněném vrchnostenském zákazu obnoven 
dřívější souhlas s pasením všeho soukromého dobytka občanů 
Březí u všech rybníků rožmitálského panství. 

ROZHOVOR S… JAROSLAVEM FOUSEM, 
STAROSTOU OBCE BŘEZÍ
Pan starosta mě přivítal ve svém vkusně zařízeném a vyzdobeném 
úřadu, který se spolu s knihovou nachází na návsi obce, kterou 
obklopují krásně upravené kvetoucí zahrádky místních občanů. 
Rozhovor plynul ve velice  příjemné atmosféře a ze slov pana 
starosty bylo znát, že i přes to, že je ve svém úřadu již mnoho let, 
je stále odhodlán udělat pro obec, ve které prožil celý život, vše, 
co bude v jeho silách. Náš rozhovor probíhal, jako již  tradičně,  
podle pravidla – co písmeno v abecedě, to jedna otázka…

Akce
Jaké akce jsou v plánu?
To, co jsme měli v plánu, už je hotovo. Byla  například opravena 
kaplička a pomník padlých. Na tyto akce budeme dodatečně žádat 
o dotace. Realizovat se bude ještě  výsprava výtluk na obecních 
silnicích. Na tuto akci jsme již dotaci získali. 
Březí
Co se vám vybaví, když se řekne Březí?
Vybaví se mi břízy, podle kterých je naše obec pojmenována.  
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Když se v roce 1993 Březí oddělilo od Přemíře, bylo zapotřebí, 
aby se zde někdo ujal starostování  a snažil se, aby se obci dobře 
dařilo. To bylo a stále je mým cílem. 
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Domov je pro mě místo, kde člověk vyrůstá, kde žije. 
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Každý, i drobný, úspěch  dodává  sílu pokračovat v započaté 
práci. I když se někdy něco nedaří, člověk se nesmí vzdávat a 
musí zkoušet všechny možnosti, které jsou.
Film
Jaké máte rád filmy?
Já se na filmy moc nedívám, času je málo, člověk má stále co
dělat. Občas jsem se  rád podíval třeba na seriál Ulice. Líbilo se 
mi, že byl ze života, ukazoval dění vesnice.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Když jsem byl mladší, byly mým nejoblíbenějším jídlem smažené 
řízky. Teď si rád pochutnám na dobré omáčce. K pití po jídle pivo, 
s přáteli víno. 
Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu vašeho působení ve funkci 
starosty do paměti?
Byla to povodeň. Ne však v naší obci, nýbrž v Metlích, kam jsem 
jel v noci, neboť mi volali ze Strakonic, že s nimi nemají žádné 
spojení. Katastrofu, kterou jsem tam viděl, nevymažu z paměti 
nikdy. Jako malý kluk jsem tam měl příbuzné, pamatoval jsem si 
každou chalupu a najednou tam nebylo nic. 

Starosta Březí Jaroslav Fous
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Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Čestnost a přímost. 
Investice
Jaké investice má obec Březí v plánu?
Letošní největší investicí obce je  140.000,- Kč do opravy 
kapličky a cesty. Máme přislíbené dotace ve výši 160.000 – 60 
tisíc na kapličku a 100 tisíc na cesty, ale nejsou ještě vyřízené. 
Celkové náklady na kapličku a cestu jsou tedy 300 tisíc korun.  
V budoucnu bych rád nechal opravit obecní rozhlas a veřejné 
osvětlení. 
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
V roce 1993
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Mojí zálibou byl vždycky chov dobytka.
Lidé
Co podle Vás lidem v Březí nejvíc chybí? 
Já doufám, že lidem tady v Březí nechybí nic. 
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Nemám.
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
O ničem takovém nevím. Co jsem chtěl pro lidi udělat, to už jsem 
udělal. 
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Cokoliv potřebuji, obracím se na úřad v Blatné. Tam mi vždycky 
ochotně poradí a pomohou. 
Přání
Co byste přál občanům Březí?
Starším občanům přeji klid a pohodlí. Mladým radost ze života. 
A všem pak hlavně zdraví. 
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost, že v obci všechno celkem jde, že tu nemáme žádné větší 
problémy. Přál bych si, aby se tady toho někdo ujal, aby to šlo ještě lépe.  

Sport
Jaký máte rád sport?
Rád se podívám na hokej.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Velice mi vadí lidská závist. 
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu 
radost? 
Před několika lety se nám podařilo zavést do obce plyn, z toho 
mám velkou radost.
Vizitka
Jsem ženatý, máme dceru, syna a 3 vnoučátka.  
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Přeji všem čtenářům, aby se jim v jejich obci hezky žilo, aby se 
jim dařilo a byli spokojení. 

Děkuji panu starostovi za rozhovor. V příštím čísle se můžete 
těšit na zajímavosti z obcí Buzice a Čečelovice. 
Chybět nebudou ani rozhovory s jejich starosty.  

Foto, text: Renáta Kubátová

OKÉNKO... Z MINULOSTI DO SOUČASNOSTI - POUTĚ

Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem 
bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se lidé modlili 
a prosili za vyslyšení proseb.  Pouť bývala velikým svátkem pro 
celou vesnici a okolí.
Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem, dokonce se 
dá říci, že se chodit muselo. Lidé mívali v paměti poutní neděle 
tak, jak šli za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli 
mnohdy i více dnů na cestě. Po cestě přespávali v hostincích, 
ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se na ty, kteří se 
kvůli chatrnému zdraví nebo stáří nemohli poutě zúčastnit. 
Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence, různé 
symboly jako olověné prstýnky (na Svaté hoře) a jiné památky, 
které měli připomínat pouť na svaté místo. Prodávali se i různé 
voskové napodobeniny lidských údů. Pokud měl třeba někdo 
z rodiny, který zůstal doma, nemocnou ruku, koupil mu příbuzný 
napodobeninu z vosku a položil ji na oltář. Z tohoto vosku se 
pak zhotovovaly svíce na oltář.
Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému 
místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce, kterému byl 
kostel zasvěcen. Například Anenská pouť (na počest svaté 
Anny), pouť Prokopská a další.
Jak plynula doba, měnila i povaha a smysl poutí. Od původního 
náboženského významu až po dnešní zábavní charakter. Ke 
změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci 
všelidovou, které se zúčastňovali všechny společenské vrstvy.
Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, 

kolotoče, střelnice a chybět 
nesměly i prodavačky 
kyselých okurek. Místy 
zavítal na pouť i potulný 
varietní umělec a kartářka či 
planetářka. Pravý pouťový 
ruch vypukl teprve po 
nedělní mši tzv. „hrubé“ 
v místním kostelíku, při 
níž býval kostelík naplněn 
k prasknutí. Teprve po 
ukončení „hrubé“ bylo 
slyšet hudbu a střelbu 
ze střelnice. Všude vládl 
zvukový chaos, do něhož 
zasahovaly ochraptělé hlasy 
vyvolávačů a komediantů, 
oblečených v pestrých 
šatech, lákajících k návštěvě 
a zhlédnutí jejich vystoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci 
s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce 
s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“. Mládenci je kupovali bez 
ohledu na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné - srdce děvčete. 
K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam mířila místní 
chasa a kde se tancovalo zpravidla až do rána.
 Foto, text Renáta Kubátová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Řádky z historie Bělčic a okolí
Z HISTORIE SOUDNICTVÍ 
Již od prvopočátků společného soužití lidí se postupně usta-
vují pravidla soudní moci a soudnictví. Ve 13. století vrchnost 
jmenuje na vsích kmeta jako svého zástupce, který má mimo 
jiných povinností na starosti i nižší soudnictví. Pokud je osada 
povýšena na město, získává právo soudu a částečnou svobodu 
v soudnictví. 
V 15. století je vrchností předána správa nižšího soudnictví jme-
novanému rychtáři, který se stává i správcem městské policie. 
Ke spolurozhodování jsou od poloviny 15.století vedle rychtářů 
jmenováni ještě dva přísežní (šífové, starší, později konšelé). 
Postupně tak vznikají soudy městské, konšelské a rychtář je 
jejich výkonným orgánem. U těchto soudů se řeší drobné pře 
a uzavírají se vesnické kšafty. Proti jejich rozhodnutí je mož-
né odvolání k vrchnosti. Purkmistr jako předsedající konšel 
má za úkol každé čtyři neděle uspořádat soud, který je vlastně 
shromážděním celé obce nebo několika obcí za přítomnosti 
hejtmana. Zde se vyřizují všechny sporné záležitosti (odvolání, 
stížnosti, žaloby na dosavadní správce) a věci nesporné (převo-
dy gruntů, dluhy, svatební smlouvy, sirotčí záležitosti, správa 
jmění). V pozdější době se soudy konají třikrát a nakonec jeden-
krát ročně jako soud výroční. Obyvatelé Bělčic se mohli odvo-
lat k odvolacímu soudu v Blatné, který měl právo rozhodovat 
ve věcech civilních, trestních i hrdelních. V našem okolí byly 
hrdelní soudy v Blatné, Rožmitále, Březnici a v Kasejovicích. 
Zrušeny jsou královským patentem 16.srpna 1765 a jako sídlo 
hrdelního soudu pro kraj Prácheňský je ustaven Písek. Zákaz 
mučení byl vydán 2.1.1776. 
Za Josefa II. je provedena reforma soudnictví, která znamená 
oddělení soudů od veřejné správy. Přesto je dozor nad trestní 
agendou svěřen krajskému hejtmanovi. Roku 1782 je soudní 
správa měst ochranných převedena na vrchnost. První instancí 
jsou soudy vrchnostenské a magistráty. Od 1.června 1783 vzni-
kají tři kategorie městských jurisdikcí a Bělčice jsou zařazeny 
do III. třídy, což znamenalo, že podléhají pozemkové vrchnosti 
a mají právo vyřizovat pouze běžné věci pomocí místní policie. 
Císařským patentem z 26. března 1849, který vstupuje v plat-
nost 1.1.1850, je zřízeno samostatné soudnictví. V červnu 1850 
začal pracovat okresní soud sborový první třídy v Březnici pro 
okresy Blatná, Březnice a Mirovice a okresní soud druhé třídy 
v Blatné a Mirovicích. Soudní okres blatenský vznikl z panství 
blatenského a lnářského, ze statku bratronického, čekanického, 
dožického, sedlického, lažanského, z obcí Březí, Čečelovice 
a Starý Smolivec. Soudní okres březnický byl ustaven z panství 
březnického, starosedlckohrádeckého, drahenického, rožmitál-
ského a tochovického. 
12. května 1855, podle nařízení z 25. ledna 1853, zahajují čin-
nost smíšené okresní úřady, v nichž je spojena politická správa 
se soudnictvím, a přebírají úkoly okresních soudů. 
31. srpna 1868 je podle ústavy z roku 1867 definitivně odděle-
no soudnictví od politické správy. Dosavadní okresy zůstávají 
jako okresy soudní a již není možné spojení soudnictví se státní 
správou. Pro Bělčice je až do roku 1938 sídlo okresního soudu 
v Březnici a krajského soudu v Písku. 
Za okupace je soudnictví podřízeno potřebám Velkoněmecké 
říše. Obecně lze říci, že nejnižší soudní instancí jsou tak zvané 
úřední soudy (Amstsgerichte) s působností soudů okresních. 
V roce 1945 se stává první instancí pro blatenský okres okresní 
soud v Blatné a druhou instancí krajský soud v Písku. 
Při reorganizaci státní správy v roce 1960 je přemístěn okresní 
soud do Strakonic a krajský do Českých Budějovic.  AH

BEZDĚDOVICE  
Za létem plným dobrodružství
Rok s rokem se opět sešel a v sobotu 28.6.2008 nastal čas poutě 
jak v Bezdědovicích, tak i u našich přátel v Dobšicích nad Cidli-
nou, tentokrát díky četným archeologickým nálezům ozvláštně-
né zaměřením na keltskou kulturu a otevřením muzea keltského 
osídlení v Polabí.
Na srdečné osobní pozvání občanů z Dobšic nad Cidlinou, kteří 
navštívili naší obec 19.4.2008, odjíždělo na Keltské slavnosti 
a pouť malým mikrobusem se zkušeným řidičem panem Pavlem 
Vohryzkou v 8:00 hodin od obecního hostince v Bezdědovicích 
6 občanů a v Dobšicích přistoupilo dalších 5. 

Do Dobšic jsme přijeli v 10,30 hodin, kde jsme byli velice 
upřímně a přátelsky přivítáni panem starostou, místostarostou 
a občany obce, kteří nám na oplátku upekli výborné domácí 
kremrole. Vláčkem jsme projeli celou obec, podívali jsme se na 
vloni zasazenou lípu, která k naší radosti vyrostla o cca 30 cm. 
Nový vodovod s čerstvě zahlazenými stopami po výkopech, 
nová silnice, keltské muzeum, mobiliář cyklostezky - prostě naši 
přátelé ve dne pracují a po večerech přemýšlejí, čím nás budou 
moci příště překvapit. Je příjemné na vlastní oči sledovat, jak 
lidská pospolitost, píle a úsilí všech přinášejí své plody.
Na keltskou kulturu zaměřená pouť přitahovala pozornost nejen 
místních, ale i přespolních. Bohatý program pro malé i velké, 
zábavy, atrakce a široká nabídka občerstvení uspokojily i nároč-
ně „měšťáky“. 
Myšlenka, připomenout si národ, který kdysi chodil po stejné 
zemi, jako nyní my, se zrodila v hlavě místostarosty Mgr. Ol-
dřicha Novotného. A nezůstalo jen u nápadu. Podařilo se mu 
zkontaktovat odborníky na keltskou problematiku z Polabského 
muzea v Poděbrad a z Keltského muzea v Nasavrkách a získat je 
pro myšlenku vybudovat v Dobšicích Muzeum Keltů. O peníze 
požádal z fondů EU a po několikaměsíční práci byla veřejnosti 
představena konečná podoba společného díla. 
První den se do muzea přišlo podívat na čtyři sta lidí. Všichni 
byli unešení z atmosféry muzea, kterou podtrhovala hudba a na-
ukový film o životě Keltů.
S tím, jak Keltové žili, jak se oblékali, jak pracovali a co jedli, 
se mohli návštěvníci Keltských slavností seznámit na cyklo 
odpočívadle, kde členové skupiny Boiové a Ferguna představili 
keltská řemesla, keltskou zbroj a keltskou kuchyni. Všichni 
zájemci si mohli vyzkoušet, jak Keltové kuli železo, vyrobit si 
šperk z měděného drátu, umlít obilí a ochutnat z něho placky 
pečené na kameni. Ve skotských kiltech vystoupila skvělá kelt-
ská hudba Navostro. 
Po Keltských slavnostech začala pouť koncertem dechové hud-
by Lidovka, pak vystoupily mažoretky z taneční skupiny Srdíč-
ko a Kolíňáček z Kolína. 
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Velké překvapení čekalo na místní hasiče, jejichž sbor byl usta-
noven loni po čtrnáctileté přestávce. Dostali vlastní automobil, 
který jim bude sloužit a pomáhat při plnění úkolů.
Celé odpoledne se mohli děti i dospělí bavit na pouťových 
atrakcích, povozit se vláčkem nebo v kočáře taženém koňmi.
Večerní program zahájila skupina TOX. Předtančení se ujaly 
Dobšické Venuše s temperamentním orientálním tancem. 
Hvězdou večera byla Heidi Janků, která byla velice příjemná 
a všem se ochotně podepisovala.
Až do dvou hodin do rána pokračovala hudební produkce 
TOXu. My, příjemně naladěni a unaveni jsme odjížděli v 23:00 
hodin. 
Výlet se vydařil. Všichni známí z Dobšic u Znojma a z Dobšic 
nad Cidlinou naši obec pozdravují a těší se na setkání s námi 
v září 2008 na dvoudenním zájezdu do Dobšic u Znojma s pro-
gramem „Putování po dobšických sklípcích“. 
 Miluše Kubátová
 Foto: Alena Vestfálová, Miluše Kubátová

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Březen 2008
Sedláček Zdeněk   70 let
Duben 2008 
Viták Jiří   70 let
Květen 2008 
Motyka Josef   70 let
Bažatová Zdeňka   75 let
Červen 2008 
Scheinherrová  Jindřiška  75let
Scheinherr  František  70 let 

Připravujeme vítání narozených Bezdědovičánků! 

Stanislavě Jíchové a Pavlu Vokrojovi, kterým se dne 26.3.2008  
narodila dcera Eva.
Ivetě a Janu Podlešákovi, kterým se dne 24.4.2008 narodil syn 
Jakub.
Lence Čepelákové a Tomáši Vondruškovi, kterým se narodil syn 
Michael.
Martina a Václavu Koubkovi, kterým se narodila dcera 
Veronika. 

 

Alena Vestfálová

ODPOLEDNE PRO DĚTI SE LETOS OPĚT 
VYVEDLO

Sluníčko, které se sem tam schovalo za mraky, svítilo na  malé 
i velké účastníky dětského dne v Bezdědovicích. 
Jako každý rok pořádal Český červený kříž ve spolupráci s SDH  
a Obcí Bezdědovice „Dětský den“.
Na děti čekalo hned několik soutěží, různých dětských her a  tří-
metroví  hadi, kdo měl odvahu, mohl si je pohladit a obtočit 
kolem krku.
Velké překvapení pro všechny přítomné bylo, když k nám za-
vítali šermíři z agentury A.R.G.O. Tábor. Členové této skupiny 
všem  přihlížejícím předvedli ukázky svého umění, různé scén-
ky a kaskadérské kousky z filmů, jež natočili.

Při této příležitosti proběhla zajímavá soutěž v oblékání brnění 
mezi dvěma skupinami dětí a dospělých. Všichni zúčastnění 
poznali, že to není žádná legrace. Během představení byl prove-
den výstřel z děla. 
Na konec sobotního odpoledne si děti prověřily znalosti doprav-
ních předpisů provedením lehkých testů, které pro ně připravili 
ve svém volném čase zástupci  Policie ČR a Městské policie 
z Blatné. Občerstvení bylo pro děti zdarma, a to včetně oblíbené 
zmrzliny.
Většina tvářiček dětí byla spokojena a to je největší odměna. 
Všem, kteří se na celém  dni jakkoliv podíleli mooooc děkuje-
me!  Byli jste skvělí a už dnes se těšíme na další spolupráci.
 Blanka Jíchová, Miluše Kubátová, foto: Alena Vestfálová

BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVNÍ ŘÁDĚNÍ
Dne 31.5.2008 pořádali sportovci v Bezdědovicích Tradiční 
turnaj neregistrovaných hráčů v nohejbale trojic.
Turnaje se zúčastnilo 9 trojic z Horčápska, Březnice, Blatné 
a Bezdědovic.
Tento turnaj vyhrála trojice Jindra Pavel, Miroslav Švejda a Jan 
Rádr z Blatné. Na druhém místě skončila trojice ve složení Sta-
nislav Brda, Jaroslav Suchánek a Milan Jícha ml.. Třetí místo 
obsadila trojice Pavel Vestfál, Ota Burian st. a Josef Mourek.

Dne 28.6.2008 se konal v Bezdědovicích 3. ročník pouťového 
turnaje v nohejbale.
Turnaje se zúčastnily jen 4 trojice z Bezdědovic.
První místo vybojovali Stanislav Brda, Pavel Vestfál a Jaroslav 
Suchánek. 
Druhé místo obsadili Josef Mourek, Josef Březnický a Ota 
Burian st.  
Třetí místo obsadili Jan Bílek, Zbyněk Malý a David Vydra.
 Alena Vestfálová, foto:  Alena Vestfálová, Stanislav Brda
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Tanec a zábava v kulturním sále obecní 
hospůdky. Nenechte si ujít – je na co se 
těšit! 
Sobota 2.8. Trachyt od 20:00 hodin
Pátek 22.8. Babouci od 20:00 hodin Jaroslav Šíp ml.

BLATNÁ
VÝZVA
Od 6.5.2008 byla zahájena výměna Osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče za Průkazy profesní 
způsobilosti řidiče. Žádosti o výměnu nabírá odbor 
dopravy denně od 19.5.2008.
K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového formátu)
Občanský průkaz
Řidičský průkaz
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče a 200,- Kč
V případě, že Váš řidičský průkaz nemá alespoň pětiletou 
platnost musí nejdříve proběhnout výměna stávajícího 
řidičského průkazu, tzn. přiložit k žádosti 2 fotografie.
Nejpozději je nutné se dostavit v den ukončení platnosti školení, 
nejdéle však do 30.9.2008. Neplatné OPZŘ nelze vyměnit.
Informace o výměně řidičských průkazů

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Na základě novely § 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, byly 
prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů. 
Výměna, pokud nedošlo ke změně v údajích, je bezplatná.
Povinná výměna starších typů řidičských průkazů je stanovena 
takto:
Řidičský průkaz vydaný:
* od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 - výměna do 31. 
prosince 2010
* od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 - výměna do 31. prosince 
2013

VYHLÁŠENÍ FONDU MALÝCH PROJEKTŮ
Dne 13.6.2008 rozhodl Regionální monitorovací výbor pro 
přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje s Horním Rakouskem 
a s Dolním Rakouskem o vyhlášení Fondu malých projektů. 
Vyhlášení Fondu je podmíněno schválením projektu Fond 
malých projektů jižní Čechy-Horní Rakousko-Dolní Rakousko 
Monitorovacím výborem programu Cíl 3, Evropská územní 
spolupráce, Rakousko – Česká republika 2007-2013 dne 3. 7. 
2008.
Fond podporuje malé neinvestiční projekty (kulturní výměny 
apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční 
spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR. 
Správcem a Administrátorem Fondu v Jihočeském kraji je 
sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Společně dosáhneme více
Sdružení Jihočeská Silva Nortica 

vyhlašuje dne 18.6.2008 
Fond malých projektů 

v rámci OP Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko 
– Česká republika 2007-2013. Směrnice pro žadatele a formulář 

žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na 
www.silvanortica.com

Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně 
nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, kterým 
je sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, tel./fax 384 385 359, paní Jana Adamcová, 
mobil 602 610 270, e-mail jana.adamcova@silvanortica.com. 
Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat. 

Termín pro předkládání prvních žádostí o dotaci je stanoven do 
29.8.2008. Další termín se předpokládá v listopadu 2008.
Výdaje projektu jsou způsobilé od data registrace žádosti 
u Administrátora. Proto je možné na akce pořádané v průběhu 
prázdnin 2008 podat žádost ihned po vyhlášení Fondu. 
Regionální monitorovací výbor sice rozhodne o jejím schválení 
až koncem září 2008, ale výdaje bude možné u schválených 
projektů uznat. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla 
publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve 
Směrnici pro žadatele.

PÁR SLOV O PROJEKTU „PŘÍRODA 
BLATENSKA“ 
Ekologický projekt o přírodě Blatenska probíhá již pátým ro-
kem. Město Blatná na poli ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty spolupracuje se všemi školami v regionu, se Svazkem 
obcí Blatenska a mnoha dalšími subjekty. Jejich vyjmenování by 
zabralo více řádek, které chceme využít k informování alespoň 
o části dění na toto téma za uplynulé pololetí. Každá škola si 
připravila ke Dni Země své aktivity a např. ZŠ Lnáře probudila 
studánku ze špatného snu se špinavou vodou do lepší budouc-
nosti. Některé kolektivy využily spolupráce s odborem životního 
prostředí MěÚ Blatná (přednášky s prezentací významných stro-
mů Blatenska nebo podílení se na pořádání zájezdů za ekologic-
kými programy např. do záchranné stanice pro živočichy v Ma-
kově nebo do ZOO Plzeň popř. exkurze do Sedlické obory). Pro 
všechny chceme uvést, že část finančních prostředků poskytuje
Město Blatná ze svého rozpočtu, další část získalo Město Blatná 
jako finanční podporu prostřednictvím grantu Jihočeského kraje.
Součástí rozpočtu Města Blatná se stal i sponzorský dar Lesů 
ČR, s.p., pro podporu činnosti v ekologické výchově.
Jedním z vrcholů prvního pololetí roku 2008 bylo ukončení 
soutěže mladých výtvarníků. V úterý 3. června 2008 byli v am-
bitu Domova pro seniory v Blatné slavnostně vyhlášeni vítězové 
5. ročníku výtvarné soutěže o přírodě Blatenska, tentokráte pod 
názvem „Žijeme v parku, parky žijí s námi.“ Mladí výtvarníci 
z mateřských a základních škol regionu měli vyjádřit své vidění 
městských a zámeckých parků nebo významné zeleně v obcích. 
Inspiraci mohli hledat pod názvy: V parku rostou stromy, zpívají 
ptáci a hrají si děti, Jaký chceme park, Městský nebo zámecký 
park jak ho známe (např. Blatná, Čekanice, Lnáře), Parky na 
návsích, významné aleje nebo Pohádkový park.
Soutěž byla vyhlášena pro kategorie: žáci mateřských škol, žáci 
1. a 2. tříd základních škol, žáci 3. až 5. tříd základních škol, 
žáci 6. a 7. tříd základních škol, žáci 8. a 9. tříd základních škol. 
Prostorová díla a modely parků včetně keramiky byla oceněna 
zvlášť pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. V letošním roce byla výtvar-
ná soutěž obohacena o klání mladých fotografů na stejná témata. 
Odpoledne zpříjemnila hudebním vystoupením pop-rocková 
kapela mladých hudebníků ze Základní umělecké školy Blatná.
Ceny vítězům předávali:
Paní Vladimíra Tomanová – předsedkyně Svazku obcí Blaten-
ska a starostka Obce Kadov,
Pan Mgr. Bohuslav Navrátil – místostarosta Města Blatná a
Pan František Kopáček – starosta Města Sedlice
Přítomné mladé umělce, klienty Domova pro seniory v Blatné 
a všechny návštěvníky, kteří se přišli na slavnostní vyhlášení, 
přivítal místostarosta Blatné pan Bohuslav Navrátil. A pak se již 
každý z oceněných mladých umělců mohl těšit na diplom a ta-
jemství ocenění.
Celkem bylo uděleno 97 diplomů, z toho 76 jednotlivcům a 21 
kolektivům, vítězům v každé kategorii mladí hudebníci ze ZUŠ 
Blatná zahráli fanfáru, pak si desítky dětí chodily pro své diplo-
my a ceny. Doufejme, že i z maličkosti měl každý radost.
Některé třídní kolektivy obdrží jako cenu zajímavé vzdělávací 
programy se živými dravci,  přijedou za nimi členové klubu 
sokolníků z Písku.
Vítězové v kategoriích jednotlivců od 3. tříd základních škol 
získali právo využít účasti na pracovním semináři pro děti ze 
základních škol celého správního území. Jednalo se o vzdělávací 
zájezd na Hlubokou nad Vltavou, který připravilo Město Blatná, 
pedagogický dozor zajistila ZUŠ Blatná a ZŠ Záboří. Program 
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semináře byl připraven ve spolupráci s Národním zeměděl-
ským muzeem, Zámkem Ohrada, ZOO Ohrada, Národním 
památkovým ústavem České Budějovice – státní zámek Hlu-
boká a Alšovo Jihočeskou galerií Hluboká. Pro „účastníky 
zájezdu“ byl připraven bohatý program a to putování za „Ta-
jemstvím rybích šupin“ v Loveckém zámku Ohrada včetně 
prohlídky zámku, návštěva zoologické zahrady a přednášky 
ve vzdělávacím ekologickém centru („Vlk se nažral a zůsta-
la koza celá?“ a „Nebojte se hadů!“). Po výborném obědě 
a vyzkoušení nového dětského hřiště v areálu ZOO Ohrada 
se všichni přesunuli k zámku Hluboká. Pro všechny děti bylo 
připraveno překvapení v podobě výstupu na zámeckou věž, 
která není běžně přístupná. Ten výhled jistě stál za vyšlápnutí 
245 schodů a překonání výšky 52 metrů. Následovala prohlíd-
ka Alšovy Jihočeské galerie s výukovým programem „Proti 
proudu času“ a samozřejmě kreslení a malování v zámeckých 
zahradách. Fotografie ze zájezdu a většinu výtvorů si mohli
všichni ti, kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení, prohléd-
nout v ambitu Domova pro seniory Blatná. Pro návštěvníky 
webových stránek města jsme připravili malou fotogalerii.
Věříme, že se všem soutěže i výstava líbily. Děkujeme Do-
movu pro seniory Blatná za poskytnutí krásných a důstojných 
prostor na vyhlášení výsledků a za jejich trpělivost s námi. 
Doufáme, že nás opět překvapí svými výrobky pro vybavení 
herny s ekologickou tématikou. 
Výstava 5. ročníku o zámeckých parcích bude zahájena verni-
sáží v úterý 26. srpna v 15 hodin v Městském muzeu Blatná. 
Všechny obrázky a výtvarná díla včetně fotografií ze soutěže
uvidíte právě v muzeu. Celá výstava bude ovšem obsahovat 
údaje o zámeckých parcích Blatenska a soubor obrazů „Ná-
vraty do zámeckého parku“ od blatenského rodáka pana Jana 
Trávníčka.
Chcete vědět téma příštího ročníku? Máme pro Vás voňavé 
květinové téma. Na svých letních procházkách můžete začít 
fotografovat a hledat svou inspiraci.
Poděkování patří sponzorům za poskytnutí finančních darů
a věcných cen: paní Janě Germenisové, panu Ing. Robertu 
Flanderovi, Správě lobkowiczkého majetku Drahenice, ob-
chodním společnostem Blatenská ryba, spol. s r.o., Tesla Blat-
ná, a.s., Dvůr Lnáře, spol. s r.o., Rybářství Lnáře, s.r.o. 

 
 
 
 
 

 Radka Vokrojová, MěÚ Blatná, odbor životního prostředí

ŽIVOT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BLATNÁ,  
VRCHLICKÉHO 
Během měsíce května a června proběhlo v naší mateřské ško-
le mnoho zajímavých akcí. Děti si připravily pro své rodiče 
besídku ke Dni matek plnou básniček a písniček, mezi nimiž 
nechyběla ani dramatizace pohádky O Koblížkovi. Jako každý 
rok se děti těšily na výlet do ZOO v Plzni, odkud si přivezly 
plno zážitků. O tom, že děti mají sportovního ducha přesvědči-
ly při sportovních hrách na stadionu, kde soutěžily v běhu, ve 
skoku i v hodu do dálky. Při prohlídce Blatenského zámku se 
děti dozvěděly mnoho zajímavostí z historie. Na školní výlet do 
Mačkova jely děti vlakem. Užily si koupání v bazénu, jízdu na 
koni a shlédly divadelní představení. Mezinárodní den dětí osla-
vily společně s kamarády ze ZŠ T.G.M., kteří si pro ně připravili 
hry a soutěže. Stejně tak na příště připravili a skvěle zorganizo-
vali hru „šipkovanou“, při které děti hledaly vyznačenou cestu 
a s chutí plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Odměnou jim 
bylo opékání buřtů v cíli. 
Na závěr školního roku jsme se rozloučili s předškolními dětmi 
a při té příležitosti přivítali zástupce Městského úřadu  Blatná, 
paní Ing. Hájkovou a paní Schirlovou. Přišly se k nám podívat 
i děti z první třídy, které naší mateřskou školu navštěvovaly před 
vstupem do ZŠ. Se svojí paní učitelkou si připravily krátkou 
ukázku toho, co se v první třídě už naučily. Protože v naší ma-
teřské škole nejsou děti rozděleny podle věku, všechny se dobře 
znaly a bylo to velmi milé. Naši budoucí školáčci se s námi lou-
čili slovy: „Až se naučíme číst a psát, přijdeme vás také navští-
vit a všechno vám ukážeme.“ 
Přejeme všem dětem i jejich rodičům hezké prázdniny plné zážit-
ků a odpočinku a v září se zase těšíme na shledanou.
 Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického

LADISLAV STEHLÍK – KRESBY
V úterý 24. červ-
na proběhla v 
Městském muzeu 
v Blatné vernisáž 
výstavy kreseb 
Ladislava Stehlí-
ka, situovaná do 
galerijních pro-
stor u příležitosti 
červnového 100. 
výročí autorova 
narození. Tento 
významný au-
tor řady básnických sbírek a cestopisů, z nichž nejznámější je 
„Země zamyšlená“ se narodil 26.6.1908 v Bělčicích. Autorův 
mistrný popis přírodních scenérií a zaznamenání pověstí a osudů 
místních lidí je dodnes vysoce ceněn nejen spisovatelskou obcí. 
Blatenská výstava však reflektuje malířskou část jeho tvorby,
ke které jej svým způsobem přiměl Josef Lada. Tématem vy-
stavených Stehlíkových kreseb je, jak jinak, půvabná krajina 
nejen na Blatensku, ale i Březnicku. Vernisáž samotnou zahájila 
průvodním, a nutno podotknout, že neotřelým způsobem dcera 
Ladislava Stehlíka, kunsthistorička PhDr. Blanka Stehlíková, 
která přítomné seznámila s autorovou malířskou tvorbou z poně-
kud jiného úhlu. Příjemný podvečer dotvořilo vystoupení žákyň 
Základní umělecké školy Blatná. Zahájení výstavy se setkalo 
se slušným zájmem ze strany veřejnosti i zástupců města, škol 
a dalších veřejných institucí. Škoda jen, že ne ze strany blaten-
ských zastupitelů. Výstava potrvá do 20. srpna. Zajděte se podí-
vat! Text a foto Václav Cheníček

M�sto Blatná 
Svazek obcí Blatenska

vyhlašují 

ve spolupráci se Základní um�leckou školou Blatná 

v rámci 6. ro�níku

P�ÍRODA BLATENSKA 
VO�AVÁ KRÁSA ZA HUMNY 

SOUT�Ž MLADÝCH FOTOGRAF�

Kategorie - jednotlivci:  žáci 3. a 5. t�íd ZŠ 
     žáci 6. a 7. t�íd ZŠ 
     žáci 8. a 9. t�íd ZŠ 
     studenti SŠ a SOU 

Téma: Co nám kvete za humny 
 Rozkvetlé louky Blatenska 
 Babi��ina zahrádka 
 Kv�tinové království 

Fotografie max. formát 18cm x 24cm, každý sout�žící m�že p�edložit max. 5 fotografií. 

Termín odevzdání fotografií do sout�že do �tvrtka 23.4.2009 do 14,00 hod. 
Sout�žní fotografie zašlete (pop�. odevzdejte) v budov� Základní um�lecké školy 
v Blatné, t�. J.P.Koubka, nebo odboru životního prost�edí M�Ú Blatná. 

Fotografie na rubové stran� ozna�te:  jméno a p�íjmení autora, škola a t�ída

Vyhodnocení sout�že a p�edání cen za vybrané fotografie díla prob�hne na p�elomu
m�síce dubna a kv�tna 2009, slavnostní vyhlášení se uskute�ní v kv�tnu 2009 v ambitu 
Domova pro seniory Blatná. 
Vybrané fotografie se stanou sou�ástí stejnojmenné výstavy, kterou p�ipravujeme
spole�n� s M�stským muzeem Blatná na p�elomu m�síce srpna a zá�í 2009. 

 Josef Hospergr v.r. Vladimíra Tomanová v.r. 
 Starosta M�sta Blatná p�edsedkyn� Svazku obcí Blatenska 

V Blatné dne 7.7.2008 
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Název grantu Dotace Vlastní podíl Celkem Datum podání P�id�lení
dotace

Státní fond životního 
prost�edí �R ;výzva �. 2 

Podhájský rybník - 
odbahn�ní a 
rekonstrukce

1 942 107,00 215 790,00 2 157 897,00 31.1.2008

11.4.2008

Státní fond životního 
prost�edí �R ;výzva �. 3 

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka 

7 381 925,00 4 116 225,00 11 498 150,00 31.1. 2008

3.3.2008

KOMENTÁ� Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka - z toho 
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást budovy, ve které 
je umíst�na ZŠ 
T.G.Masaryka.

738 193,00

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka -z toho
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást  budovy sloužící 
pro M�stský ú�ad
Blatná. NELZE 
NÁROKOVAT
PROSTORY, KTERÉ 
ZŠ NEVYUŽÍVÁ. 

3 378 032,00

Ministerstvo pr�myslu a 
obchodu, Praha 1

Energetický pr�kaz - ZŠ 
T.G. Masaryka

25 000,00 25 000,00 50 000,00 27.3 .2008
akceptace
žádosti do 

dalšího kola

Minisrerstvo pr�myslu a 
obchodu, Praha 1

Energetický pr�kaz - ZŠ 
J.A. Komenského

25 000,00 25 000,00 50 000,00 27.3. 0082 
akceptace

Krajský ú�ad - Jiho�eský
kraj

Autobusové zastávky na 
Písecké ulici a v 
Drahenickém Málkov�

23 100,00 69 600,00 92 700,00 18.3. 2008

27.5.2008

Státní fond dopravní 
infrastruktury , Praha 9

Bezpe�né bezbariérové 
m�sto Blatná

1 230 600,00 410 233,00 1 640 833,00 13.3. 2008

ROP Jihozápad II - 
Stabilizace a rozvoj m�st a 
obcí . �íslo prioritní osy: 
14.2

Komunitní centrum 
aktivního života

48 277 069,00 5 174 356,00 53 451 425,00 14.3. 2008

akceptace
žádosti do 

dalšího kola

Ministerstvo kultury �R - 
Program regenerace MPZ

Vým�na oken ZŠ 
J.A.Komenského Blatná 

150 000,00 486 610,73 636 610,73 31.3.2008

Jiho�eský kraj - Movité 
kulturní památky

Cechovní korouhve ve 
sbírce M�stského muzea 
Blatná

40 000,00 35 500,00 75 500,00 29.2.2008

27.5.2008

Jiho�eský kraj - Nemovité 
kulturní památky

Obnova �elní fasády 
budovy �.p. 4 Blatná ( 
objekt ZUŠ) 

90 000,00 40 664,00 133 664,00 14.3.2008

27.5.2008

Jiho�eský kraj - Drobná 
sakrální architektura v 
krajin�

K�ížek Pod Pejchou 
Skali�any , Boží muka 
Hn�vkov

23 000,00 11 100,00 34 100,00 29.2.2008

27.5.2008

MK �R - Obnova 
kulturních památek 
prost�ednictvím obcí s 
rozší�enou p�sobností

II. etapa vým�ny st�ešní
krytiny kontribu�ní
sýpky

440 000,00 52 287,00 492 287,00 27.5.2008

30.5.2008

Celkem Celkem 59 647 801,00 10 610 078,73 70 313 166,73

Vypracovala: Kubátová 
Miluše

P�ehled podaných dotací v roce 2008  a  akceptovaných dotací k �ervnu   2008    odborem 
majetku, investic a rozvoje 

Vypracovala Miluše Kubátová
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MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ 
SYSTÉM V BLATNÉ
Všímavější občané města určitě ne-
přehlédli „zvláštní roury“, které se 
koncem minulého měsice objevily na 
některých budovách v centru města. 
Ano je to tak. Ve městě byly instalo-
vány první  kamery MKDS (městský 
kamerový dohlížecí systém).
Již v minulosti došlo k podání žádostí 
o finanční dotaci na nákup MKDS a to
z programu Parterství - program pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra. 
Zde jsme však neuspěli, a proto bylo 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele MKDS pro město Blat-
ná. Z tohoto výběrového řízení vyšla vítězně firma z Blatné,
která kamery koncem minulého měsíce nainstalovala a Město 
Blatná tuto celou investici zaplatilo ze svého rozpočtu.  
V současné době probíhá zkušební provoz a vychytávají se 
„mouchy“. Dohlížecími kamerami je monitorován střed města 
a blízké okolí a to konkrétně tř. J. P. Koubka, nám. Míru a část 
ulice Na Příkopech. Kamery jsou zatím ovládány po tzv. vnitřní 
síti a to ze služebny Městské policie. Záznam probíhá 24 hodin 
a je ho možné sledovat on-line, nebo je ho možné případně pře-
hrát zpětně. Uvádím že tento záznam je a vždy bude neveřejný 
a je určen pro potřeby Městské policie Blatná, Města Blatná, 
popřípadě Policie ČR. 
Městský kamerový dohlížecí systém je  dalším  z prostředků 
ke zvýšení bezpečnosti občanů, je rovněž určen pro prevenci 
kriminality a dále pro sledování dopravní situace ve městě. Do 
budoucna je počítáno s rozšířením kamerových bodů a tím k po-
krytí dalších „exponovaných“ míst v Blatné. 
 Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
Protože se v poslední době stále více setkáváme s dotazy od 
občanů,  jak vlastně strážníci městské policie slouží a jak se jich 
dovolat v případě jakéhokoliv oznámení nebo žádosti, pokusím 
se na tyto otázky stručně odpovědět.    
Městská policie Blatná má v současné době pět strážníků a to 
včetně velitele a jeho zástupce. Z toho vyplývá, že není možné 
pokrýt službou celých 24 hodin (různá omezení vyplývající ze 
zákoníku práce, dovolené, školení atd). Proto strážníci slouží 
každý den denní směnu (nejméně dva strážníci) a mimo této 
denní služby slouží v týdnu ještě nepravidelně nejméně jednu 
noční službu. O víkendu se každý pátek i sobotu slouží rovněž 
noční směna.
Městskou policii Blatná je možné volat na pevnou linku 
383 423 467 nebo na mobilní telefon č. 720 513 321. V době 
kdy, jsou strážníci ve službě, ale nejsou přítomni na služebně, 
je pevná linka automaticky přesměrována na uvedený mobilní 
telefon, který mají strážníci ve službě u sebe. Mimo službu 

strážníků se po zavolání na pevnou linku uvede v činnost tele-
fonní záznamník. 
V případě, že se na Městskou policii Blatná nedovoláte a Vaše 
oznámení je neodkladné, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení 
Blatná telefon č. 974 237 710, popřípadě 383 422 005 nebo 
linku 158.
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk 

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ SCHRÁNKU 
DŮVĚRY

Pro občany Blatné, ale i blízkého 
okolí zavedla Městská policie Blatná 
tzv. schránku důvěry. Víme, že mno-
hé lidi, kteří například najdou ztrace-
né doklady, klíče nebo i peněženku, 
odradí od jejich vrácení úřední 
proces, který by je čekal na policejní 
služebně nebo na úřadě. Nálezci 
totiž zpravidla nemají chuť ani čas 
vysvětlovat strážníkům či úřední-
kům, jak a kde písemnost nebo věc 
našli. Sázka na zaručení anonymity 

nálezcům prostřednictvím schránky důvěry je dokonalá. Je to 
také jedna z možností, jak navázat bližší kontakt strážníků s ob-
čany,  přiblížit lidem práci městské policie a snahu pomoci jim v 
některých pro ně nepříjemných situacích.
Proto byla jedna taková schránka nainstalována v blízkosti 
hlavního vchodu do budovy radnice města. Konkrétně je tato 
schránka umístěna na zděném pilíři oplocení radnice a to vlevo 
od informační vývěsky městské policie.
To vše však neznamená že do schránky mohou být vhazovány 
pouze nalezené doklady, peněženky a klíče, ale uvítáme i různé 
podněty a požadavky týkající se městské policie. Obsah schrán-
ky budou strážníci pravidelně vybírat, případné podněty  nepro-
dleně řešit a nebo je následně postoupí kompetentním odborům 
městského úřadu.
Věříme, že mnozí občané tuto službu uvítají a byli bychom moc 
rádi, kdyby celková činnost městské policie nebyla nadále brána  
pouze jako „zbytečné utrácení peněz daňových poplatníků“.
 Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

Organizace Název grantu Dotace Vlastní podíl Celkem Datum podání 
EACEA Mezinárodní tábor 

mládeže
6780,32 Euro 0,00 6780,32 Euro 21.1.2008

Dotace p�id�lena
dne 13.6. 2008

Celkem Celkem 6780,32 Euro 0,00 6780,32 Euro

Podané žádosti  o dotace   za  období leden - b�ezen 2008  - Ing. �andová
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BŘEZÍ

HAJANY
DĚTSKÝ DEN V HAJANECH
Poslední květnové odpoledne se 
většina hajanských dětí určitě 
nenudila. Společně se svými 
rodiči se vydaly plnit rozličné 
úkoly a sportovní disciplíny. Od 
uskutečnění zábavného programu 
nás neodradilo ani připalující 
sluníčko a na hřišti jsme se sešli 
opravdu v hojném počtu.
Kdo by se nechtěl trefit míčkem
přímo do otevřené tlamy 
dřevěného tygra, projít se pár 
metrů na dřevěných chůdách 
nebo si zasoutěžit při skákání 
v pytli? Dokonce i ti nejmenší 
„hajaňáci“ statečně lovili na 
břehu potoka barevné rybičky 
a pak si s chutí zazpívali. Starší 
děti velmi dovedně a rychle skládaly puzzle s motivy obrázků 
k lidovým písničkám. Celá trasa vedla klidnou lesní cestou 
a  pod větvemi stromů jsme se dočkali i příjemného chládku. 
Nezapomněly jsme ani na křídy a divili byste se, jakými 
pozoruhodnými dílky naše ratolesti vyzdobily kameny při 
lesním okraji. Poslední soutěžní úkoly na děti čekaly v nedaleké 
pískovně a pak „hurá“ pro sladkou odměnu! 
Díky finanční podpoře hajanských hasičů byly dětem zakoupeny
rozličné dobrůtky. Největší radost všem malým sportovcům 
určitě udělala dobrá zmrzlinka. Naše poděkování patří také 
lnářské škole za zapůjčení sportovních pomůcek.
 Hajanské maminky

HAJANSKÁ POUŤ 2008
PÁTEK 25.07.2008 
20,00 hod. ANČA BAND na hřišti (v případě deště sál)
NEDĚLE 27.07.2008 
13,30 hod. bude hrát Hudba pana Koubka na návsi
  (po skončení mše se hraje v hospodě)
14,00 hod. Položení věnce k pomníku padlých
14,15 hod. Mše svatá v místní kapličce
18,00 hod. hraje skupina Čejka Band na parketu za   
  hospodou (v případě deště hospoda)
15,00 – 18,00 výstava obrazů Petra Štěpána (v sále Obecního
  domu)
SOBOTA 02.08.2008 
17,00 hod. k tanci a poslechu hrají BABOUCI, na parketu  
  za hospodou (v případě deště sál) 

HORNOSÍN
PODĚKUJTE SVÉMU ZLODĚJI
Právě jsem dočetl sloupek pana Milana Tesaře z časopisu Re-
flex, jehož název zní Den, kdy mi neukradli auto, což mě při-
vádí k myšlence zkusit najít také nějaké optimistické prvky na 
skutečnosti, že nám v noci z 28. na 29. června ukradli z obecní 
knihovny počítač pro připojení k Internetu.
Kupodivu se mi začalo záhy dařit, třeba hned způsob, jakým 
se pachatel (či pachatelé) dostali na místo činu, svědčí o jejich 
ušlechtilosti, neboť pouze vylámali bezpečnostní vložky zámků 
a na dveřích není jediné škrábnutí, zároveň je to ale dostatečně 
průkazné překonání zábrany, bez něhož by pojišťovna zcela jistě 
odmítala plnění škody.
Co by za podobně slušné zloděje dal můj známý, jemuž před 
nedávnem rozlámali dveře u chaty, aby zjistili, že uvnitř vlast-
ně nic není a nemají tedy co ukrást. Vůbec pak nebudu hovořit 
o zručných vykutálencích, kteří si se zámkem poradí tak, že po 
jejich odchodu nenese stopy násilí a poškozený marně vysvětlu-
je, že si škodu nezpůsobil sám, a že měl dveře určitě zamčené.
Za druhé, zloději dokázali svou hodnotu tím, že odcizili pouze 
základní jednotku s monitorem a ponechali nám scanner, tiskár-
nu, záložní zdroj a další drobné periferie. Pravda, zlí jazykové 
tvrdí o motivaci jejich skromnosti, že je vyděsilo poplašné pís-
kání po odpojení napájení a nehodlali tedy meškat v místnosti 
déle, než je nezbytně nutné. Já však pevně věřím, že budou-li 
pachatelé dopadeni a souzeni, jejich obhájce podá jistě dosta-
tečný důkaz o tom, jak nám zbytek zařízení ponechali z čiré 
dobromyslnosti.
Třetím důkazem o velikosti ducha našich nenechavců pak budiž 
fakt, že nám počítač ponechali k užívání téměř celé dva roky 
a přišli si ho ukrást až teď, kdy už má mizivou hodnotu, zvlášť 
při pokoutním prodeji. Pokud jich bylo skutečně více, musí spla-
kat nad výdělkem – pro jednoho málo, pro dva nic.
Nuže páni zloději, pokud tento článek čtete, a že číst umíte, je 

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Hajanech si Vás 

dovoluje pozvat na 

OSLAVU 110 LET ZALOŽENÍ SDH, 

která se bude konat 30.08.2008. 
Zahájení ve 13,30 hodin. 

Po slavnostním zahájení proběhne hasičská 
soutěž o pohár starosty.

OBČERSTVENÍ A HUDBA ZAJIŠTĚNO.

23. a 24. srpen 
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jasné, neboť pokud byste si nepřečetli na dveřích tabulku hrdě 
hlásající do světa informace o počítači s připojením k Internetu 
pořízeném za přispění kraje a EU, ukrytým za těmito dveřmi, 
určitě byste se za ně nešli podívat, tak tedy pokud tento článek 
čtete, přijměte můj vřelý dík za to, jak velkoryse jste si počínali, 
zároveň vás ale vyzývám, abyste nás již více nepoctili svou ná-
vštěvou, už jenom proto, že nyní nebudete mít co ukrást.
A co vy ostatní? Také děkujete svým zlodějům? Nebo vás snad 
překvapuje jednání obhájců, kteří pro každého zločince hledají 
tisíc a jeden důvod, který jej donutil vstoupit na šikmou plochu 
a soudců, jejichž verdikty tak často zločince osvobozují? Možná 
nebude trvat dlouho a budeme zloději, který se sice obohatil na 
úkor našeho snažení, ale nezpůsobil nám újmy na životě a zdra-
ví, děkovat všichni. Záleží to i na nás.

 

Jiří Vonášek

DUCH A TRAKAŘ
Kdo prochází  malebnou jihočeskou krajinou, mine na svých 
cestách řadu kapliček, božích muk i křížků na rozcestích. Tyto 
dávné stavbičky, které přečkaly i ničivé nájezdy vandalů v mi-
nulém století, svědčí o zbožné mysli tehdejších obyvatel. Téměř 
každá kaplička i každý křížek má svou legendu. Někdy se na 
tomto místě stalo nějaké neštěstí, jindy naopak vděční občané 
nechali postavit církevní stavbičku jako důkaz vděčnosti k Bo-
hu, třeba za uzdravení z těžké nemoci nebo zázračné zachránění.
Místa poznamenána neštěstím, třeba náhlým úmrtím, působila 
na lidi, kteří byli s případem seznámeni, jistě depresivně. Kdo 
mohl, ten se raději onomu místu vyhnul, zvláště v nočních ho-
dinách. Tak vznikla v lidské fantazii strašidla, která obcházejí 
místa poznamenána neštěstím, a případně škodí náhodným po-
cestným.
Jedno takové místo se nacházelo nedaleko od Hornosína. Na 
jižní straně Velkého bělčického rybníka leží osada Hutě, kte-
rá katastrálně vlastně patří k Závišínu. Kdysi dávno zde byl 
v provozu hamr, který zpracovával železnou rudu vyskytující se 
v těchto místech. Když byla železná ruda všechna vybrána, byl 
hamr přestavěn na vodní mlýn. Do tohoto mlýna vozili své obilí 
k semletí i hornosínští sousedé. Většinou nejezdili tam, kde dnes 
vede silnice, ale pouštěli se kratší cestou kolem lesa jménem 
Bělčická hora.
V tomto lese se také kdysi přihodilo velké neštěstí: svědomitý 
a poctivý hajný byl zabit neurvalým pytlákem. Na památku této 
politováníhodné události zavěsil kdosi zbožný na strom v cípku 
lesa až skoro u huteckých zahrad zasklenou vitrínku s porcelá-
novou soškou Panny Marie.
Mezi lidmi šel tehdy jeden hlas, že v Bělčické hoře u Hutí straší. 
Kdo tam měl vlastně strašit, jestli duch zavražděného hajného, 
či dokonce pytláka, který byl dopaden a za svůj trestuhodný čin 
popraven, se zřejmě nevědělo, nebo se v ústním podání nedo-
chovalo. Jisté je jen jedno: tehdejší lidé na strašidlo věřili a kdo 
nemusel, ten v nočních hodinách tudy neprocházel.
Jednoho podzimního odpoledne se do mlýna v Hutích vypravil 
hornosínský chalupník Jakoubek. Naložil pytle s obilím na tra-
kař a tradá cestou podél Bělčické hory do mlýna. Tam se sešel 
s několika hovornými sousedy ze Závišína, také zrovna navštívil 
mlýn jeden z těch potulných krajánků, zkrátka povídalo se, be-
sedovalo, zatím se setmělo a než se náš milý Jakoubek se svým 
trakařem vyhrabal, byla půlnoc. Jakoubek táhl trakař za sebou 
jako káru a už měl na dohled cíp Bělčické hory. Dlužno říci, že 
v něm byla malá dušička. Bylo však pozdě si vyčitat, proč neo-
dešel dřív. Tak tedy rychle do toho, ať to obávané místo máme 
brzy za sebou!
Tak náš  Jakoubek statečně vykročil na cestu lemovanou lesem. 
Najednou - právě u kritického místa - se ozvala rána, na trakař 
dopadlo něco  velmi těžkého, až to Jakoubkovi zacloumalo zá-
pěstími!
„Proboha,“ pokřižoval se Jakoubek, „to mi určitě na trakař sko-
čilo to strašidlo! Co budu dělat?“ přemítal zděšeně. Honem se 
snažil vylovit z paměti poučení předků, jak si počínat při setkání 
s duchem.
„Nejlepší bude rychle odtud zmizet,“ napadlo ho řešení. Ano, to 
je sice hezké, ale co s trakařem a moukou? To má svůj majetek 
nechat na pospas strašidlu? „A to tedy ne,“ rozhodl se hospodár-
ný chalupník. Rázně se chopil trakaře, který předtím pustil, na-
pjal síly a ten přetěžký trakař statečně táhl domů. To se rozumí, 

že bez ohlédnutí, pamětliv, že na strašidla se nemáme koukat, 
aby neškodila ještě víc.
Bylo to hrozné. Trakař skřípěl, že měl Jakoubek husí kůži, tře-
baže se potil tak, že měl obličej celý mokrý, čepice by se dala 
ždímat, po zádech mu tekly celé potoky, ale náš hrdina nepovo-
lil. Na smrt udřený se dostal na svůj dvůr. Tam odstavil trakař 
i s duchem, pohledem o něj nezavadil, ale co nejrychleji se kou-
kal dostat do bezpečí své světnice.
Staré přísloví říká, že ráno je moudřejší večera. To se na Jakoub-
kovi plně osvědčilo. Ráno si chalupník dodal odvahy a šel se 
na svůj trakař podívat. Při denním světle se jeví všechno jinak 
než v noci, to je marné. Na dvoře stál trakař i s pytlem mouky. 
Nikdo na trakaři neseděl a nic nenasvědčovalo tomu, že by 
to mohlo být v noci jinak. „To je divné,“ mumlal si Jakoubek 
a obcházel svůj trakař. Tu jeho pohled utkvěl tam, kde mělo být 
kolečko. Mělo být, ale nebylo. Ani na trakaři, ani nikde v jeho 
blízkém okolí.
„Kolečko!“ zařval Jakoubek. „Kde je kolečko?“ položil sám 
sobě řečnickou otázku. To se ví, už se mu začínalo rozjasňovat. 
„Tak já blázen táhl celou cestu trakař bez kolečka!“ spílal si.
Ještě toho dne se vydal do Hutí pro své ztracené kolečko. Koleč-
ko šťastně našel právě nedaleko stromu s Panenkou Marií. Takže 
žádný duch, ale docela obyčejná drobná nehoda. Rozumí se. že 
Jakoubek se nazapomněl o svůj neobyčejný zážitek podělit se 
sousedy. Ti o tom později vyprávěli svým dětem a ty zase svým 
dětem a tak se celý příběh v ústním podání zachoval.
Dnes byste marně hledali strom s Panenkou Marií. Ten strom 
už nestojí, Panenka Maria byla zničena nenechavými vandaly. 
Ani hutecký mlýn už není na svém místě. Nestál už tehdy, kdy 
ničivá povodeň protrhla hráz Velkého bělčického rybníka. Jen 
zbytky železné strusky jsou němými svědky toho, že v těchto 
místech stával hamr, který pravděpodobně dal osadě jméno. 
A pak zůstala vzpomínka na statečného človíčka, který než by 
se na domnělého ducha otočil, raději táhl skoro dva kilometry 
naložený trakař bez kolečka, odhodlaný o svůj majetek do po-
sledního dechu bojovat.

 

Marie Vonášková

CHOBOT
VESNIČKA CHOBOT

Naše malá vesnička Chobot se nachází  6 km od Blatné  a jsme 
vlastně již na konci okresu Strakonice. Máme pouze 59 obyvatel 
trvale v Chobotě žijící. Část chalup je obydlená pouze na víken-
dy. Máme zde svůj Obecní úřad, dále velmi činný sbor dobro-
volných hasičů a družstvo nohejbalistů, kteří hrají pod hlavičkou 
hasičů.
V kostce shrnu, co se vlastně v Chobotě děje, a že i tak málo lidí 
se dokáže pobavit, vzít za práci nebo pomoci druhému.
V období masopustu každoročně pořádáme spolu s hasiči Uze-
nice a Uzeničky společenský hasičský ples v kulturním domě 
v Uzeničkách. Před velikonoci chodí děti rachtat, začínají na 
zelený čtvrtek a na bílou sobotu chodí po pomlázce. Letos naši 
malí občánkové byli v Bělicích na OÚ uvítání do života a tentýž 
měsíc měli oslavu 60 společných let manželé Češkovi, rodinná 
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oslava se konala v naší hezké a útulné společenské místnosti, 
která je velmi využívána pro veškeré akce v obci.
Duben, květen a vlastně i červen je velmi náročný pro hasiče. 
Nejenom, že v těchto měsících probíhá nejvíce soutěží a pohárů, 
ale v Chobotě letos připadlo oslavit krásných 80 let od založení 
sboru dobrovolných hasičů. Příprava na oslavu tohoto výročí 
stála každého hasiče spoustu odpracovaných hodin, věnovaných 
ze svého volného času. Bylo to velké vypětí i obava, aby vše 
dobře dopadlo, aby vyšlo počasí atd. Oslava se koná 5.7.2008.
Oslavu máme za sebou. Největší strach bylo z počasí a to nám 
vyšlo. V sobotu byl krásný den a i v neděli nám přálo, vše se 
v pohodě a suché uklidilo a dalo do původního stavu.
Přijelo 13 soutěžících družstev, z toho 4 družstva žen a l ko-
lektiv těch nejmenších hasičů z Blatné. Průvodem se odešlo od 
hasičské zbrojnice na místo, kde se odehrávala slavnostní část 
– slavnostní projevy domácích i hostů a předání všech medailí. 
Po projevech byla soutěž v požárním útoku, ukázka útoku s naší 
starou, ale krásně zrenovovanou „Márovkou“, nejhezčí útok 
předvedli ti nejmenší hasiči, dále blatenský záchranný sbor před-
vedl vyprošťování z auta pomocí hydraulických nůžek. Po pře-
dání všech pohárů pokračovala zábava až do pozdních nočních 
hodin. Všem, kteří jste se přišli do Chobota podívat děkujeme.
Ještě nás čekají hohejbalové turnaje. V měsíci říjnu posvícení, 
odpoledne se chodí po hnětynkách s místní kapelou „Kvačebou“ 
a večer se pokračuje v hospůdce. Na listopad připravujeme se-
tkání důchodců, kterým se snažíme připravit hezké odpoledne s 
hudbou a občerstvením. A už je tu skoro doba Vánoc a zakonče-
ní roku „Silvestr v chobotské hospůdce“. Tak v kostce jsme vám 
přiblížili, že i v tak malé vesničce jako je Chobot se dá hezky žít 
mladým i starým a i když jsme na konci okresu Strakonice tak 
díky našim hasičům o nás vědí i na kraji, kam se několikrát naši 
hasiči svým hasičským sportem dostali.

KADOV
STŘÍPKY Z KADOVA, POLE, LNÁŘSKÉHO 
MÁLKOVA, VRBNA A MRAČOVA
Dva měsíce utekly jako voda a je čas přinést Vám další infor-
mace od nás. Prázdniny a čas dovolených jsou v plném proudu 
a s tím se v našich vesničkách zvyšuje ruch. Účastníků dětských 
táborů je u nás nyní kolem 650ti a rekreantů v chalupách a cha-
tách a cykloturistů nepočítaje. Většinou v tento čas přichází 
problémy kolem odpadů jak komunálních, tak i tříděných. Tuto 
problematiku jsme se snažili řešit doplněním zvonů na tříděné 
odpady a tímto prosíme všechny spoluobčany, rekreanty i turisty 
o důsledné třídění a udržování pořádku ve sběrných hnízdech. 
Nechápeme logiku těch, kteří vytřídí plasty do pytle a ten vho-
dí do kontejneru na směsný odpad !!!, nebo těch, kteří vhazují 
stavební, kompostovatelný nebo nebezpečný odpad do kontej-
neru?! Pak se ale nemůžeme divit, že je kontejner neustále plný! 
Naštěstí jsou tu i občané, kteří nejsou lhostejní a uklidí nepo-
řádek po těch lhostejných a těmto občanům velmi děkujeme!!! 
Zároveň děkujeme všem lidičkám, kteří si posečou nejen svůj 
pozemek, ale i ten obecní kousek za plotem! Někteří říkají, že 
„obec“ to zajistí, ale kdo je vlastně ta „obec“? To jsme přece my 
všichni a jaké si to uděláme, takové to budeme mít a nemůžeme 
očekávat, že se vše udělá samo…

CO SE PROJEDNÁVALO NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE, CO SE CHYSTÁ, 
CO SE POVEDLO:
• z grantového programu Jč. kraje obec obdržela dotaci ve výši 
36 400,- Kč na plovoucí čerpadlo pro hasiče do Lnářského Mál-
kova, 99 400,- Kč na opravu střechy a vrat na požární zbrojnici 
v Kadově a 17 500,- Kč na nové počítačové vybavení na obec; 
20 000,- Kč na opravu dalších křížků; z dotace v rámci Pro-
gramu obnovy venkova obec dostane 120 000,- Kč na opravu 
střech na kapličkách ve Lnářském Málkově a v Poli a celkem 
76 000,- na úhradu úroků 2 úvěrů na plynofikaci
• byla schváleno  - nákup pozemků od Pozemkového fondu ČR 
v k.ú. Lnářský Málkov; rozpočtové opatření č. 1/2008; částeč-
ný pronájem klubovny v Kadově; finanční příspěvek Diakonii

Broumov ve výši 1 000,- Kč; finanční příspěvek panu Václavu
Běhavému na divadelní představení v „Hospodě Na Statku“ ve 
výši 5 000,- Kč; záměr pronajmout obecní pozemky v přírod-
ní památce Smyslov v k.ú. Pole za účelem tvorby tůní; návrh 
znaku a vlajky obce – varianta 10A; hospodaření obce za rok 
2007; smlouvu o napojení hřiště ve Vrbně na dodávku elektrické 
energie; ustanovení obce Kadov opatrovníkem některých vlast-
níků pro řízení pozemkových úprav v k.ú Vrbno, Mračov a Pole; 
tentokrát prošlo hlasování o vydání souhlasu s vybudováním 
solární elektrárny ve Vrbně; 
• na přístupovou cestu k chatám Na skále ve Vrbně byl opět 
navezen panel, který znemožnil majitelům chat přístup ke svým 
nemovitostem
• na některé komunikace v obcích je navážen štěrk na opravu; 
budou nainstalována nová zrcadla do Lnářského Málkova (vý-
jezd od Kolářů) a ve Vrbně (ke kapličce)
• připravuje se výběrové řízení na dodavatele bezdrátového roz-
hlasu do všech obcí; žádost o finanční prostředky na dokončení
přestavby školy v Kadově
• povedlo se - dětské hřiště ve Vrbně; instalace dopravních zna-
ček na místních komunikacích v Kadově a Lnářském Málkově; 
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  . Vladimíra Tomanová
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ S HELIGONKAMI 
NA MYSLIVECKÉ CHATĚ V KADOVĚ

Setkání našich důchodců s heligonkami se uskutečnilo v pátek 
13. června na myslivecké chatě v Kadově. I přes zavádějící da-
tum se do Kadova objednaným mikrobusem svezli akční senioři 
ze Lnářského Málkova, Vrbna a Pole a po svých přišli kadovští. 
Blatenské mažoretky prozářily svými kostýmy a šarmem celý 
sál a vykouzlily úsměvy na tvářích všech přítomných. Poté ná-
sledovala za tónů heligonek volná zábava s tancem a občerstve-
ním. Myslím, že se tento večer opravdu vydařil.  V. T.

VIKLANSKÝ POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ 
KOPANÉ
V sobotu 17. května 2008 se v Kadově konal již tradiční Viklan-
ský pouťový turnaj v malé kopané na našem stadionu. Počasí 
se povedlo a přijelo mnoho příznivců a hlavně 11 fotbalových 
týmů!!! Samozřejmě ani tento rok nechybělo občerstvení ze 
stánku K&K v podobě voňavých klobás, uzených kuřecích 
stehen a domácích bramboráků. Hra byla velice napínavá plná 
gólů, ale i pádů. 1. místo vybojovali Vorlové Kadov, druzí byli 
Staří páni Kadov a třetí místo obsadil tým z Bělčic. 
 Kateřina Tomanová

DĚTSKÝ DEN VE VRBNĚ
Křest nadšenými dětmi zažilo nové dětské hřiště ve Vrbně při 
konání „Dětského dne“ v neděli 1. června 2008. Veškeré aktivity 
spojené s budováním dětského hřiště, přípravou dětského dne, 
ale i vydáním obrázkového česko-anglicko-německého „Prů-
vodce Blatnou, Pískem, Strakonicemi“ si vzala za své paní Ing. 
Renáta Prokopiusová z Vrbna a všichni nadšení a hlavně akční 
rodičové, podnikatelé či firmy, neziskové organizace, přátelé
obce či občané, kteří sice nemají ve Vrbně trvalý pobyt, ale vra-
cejí se sem se svými ratolestmi potěšit babičky a dědečky.
Vše se podařilo a prohloupil jen ten, kdo nepřišel. 
DĚKUJI   VŠEM,   KTEŘÍ   SE   PODÍLELI   NA   
BUDOVÁNÍ   DĚTSKÉHO   HŘIŠTĚ   VE   VRBNĚ   
A   SVÝM   KONÁNÍM   POMOHLI   DOBRÉ   VĚCI ! ! !
 Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov

PROVOZ KLUBOVNY V KADOVĚ
Prázdniny – 1.7. – 31.8.2008 
Pondělí 13,00 - 18,00
Úterý 13,00 - 18,00
Středa 13,00 - 18,00
Čtvrtek 13,00 - 18,00
Pátek 13,00 - 18,00
- otevřená klubovna s dozorem pro děti a mládež
Pátek:  18,00 – 22,00  
a posezení a hry pro všechny bez rozdílu věku
Sobota:  18,00 – 22,00 
V případě zájmu využít klubovnu v jiné dny a hodiny, je nutné, 
aby děti byly v doprovodu dospělé osoby, která nese zodpověd-
nost za případné škody vzniklé užíváním klubovny. 
V případě zájmu o pronájem klubovny pro soukromé nebo 
jiné akce, je možné se domluvit na OÚ v Kadově, nebo na tel.: 
383 491 019, 724 181 049.

POZVÁNKA NA KADOVSKO
Obec Kadov připravuje ve spolupráci s panem 

farářem Heřmanem Fritschem z farnosti 
Římskokatolické církve v Blatné a Českým varhanním 

festivalem 
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA 

V KADOVĚ. 
Předpokládaný termín koncertu je 

SOBOTA 2. SRPNA 2008 OD 18 HODIN. 
Vybrané vstupné bude věnováno na údržbu velice 
vzácných kadovských varhan z roku 1767. V.T. 
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T V R Z
KADOV

LÉTO 2008
PROGRAM

v nových prostorách znovu otevíráme výstavu pana Josefa Smitky ze Svéradic
"Jak se dříve žilo na venkově od Horažďovic do Blatné"

v ý s t a v a  f o t o g r a f i í
 - kamfo blatnáivana mertlová

Obrázky z cest

otevírací doba: denně kromě Pondělí 9 - 11  14 - 17,  737 610988�

5.7. - 30.8.2008

VRBNO 
O obci není příliš mnoho 
zpráv. Je zřejmé, že Vr-
bensko bylo osídleno již v 
době železné. Mezi obcemi 
Vrbnem a Kadovem severně 
od dnešní silnice, se v polích 
kamenitý pahorek, dnes od-
lesněný, připomínající velkou 
mohylu. Při těžbě kamene zde 
v roce 1919 nalezl František 
Klíma z Kadova údajně lidské kosti, železný nůž, železný oštěp 
25 cm dlouhý, bronzový knoflík, část bronzové spony a dva
skleněné korále. Později na tomtéž místě byla nalezena větší 
železná sekerka s tulejkou. Dochované předměty jsou uloženy 
v Městském muzeu v Blatné. Nález byl popsán J. Siblíkem.
Na cestě mezi Vrbnem a Mračovem na jižní straně nízkého 
skalnatého hřbetu na místě  se nachází kamenná středověká 
sušárna na ovoce. Je to dvoukomorová kamenná pec, která je 
uvnitř oddělená kamennou deskou s dvěma otvory na proudění 
vzduchu. Tato památka byla po archeologickém průzkumu v 90. 
letech minulého století obnovena firmou Menhirostav (P. Ště-
pán). Sušička sloužila na sušení ovoce, obilí a jiných přírodních 
produktů. 
Vrbno jako ves náležela původně k svatojiřskému klášteru při 
pražském Hradě. Roku 1465 se stala součástí lnářského pan-
ství. V r. 1680 řádila v okolí morová epidemie, která zachvátila 
velkou část Blatenska. U Velké Kuše bylo zřízeno morové 
pohřebiště. Roku 1695 zde bylo 9 gruntů, 2 chalupy a krčma, 
3 chalupy byly pusté. Roku 1770 je již ve Vrbně pětadvacet 
čísel, v r. 1915 bydlelo v 47 chalupách 250 obyvatel přifařených 
do Kadova. V r. 1893 se osamostatnil sbor dobrovolných hasičů, 
kdysi náležející ke kadovskému sboru. Okolní rybníky patřily 
nejvíce lnářskému velkostatku jako například Velký a Malý Pá-
lenec, Velká a Malá Kuš, Žabinec, Hadí, Vitanovy a další. 

Velká Kuš patří k druhému největšímu rybníku na Blatensku. 
Má přes 52 ha. Rybník a okolní krajina zaujala malíře Josefa 
Hodka, který rybník několikrát maloval z hráze, odkud je krásný 
pohled ke smrkovým lesům. Obdivovala se mu i spisovatelka 
Anna Marie Tilschová, když se sem zajela podívat na jeho vý-
lov. Také režisér Otakar Vávra jej použil pro několik exteriérů 
k filmu Proti všem.
Bohužel tento velký rybník si také vyžádal lidské oběti. Dne 
8. června 1677 se v něm utopil myslivec Vojtěch z málkovského 
dvora. V dubnu 1950 tu utonul mladý rybniční hajný Karel Ma-
chovec z Bezděkova. Stalo se to při rozvážení vápenného prachu 
za silného větru. Velké vlny se převalily přes okraj dřevěné loď-
ky a ta vodou přetížena se potopila. Machovec, ač dobrý plavec, 
utonul, zatímco jeho pomocník - neplavec se s dlouhým bidlem 
nakonec zachránil.
Na počátku 19. století se v okolí Vrbna prováděly pokusy v do-
lování na uhlí, ovšem bez výsledně.
V r. 2005 oslavila obec 700 let od první písemné zmínky. 
 Jan Olejník

Sušárna na ovoce. 
Kresba Pavel Štěrba
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OÚ Kocelovice po�ádá

B�h Kocelovice-Hornosín-
Kocelovice

Datum :   20. 9. 2008
Místo konání :  Kocelovice u Blatné, okr. Strakonice 
Prezentace : od 9:00 hod. v pohostinství v Kocelovicích  
Start :   10:00 hod. od místního pohostinství  
Tra� :   7,0 km - všechny kategorie 

Tra� má st�ídavý profil a vede po asfaltových cestách a místních komunikacích 
s �ídkým provozem. Zna�ení bude provedeno bílými šipkami na zemi. Tra� bude 
zajišt�na po�adateli, p�ed �elem závodu pojede kolo, motocykl. 

Kategorie :   Junio�i (do 19 let)
   Muži do 39 let (19-39let)       
   Muži 40-49let         
   Muži 50-59let         
   Muži 60-69 let         
   Muži nad 70 let 
        Juniorky (do 19 let) 
   Ženy do 34 let (19-34 let) 
   Ženy  35-49let 
   Ženy nad 50 let 

Startovné :   30,-K�, zdarma - junio�i, juniorky a d�chodci

Ceny :   pro první t�i v každé kategorii – diplom a v�cná cena 
Pro nejrychlejšího Kocelováka a Kocelova�ku – cena starosty obce 

    
Ob�erstvení :  po dob�hu – �aj a sušenka, párek, pivo nebo nealko 
Šatny :   v pohostinství v Kocelovicích 
Doprava :   individuální, Kocelovice leží cca 7 km od Blatné, 4 km od Lná�
Informace :  Martin Holan, tel. 267243726, 274868152,  
   e-mail : Martin.Holan@zentiva.cz,

B�h se koná za každého po�así.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpe�í.

LAŽANY
„LAŽANY, KUS MÉHO ŽIVOTA...“
V Domově pro seniory v Blatné žije paní Marie Prímasová, 
která v Lažanech trávila dětství, a která o této části svého života 
velmi ráda vypráví. Narodila se v Lázu r. 1913, a když její otec 
odešel do války, dala jí maminka, jako roční, na výchovu ke 
„kmotrovi a kmotřičce,“  právě do Lažan. Všechny vzpomínky 
paní Prímasové jsou velmi živé a pro mě, současného obyvatele 
Lažan, bylo toto setkání a poutavé povídání o časech minulých 
velmi zajímavé. Jako otevření staré kroniky! Ráda bych se 
o malou část se čtenáři podělila.
Jaký byl „kmotr a kmotřička“?
„Jé, ti byli hodní! A měli mě rádi! Kmotr byl starosta v obci, tak 
na vojnu nemusel.
Bydleli v chalupě na konci vsi a měli docela velké hospodářství. 
Já s nimi jezdila vždycky na voze na pole, tam jsem si hrála 
a večer jsme společně zase jeli zpátky.“ 

Měla jste ve vsi kamarády?
„Tenkrát bylo ve vsi dětí! V chalupě u nás byly ještě dvě, ale já 
nejvíc kamarádila s děvčaty od Hlaváčů. Jejich tatínek byl krejčí 
a občas nám spravoval nějaké oblečení.“

Chodila jste do kaple v Lažanském zámku?
„To byla krásná kaple! Chodila jsem tam jako malá s kmotřič-
kou, ale i jako odrostlé děvče, když už jsem zase bydlela u ma-

minky v Lázu. To se na mši svatou vypravili snad všichni lidi ze 
vsi! Mně maminka vypůjčila takové pěkné bílé šaty. Koupit mi 
je nemohla, byla bída, a tak jsem nosila vždycky od Mařenky ze 
sousedství. Celé procesí nás šlo přes les Hradec do Lažan. Byl 
s námi pán, co cestou předříkával modlitby a taky muzikanti. Po 
mši, pak muzikanti hráli v hospodě a to se tancovalo a bylo ve-
selo! Já tam ještě nemohla, ale všechno jsem sledovala oknem.“

Vzpomínky na Lažany máte tedy pěkné?
„Moc se mi tam líbilo! Byli na mě hodní a já je všechny měla 
ráda! Vesnice to byla hezká! Krásný zámek, rybník, kde jsme se 
koupali, dvě hospody i malý krámek, kam se chodilo nakupovat. 
Na všechno mám ty nejhezčí vzpomínky!“

Chtěla bych poděkovat paní Prímasové za vyprávění a popřát 
hodně, hodně zdraví. I.P.

LAŽANY – POUŤOVÝ TURNAJ
Jako každý rok, tak i letos proběhl poslední červnový ví-
kend už patnáctý ročník “Pouťového turnaje v malé ko-
pané o pohár starosty“. Turnaje se letos zúčastnilo šest 
mužstev. Na prvních třech místech se umístily mužstva: 
1. Záboří, 2. Lažany, 3. Mečichov. 
Počasí přálo a tak vše proběhlo ke spokojenosti hráčů, 
diváků a hlavně pořadatelů.
Děkujeme všem za účast na hezké sportovní akci a těšíme 
se za rok na shledanou! Obec Lažany

LABUŽNÍKOVO OKÉNKO

Dnes Vám přinášíme recept na výborný zákusek, na 
kterém si pochutnají dospělí i děti. 
Koláč Míša
Svěží a lahodný moučník se skládá ze tří vrstev, 
korpusu, tvarohového krému a čokoládové polevy. 
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Na korpus:
2 vejce
60 g Hery
250 g cukru krupice
200 g hladké mouky
1/2 prášku do pečiva
1/4 l mléka
Celá vejce utřeme s cukrem a změklým máslem. 
Přidáme mouku smíchanou s kypřícím práškem. 
Nakonec přidáme mléko. Těsto vylijeme na 
vymazaný a vysypaný plech a pečeme asi 15 min na 
teplotu 175°C.
Vyndáme z trouby a necháme vychladnout. 
Na krém:
500 g měkkého tvarohu
250 g másla
200 g cukru
Máslo necháme při pokojové teplotě změknout 
a vmícháme do něj cukr a poté i tvaroh.
Krémem potíráme vychladlý korpus.
Poleva:
80 g Omegy nebo másla
100 g čokolády na vaření
Čokoládu nalámeme na kousky a spolu s máslem 
vložíme v plecháčku do vodní lázně a rozpustíme. 
Také můžeme pro rozpuštění použít mikrovlnnou 
troubu (ne v plecháčku).
Polevou natřeme na tvarohový krém a moučník 
vložíme vychladit do lednice.
Dobrou chuť! Pro čtenáře připravila Renáta Kubátová
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LNÁŘE
TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME….
V červnu  nám dodala firma
ASEKOL s.r.o. sběrnou ná-
dobu, která nabízí ekologické 
a ekonomické řešení sběru 
vyřazených drobných elektro-
zařízení : E - BOX.  
Tento box je umístěn ve ves-
tibulu Obecního úřadu Lnáře, 
je tedy dostupný a přístupný 
občanům během celého týdne 
v době otevření budovy. 
Je určen pro sběr drobných 
elektrozařízení: kalkulačky, 
počítačové myši, klávesnice, 
MP3 přehrávače, kamery, 
fotoaparáty, telefony, DVD 
přehrávače aj.  Tento odpad 
končil zatím ve směsném ko-
munálním odpadu, v lepším 
případě v kontejnerech při sběru velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu. 
Naopak do E-boxu nepatří: baterie, úsporné žárovky a zářivky!
Chtěli bychom upozornit všechny občany, že sběrem a násled-
nou recyklací přispějí k ochraně životního prostředí a úspoře 
přírodních zdrojů.  
Jihočeský kraj spolu s firmou EKO-KOM vyhlásili i pro tento
rok celokrajskou soutěž obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění 
odpadů „My třídit umíme“.
Podle průběžných výsledků se Lnáře s 278 body umístily na 
19. místě ze 123 obcí od 500 do 1999 obyvatel, výsledky jsou za 
4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008.  Text a foto : OÚ Lnáře

KONEČNĚ NA KOZLU
Poslední květnový víkend a zároveň poslední květnový den, 
v sobotu 31. došlo konečně k návštěvě zámku Kozel na Plzeň-
sku, kam se ženy ČSŽ Lnáře chystaly již dvakrát. Poprvé na jaře 
2000, kdy se přihlásilo málo členek a výlet se odložil. Druhý 
pokus nastal v roce 2007, kdy přišla pozvánka na autobusový 
zájezd v sobotu, ale ženy zastávaly názor, že legraci lze užít 
pouze ve vlaku. 
Do třetice byl stanoven termín 31. května 2008, kdy se nás se-
šlo na hradišťské vlakové zastávce celkem 15. Od Blatné přijel 
vlak, který nás dovezl do Nepomuka, kde jsme přestoupily na 
vlak na Plzeň. Vystoupily jsme ve Šťáhlavech a odtud ve stínu 
dubové aleje jsme se pěšky přesunuly asi 2 km na zámek Kozel. 
V klasické květnové slunečné atmosféře jsme nejdříve absolvo-
valy prohlídku loveckého zámečku, který nás přivítal příjemný-
mi, chladnými prostorami a potom jsme se prošly zahradou,

parkem – kde nás nejvíc zaujaly právě nádherně kvetoucí rodo-
dendrony a rozkvetlá příroda vůbec.
Ženy měly pravdu – legraci lze patřičně zažít pouze na kolejích! 
Většina z nich absolvovala loňský výlet vlakem do Hoštic u Vo-
lyně, kde byla navštívena „památná místa“ z Troškovy trilogie 
„Slunce, seno…“ a odtud asi onen kladný vztah k cestě vlakem!  
No a příště ………………..uvidíme.   
 ČSŽ Lnáře, foto M. Vrátná 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE LNÁŘÍCH

Stalo se již tradicí, že se Obec Lnáře loučí s předškoláky ma-
teřské školy a s žáky 5. ročníku základní školy. Tak i letos, 
27. června se děti, rodiče, učitelky a ostatní zaměstnanci sešli 
v obřadní síni v kulturním domě ve Lnářích, aby se rozloučili se 

FOTOGRAFIE Z POUŤOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ V LAŽANECH
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školou a se školkou a přivítali prázdniny.
Jako první se v 9,00 hod. loučilo 5 žáků z 5. ročníku, zde jim 
bylo předáno vysvědčení, a  v 10,00 hodin se loučilo se školkou 
7 dětí – předškoláků, kteří po prázdninách nastoupí do základní 
školy.  Po slavnostním projevu starostky obce Lnáře a předání 
knížek skončil oficiálně školní rok 2007/2008.
 OÚ Lnáře, foto: K. Berndorffová

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V ZAHORČICÍCH
V sobotu 5. července se na zahorčickém hřišti sešla již podva-
nácté tříčlenná nohejbalová mužstva, aby sehrála (dnes již kla-
sický) turnaj v nohejbalu. Letos se sjelo 7 mužstev. Nechybělo 
ani mužstvo z Karlových Varů - před několika lety jeli na úplně 
jinou akci na jih Čech a protože do Zahorčic „zabloudili“, zú-
častnili se turnaje a po několik let patří ke stabilním účastníkům. 
První a druhé místo získala zahorčická mužstva, na třetím místě 
skončila „Vinice Blatná“. Počasí přálo hráčům i divákům.
 M.Vrátná, foto : J. Honz

OZNÁMENÍ
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Obec Lnáře zahájí dne 14. července 2008 práce na opravě 
hřbitovní zdi u kostela sv. Mikuláše.
Bude provedeno statické zajištění opěrné zdi v části vlevo od 
zvonice směrem ke komunikaci na Smolivec.
Vzhledem k tomu, že si opravy vyžádají určitá omezení pro 
všechny návštěvníky hřbitova, prosíme o trpělivost. Zároveň 
žádáme o ohleduplnost řidiče, kteří budou v daném úseku 
projíždět.
Věříme, že vzájemným pochopením a tolerancí  zamezíme 
zřícení opěrné zdi, přilehlých hrobů a sesuvu kostela a podaří se 
nám zachránit tuto kulturní památku.
Děkujeme.
Za ZO Lnáře: Stanislava Mašková, starostka

ANI O PRÁZDNINÁCH NEBUDE V BUDOVĚ 
ZŠ KLID
Na konci června ukončily děti školní vyučování, obdržely 
vysvědčení za celoroční práci a nyní si užívají prázdniny 
a sluníčka.
Ve školní budově je vystřídali řemeslníci , kteří zde provádí 
nutné opravy.
Kromě pravidelného prázdninového bílení a velkého úklidu 
probíhá výměna stropní konstrukce  v jedné z učeben. 
Opravy stropu si vyžádají částku 430 000,-Kč.
 Stanislava Mašková

BLAHOPŘÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům MS Stráže 
Lnáře za velmi zdařilé akce, které připravili pro děti a dospělé 
v rámci oslav 60. výročí založení sdružení.
Projekt, který zaměřili na prezentaci sdružení, osvětu myslivosti, 
ochrany přírody v podobě Výtvarné soutěže, Dětského lovec-
kého dne, Výstavy k 60. výročí, kterou může veřejnost shléd-
nout během prázdnin na TVRZI Lnáře a mnoho dalších, svědčí 
o tom, že se na své výročí připravili víc jak dobře.
Vedle své pravidelné činnosti, množství odpracovaných brigád-
nických hodin, uspořádali tradiční myslivecký ples, soutěže, hry, 
besedy, vernisáž k výstavě.
Hojná účast veřejnosti, zvláště účast dětí a jejich rozzářené oči 
jim byla tou nejlepší odměnou.
Jejich práce byla oceněna i hejtmanem Jihočeského kraje RNDr.
Janem Zahradníkem a senátorem Ing. Josefem Kalbáčem, kteří 
přijali pozvání na vernisáž 5.7. a výstavu společně otevřeli.
Znovu se potvrdilo, že spolky v obci mají své nezastupitelné 
místo.
Vážení myslivci,
k Vašemu výročí Vám blahopřeji, děkuji za dobrou reprezenta-
ci obce i  za veškerou práci pro obec za celé období, přeji hod-
ně  úspěchů, mysliveckých zážitků a všem zdraví a pohodu do 
dalších let. Myslivosti zdar! Stanislava Mašková, starostka

HURÁ NA PRÁZDNINY!
Měsíc červen jsme v naší Mateřské škole ve Lnářích označili 
měsícem výletů a všichni se těšili na nové zážitky a přibližující 
se prázdniny.
 Myslivecké sdružení Stráže – Lnáře u příležitosti 60. výročí 
svého založení uspořádalo výtvarnou soutěž pro děti pod ná-
zvem Příroda kolem nás. Vedle ní jsme se zapojili i do výtvarné 
soutěže Příroda Blatenska – Žijeme v parku, parky žijí s námi.
Do těchto soutěží jsme zaslali práce všech předškoláků a získali 
ocenění v kategorii jednotlivců v obou soutěžích v podobě krás-
ného 2. místa.
 Myslivecké sdružení pro nás uspořádalo besedu k myslivosti. 
Sl. Levá hravou formou seznámila děti s lesními zvířaty, jejich 
životem, s prací myslivců a chováním člověka v přírodě. Závě-
rem děti dostaly magnetky lesního skřítka a školka několik puz-
zlí s lesními zvířátky. Beseda se nám moc líbila, máme krásné 
zážitky a tímto za ni ještě jednou děkujeme.
 Začátkem června jsme podnikli se ZŠ Lnáře výlet do Dětské-
ho zábavného centra v Nepomuku. Počasí nám přálo, a tak se 
děti vydováděly na kolotočích, průlezkách, houpačkách a tram-
polínách. Hodně se nám líbila i malá ZOO, která je součástí 
tohoto centra.
 O týden později jsme jeli ještě na jeden výlet do Pičína, po-
znat Pohádkovou zemi. Děti viděly pohádkové skřítky, víly, 
draky i čertíky. Nakonec jsme shlédli představení plné pohádko-
vých písniček.
 Dále jsme navštívili zámek ve Lnářích a prohlédli si překrás-
né fresky. Prošli se po zámecké zahradě, kde jsme obdivovali 
její 3 části – zahradu anglickou, francouzskou a italskou. 
 O několik dnů později nás čekal výlet do Blatné. Navštívili 
jsme hasiče, kteří nás seznámili se svojí technikou a s postupem 
při hašení požáru. Hasičská auta byla pro děti velkým zážitkem.
Ještě týž den jsme stihli pozorovat daňky v zámeckém parku.
 V posledním týdnu jsme si v přírodě opekli buřty a navštívili 
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malou hospodářskou farmu u p. Matějkové, kde děti nejvíce 
zaujali pštrosi a malá koťátka.
 Konec školního roku byl ve znamení slavnostního rozloučení 
s předškoláky. Toto rozloučení se již tradičně konalo v obřadní 
síni Kulturního domu ve Lnářích dne 27.6.2008 za přítomnosti 
rodičů a p. starostky Maškové. Ta se s dětmi rozloučila hezkým 
projevem. V upomínku od mateřské školy a obce dostaly děti 
knihy. 
Poděkování za uplynulý školní rok patří celému kolektivu 
mateřské školy. Za dobrou spolupráci děkujeme také 
zřizovateli a zastupující ředitelce ZŠ a MŠ Lnáře Mgr. 
Jeníčkové. Závěrem bychom chtěli dětem popřát hezké 
prázdniny plné sluníčka, koupání, dětských her a hodně 
prožitých chvil s rodiči. Za MŠ Lnáře Alena Mašková

LOVECKÝ DEN VE LNÁŘÍCH
V sobotu 14.6. uspořádali členové Mysliveckého sdružení 
Stráže - Lnáře v rámci oslav 60. let svého trvání soutěžní do-
poledne pro děti. Celé dopoledne probíhalo jako skutečný lov. 
Po registraci soutěžících a rozdělení do tří věkových kategorií 
začala vlastní soutěž. Trubač zahájil nástup loveckým signálem 
„Vítáme Vás“. Soutěžící děti a jejich doprovod byli přivítáni 
členy MS, kteří je seznámili s průběhem lovu a loveckými 
stezkami, na kterých děti plnily jednotlivé úkoly (lovili body). 
Nástup ukončil trubač znělkou „Začátek lovu“. Pro nejmen-
ší děti - Liščata - byla připravena vzduchovková střelnice na 
balonky a trasa s pěti soutěžními úkoly. Po trase vyhledávaly 
obrázky zvířátek. Starší děti v kategorii Srnčata a Divočáci měli 
delší trasu s náročnějšími úkoly. Srnčata soutěžila ve střelbě na 
stojícího divočáka, nejstarší kategorie střílela na běžící terč. Pro 
soutěžící připravili pořadatelé oheň s opékáním špekáčků. Děti 
se mohly seznámit s loveckými psy. Velký zájem byl o ukázky 
dravců používaných v sokolnictví. Pořadatelům i dětem přálo 
pěkné počasí, a tak mohli litovat ti, které odradila studená fronta 
z předešlých dní. Lovecký den byl ukončen dle mysliveckých 
tradic slavnostním výřadem. Trubač zatroubil „Poctu ulovené 
zvěři“ a poté byly předány ceny pro oceněné účastníky výtvarné 
soutěže „Příroda kolem nás“. Této soutěže se zúčastnilo 197 dětí 
s 286 pracemi. Tato soutěž byla rozšířena o zvláštní kategorii pro 
děti z Domova Petra v Mačkově. Zvláštní cenu MS Stráže - Lnáře 
předali pořadatelé Marušce Ťulpové z Domova Petra Mačkov za 
keramické hlavy muflonů a srnce.Vyhodnocení se těšili z pěkných
cen a všichni účastníci soutěží dostali drobné dárky.
Výsledky : Lovecký den
Liščata:  1. Tereza Švejdová
  2. Josef Kratochvíl
  3. Adéla Ptáčníková
Srnčata: 1. Michaela Zíková
  2. Václav Šafařík
  3. Martin Zíka
Divočáci: 1. Vladimír Uhlík
  2. Marek Frýzek
  3. Lukáš Cihla

Výtvarná soutěž
MŠ  1. Diana Surá
  2. Lenka Honzová
  3. Lukáš Chvátal
1. stupeň ZŠ 1. Josef Máka
  2. Tereza Lehečková
  3. Barbora Hájková
2. stupeň ZŠ 1. Veronika Schořovská
  2. Jan Taitl
  3. Marek Frýzek 

GALERIE TVRZ LNÁŘE
Výstava 60 let Mysliveckého sdružení 
Stráže Lnáře
V sobotu 5.7.2008 byla za přítomnosti 
hejtmana Jihočeského kraje pana RnDr. Jana 
Zahradníka, senátora pana Josefa Kalbáče 
a dalších hostů otevřena výstava 60. let MS 
Stráže Lnáře. 
Výstava postihuje vývoj mysliveckého sdružení 
a snaží se ukázat co myslivost je, její význam 
pro společnost, i co vše musí myslivec znát. 
Expozice je doplněna vycpanými zvířaty. 
Na výstavě jsou presentovány kresby dětí 
z výtvarné soutěže. 
Pořadatelé se omlouvají dětem, jejichž práce 
se z prostorových důvodů nemohly vystavit.
VÝSTAVA BUDE V GALERII TVRZ DO 20.8.2008.

Foto Lovecký den ve Lnářích

Foto Výstava dětských prací
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LETNÍ AKCE VE LNÁŘÍCH NA TVRZI
Myslivecké sdružení Stráže – Lnáře bilancuje 60 let existence 
společnosti výstavou, která na Tvrzi začíná v sobotu 
5. července 2008. 
Autoři výstavy si vytkli za cíl ukázat široké veřejnosti práci 
myslivců na šedesátileté historii společnosti s důrazem na 
společensky významnou úlohu při ochraně, tvorbě a udržování 
naší přírody. Přijdte se podívat a ocenit jejich úsilí.
Současně probíhá výstava fotografií
Pavel Hanzlík  – Krajina Blatenska

Návrat jiřin do Lnář
Výstava jiřin místního pěstitele 
Svatopluka Masopusta se koná od 
pátku 22. srpna 2008 od 14. hodin do 
neděle 24. srpna 2008 do 17. hodin  na 
Tvrzi Lnáře.
Návštěvníci si mohou prohlédnout 
jiřinku proměnlivou – Dahlia 
variabilis. Pestrá paleta květů od 

průměru 5 - 30 cm jistě nadchne každého navštěvníka, neboť 
zde bude vystaveno více jak 100 odrůd z celého světa.
Pamětníci a nejen oni si tak připomenou při prohlídce krásných 
květů jiřin tradiční lnářské jiřinkové zábavy známé v blízkém 
i vzdálenějším okolí Lnář. Neváhejte s návštěvou.  

ZÁMEK LNÁŘE
KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
 LUBOMÍR MALÝ VIOLA
 VĚRA HÁJKOVÁ VARHANY

25. ČERVENCE 2008 V 19.00 HODIN

HUDEBNÍ KRITIK M. DELITH NAPSAL: 
LUBOMÍR MALÝ = PAGANINI VIOLY.

LOM
ODDÍL KOPANÉ TJ LOM
Hřiště pro kopanou se v Lomu začalo budovat zásluhou místní-
ho rodáka Miloslava Vaňáče v roce 1964. Pozemek pro stavbu 
poskytla obec na místní pastvině, ze které byla oddělena parcela 
na stavbu hřiště a kabin. Přes různé potíže se sháněním peněz 
probíhala stavba tak úspěšně, že v roce 1965 mohl být založen 
oddíl kopané. Byla to vynikající příležitost nejen pro domácí, 
ale i pro mladé z okolních vesnic. V počátku se hrály přátelské 
zápasy. Po vstupu do okresní soutěže se mužstvo stabilizovalo 
a pohybovalo se mezi soutěží a okresním přeborem se střídavý-
mi úspěchy. Nyní hraje mužstvo TJ v okresním přeboru a drží se 
na prvním místě. Vedení oddílu v současné době: Jiří Čabrádek, 
Jiří Musil, Karel Šorna, Petr Mikeš a Jiří Šuba. Oddíl TJ má 
v současnosti 52 členů a 16 hráčů, ze kterých se sestavuje muž-
stvo pro zápasy v okresním přeboru a okresním poháru. Úspě-
chem fotbalistů je vítězství v okresním poháru.
Zakladatel oddílu již nežije a tak se každoročně v měsíci srpnu 
na jeho počest pořádá memoriál Míly Vaňáče, za účasti domá-
cích a dalších dle možnosti tří pozvaných mužstev. O údržbu 
celého areálu pro kopanou, tak i nově postaveného hřiště na 
tenis se starají členové TJ Jiří Čabrádek, Karel Šorna a Jiří Himl. 
V letošním roce se podařilo zajistit zavlažování hřiště, které 
bude provádět Miloslav Mikeš. Vše se děje na amatérské úrovni 
tak, že si dopravu na zápasy všichni hradí z vlastních zdrojů 
a potřebné práce vykonávají zdarma.
Rozpočet TJ činní 27 000 Kč. Obec Lom dotuje TJ 12 000 Kč, 
obec Škvořetice 10 000 Kč a autoopravna Beránek Sedlice 
5 000 Kč. Jelikož TJ nemá mládežnický oddíl, nedostává od 
ČSTV žádné peněžní prostředky. Je tedy závislý pouze na 
sponzorech. V minulém roce převzala obec Lom darem od TJ 
kabiny a parcely. Na velmi nutné opravy šaten a sociálního 

zařízení s rozpočtem 200 000 Kč zaplatila obec Lom ze svého 
rozpočtu 80000 Kč. Dotace z Programu obnovy venkova byla 
120 000 Kč.
Dále se plánuje oprava střechy, šaten a oplocení hřiště ze strany 
silnice Lom – Neradov. Vedení oddílu TJ Lom je spokojeno jak 
se sponzory, tak s dobrým vztahem a spoluprací s obcí Lom.
Údaje poskytl vedoucí a trenér TJ Lom Jiří Čabrádek.
 Vejšický Karel

MYŠTICE
STRUČNĚ Z OBCE MYŠTICE A OKOLÍ
 - Obecní úřad pronajímá za velmi výhodných podmínek za-
vedený obchod v obci Myštice. Tento je prozatím v provozu. 
Bližší informace na tel.: 725 031 381.
 - průběžně přijímáme podněty a články občanů, jež by mohly 
být publikovány v tomto periodiku.
 - opakujeme výzvu a žádáme občany, zda by mohli poskytnou 
informace o padlých z První světové války, jejichž jména jsou 
uvedena na pomnících v obci Myštice a Výšice. Za tyto infor-
mace předem děkujeme. 
 - Občanské sdružení Veselé labutě ve spolupráci s Obecním 
úřadem připravuje distribuci Katalogu místních a téměř míst-
ních podnikatelů, živnostníků a zpracovatelů čehokoli z Myštic 
a okolí. V případě zájmu o zveřejnění informací o Vás kontak-
tujte nás na email obec.mystice@quick.cz 
 - Dne 2. srpna proběhnou oslavy 110. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů Myštice v obci Svobodka. K tanci a po-
slechu bude hrát skupina HADIBAND a OCELOT. Zveme tedy 
touto formou všechny, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne.
 - Děkujeme Kláře Kosíkové za přípravu a realizaci Dne dětí a osla-
vy konce školního roku jež se uskutečnili na hřišti v Myšticích.
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Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA
V zahradách kvetou růže 
(doslovný přepis)
Omamná vůně stoupá ze zahrad, 
lahodí smyslům a zvroucňuje 
i srdce. V mysli se vynořuje 
představa biblického ráje. 
V takovém ovzduší žil asi první 
člověk svůj bezstarostný život. 
Ráj nemohl býti než velká 
zahrada kvetoucích růží a stromů 
s převzácným ovocem. Tak nějak 
jsme si jej jako děti představovali. 
Kvetoucí růže! Královnou květin 
ji právem nazvali. Zdobí hodovní 
síně panovníků, stejně jako 
chudý rov předčasně zkoseného 
děvčátka, vyjímá se dobře na oltáři i na stolku těžce nemocného 
člověka, rozjasní tvář smutné stařeny, nadchne k líbání svěží dívčí 
ústa, pomůže k polovičnímu vyznání nesmělého mládence.
Kdo vlastní za dlaň země před okny, tam nikde by neměl chyběti 
růžový keř. Tu nádheru by si neměl nikdo odepřáti. Potěší oči 
i srdce a přinutí člověka k rozjímání.
Pro radost lidských srdcí rozkvétají růže! Všimli jste si, jak růže 
umírá! Nečerná, neusychá, ale ještě uprostřed plné nádhery setřese 
lupínky, a zbude jen holý zelený šípek. Jako když krásná žena se 
zřekne života a přijme roucho řeholnice….
 Vyšlo v zemědělském kalendáři léta páně 1937  

PŘEDMÍŘ
ZAMYŠLENÍ
V době vydání tohoto čísla máme za sebou téměř polovinu prázdnin, 
z čehož mají nejmenší radost školáci. Počasí si s námi zahrává (psáno 
cca v polovině července), teplé a studené vlny se střídají, přinášejí 
tropická vedra a vzápětí prudké ochlazení. Je to jako v běžném živo-
tě. Většinou, když člověk začíná podléhat jakémus uspokojení, přijde 
jako z čistého nebe „rána“ a probíráme se do reality.
V brzkých dnech si připomeneme již šesté výročí od povodně, která 
spoustě z nás na dlouhou dobu (někomu navždy) převrátila celý do-
savadní život. Při této příležitosti bych nechtěl vzpomínat „jen“ již 
mnohokrát zmiňované utrpení a následnou obrovskou vlnu solidarity, 
která ukázala, že v těžkých chvílích dokáží stát vedle sebe a pomáhat 
si lidé bez rozdílu názorů či přesvědčení, ale vzpomenout také na to, 
co všechno lze udělat, když je v důsledku „krizového období“ možno 
vynechat všeobecně různá byrokratická nařízení a předpisy.
13. srpna 2002 došlo ke katastrofě, ale 13. prosince 2002 se již prv-
ní lidé postižení v Blatné, Metlách a Předmíři živlem, stěhovali do 
nových domků v Blatné a Předmíři postavených. K těmto domkům 
musely být pochopitelně vybudovány odpovídající inženýrské sítě 
apod.
Když to srovnám s dnešním stavem, kdy např.vybudování chodníku 
v Předmíři „řešíme“ více než rok, je mi z toho smutno, zvlášť když si 
představím „drobné“ stavebníky, kteří s různými „prkotinami“ musí 
trávit spousty drahoceného času po úřadech. Přitom většina úředníků, 
se kterými se setkávají jsou ti, kteří tam seděli před šesti lety. Často 
se na jejich hlavy snáší náš hněv, ale je nutné si uvědomit, že oni jsou 
svazováni spoustou občas bohužel nesmyslných zákonů a nařízení, 
která musejí naplňovat z toho důvodu, že je vymýšlejí a do života 

vypouštějí zákonodárci velmi odtržení od reality „běžného života“, 
nerespektující aktuální potřeby, zájmy a požadavky „obyčejných“ lidí.
Je to vidět i na příkladu podepsání „smlouvy o radaru“, s čímž vět-
šina obyvatel naší republiky nesouhlasí. Nyní záleží na Poslanecké 
sněmovně,Senátu a hlavě státu, zda tuto odsouhlasí a tím uvedou 
v platnost.
Jsou před námi krajské a senátní volby, ptejme se tedy kandidátů, 
kteří nás v rámci předvolebních kampaní navštěvují i na ty „nejoby-
čejnější věci“, abychom poznali jejich názory a využili možnost roz-
hodnout o tom, kdo nás bude v příštím období zastupovat....
Karel Palivec, Předmíř

CO NOVÉHO V PŘEDMÍŘI A OKOLÍ?
Ve všech částech obce byl proveden svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu. Tato akce se setkala s velkým zájmem, určitě 
by někteří uvítali, aby se konala častěji. Musím však podotknout, 
že obecní kasu tato skutečnost stála více než 30 tis. korun... Jsem 
proto rád, že v současné době probíhají jednání mezi svazkem 
obcí a technickými službami v Blatné o tom, za jakých podmínek 
by bylo možno velkoobjemový a podobný odpad ukládat legálně 
do sběrného dvora v Blatné. Doufejme, že jednání budou vstřícná 
a úspěšná.
V minulém vydání jsem zmiňoval, že máme potíže s výběrem po-
platků „za odpad“. Musím s uspokojením konstatovat, že většina 
těch, kterých se to týkalo „sobáčka“ čte, a tak většina „hříšníků“ 
má své závazky splněny.
Na jednání zastupitelstva obce bylo dohodnuto, že jménem OÚ 
budeme posílat prostřednictvím českobudějovického rozhlasu 
hudební gratulace jubilantům od 60ti let (60,65,70...). Pokud by si 
někdo nepřál, aby bylo jeho výročí zmiňováno, bylo by dobré toto 
oznámit na OÚ. Ale osobně si myslím, že by to pro každého měla 
být spíše příjemná věc.
Co se týká rozvoje obce, mám smíšené pocity. Mrzí mne, že nám 
nebyla přidělena ani jedna ze dvou dotací na dovybavení hasič-
ských sborů, kde byly podány žádosti. Ale na druhou stranu je 
třeba být také solidární a uvědomit si, kolik „dotačních peněz“ 
se za posledních šest let podařilo do obce dostat. Doufám, že se 
podaří do poloviny srpna dodělat chodník z Předmíře do Zámlyní. 
Realizace této akce trvá již více než rok. Je zde vidět nepružnost 
různých orgánů a institucí, ale snad se vše podaří dotáhnout do 
úspěšného konce tak, aby bylo do předmířské pouti hotovo.
Další věc, která již pomalu spatřuje světlo světa je projekt „ob-
chvatu“ okolo Řišť. Do konce srpna by měla být hotova projek-
tová dokumentace pro stavební povolení, aby bylo možno začít 
schánět dotační prostředky.
13. srpna si připomeneme již šesté, smutné výročí od katastrofy, 
která nás postihla, ale v neděli 17. srpna již snad budeme všichni 
dobře naladěni, protože pouťový koncert přijede do Předmíře za-
hrát Rožmitálská Venkovanka. Začátek vystoupení bude ve 13.00 
hodin a produkce bude trvat cca 2 hodiny. Na tuto akci srdečně 
zveme všechny domácí i „přespolní“ posluchače. Občerstvení 
bude zajištěno.
Na konci srpna oslaví své „půlkulaté“ narozeniny (85) pan Jo-
sef Suda, a počátkem září 89. výročí narození pan Václav Beneš 
- v současnosti nejstrší trvale žijící občan v obci. Nejen jim, ale 
i ostaním, kteří v následujícím období oslaví narozeniny přejeme 
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Do druhé poloviny prázdnin všem přeji hodně pohody a klidu, 
a školákům navíc, aby jim ty prázdniny tak rychle neutíkaly..... 
 Karel Palivec, starosta obce

Povodeň 2002
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MĚSTYS RADOMYŠL
POHÁDKOVÁ POUŤ V RADOMYŠLI
V barokním  kostele sv. Jana Křtitele v Radomyšli byl Řádu
maltézských rytířů slavnostně předán klíč od městyse. Mše ce-
lebrovaná páterem Čeplem spolu s hojnou účastí maltézáků za 
doprovodu  místního sboru sv. Martina se sbormistrem R. Semi-
ginovským a plného kostela poutníků zahájila
pouťovou neděli. Takovou pompézu v prostorném barokním 
kostele málokde zažijete. Po skončení slavnostní a noblesní 
mše se mohli poutníci připojit k pouťovému průvodu. Pohád-
kový král Zdeněk Troška s představitelkou Princezny ze mlejna 
Eliškou, alias A. Černou, jeli svoji jízdu staletou lipovou alejí 
k informačnímu centru, kde je očekával nadšený dav lidí, který 
se dočkal slavnostního otevření Troškovy pohádkové kance-
láře.Žaci školy sehráli Princeznu ze mlejna bravurně! Starosta 
městyse Luboš Peterka zde předal klíč od městyse Zdeňku 
Troškovi a také MUDr. Pavelkovi, náměstkovi jihočeského 
hejtmana. Na Maltézském náměstí před radnicí přivítal poutníky 
velkopřevor Řádu maltézských rytířů kníže Karel Paar. Ozdoba 
Radomyšle, baráčníci v krojích, zahájili kulturní dopolední pro-
gram. Kapela Baroni hrála písně 70. let,vystoupil zde Babský 
soubor z Horního Poříčí, Dudácká pošumavská muzika jako 
předvoj letošního mezinárodního srpnového dudáckého festivalu 
a nenechala nikoho na pochybách o její kvalitě. Nezapomenutel-
ným zážitkem však bylo vystoupení Terezky Třeštíkové se žáky-
němi školy a kobylkou Kety. Tanec s koněm měl v sobě lyriku, 
fantazii, ale hlavně velké porozumění, sílu a umění dovednosti.
V Kostelní ulici vyhrávala hudba p. Kováře z Oseka, to proto, 
aby se návštěvníkům perfektně připravené chovatelské výstavy 
se spoustou domácího ptactva hezky prohlíželo. Na radnici pak 
mohl příchozí shlédnout výstavu obrazů rodáka V. Horby a další 
umění. Lenka Čapková zajistila promítání dokumentů o Ra-
domyšli, Fr. Matoušek obří výstavu prop. tužek a předsedkyně 
Svazu žen Bl. Matoušková soutěž nejlepších dětských kreseb. 
Pouť byla taková, jak má být - plná atrakcí, hojnosti, hudby 
a tance. Lidé dobré vůle se v pospolitosti sešli.
 Eva Čapková, místostarostka

POUŤOVÉ OSLAVY U NÁS V RADOMYŠLI 
PROBÍHALY TENTOKRÁT VE SPORTOV-
NÍM A POHÁDKOVÉM DUCHU
Již v sobotu 21.6. začal na hřišti Memoriál Karla Vachulky - tradiční 
nohejbalový turnaj trojic. V místní Sokolovně se sešli ti nejmenší se 
svými rodiči a prarodiči, aby shlédli Troškovu pohádku Princeznu 
ze mlejna, jejíž část se natáčela v barokním kostele sv. Jana Křtitele. 
Pouťový společenský večer neměl chybu, pro všechny přítomné 
hrála staronová kapela Melodion, avšak již v novém složení. Sál byl 
zaplněn do posledního místečka a všichni se dobře bavili. Hlavně 
přišla i starší generace, která pamatovala původní složení Melodionu.
Neděle byla jako vždy plná pouťových  atrakcí a kolotočů, nechybělo 
množství prodejních stánků, které byly rozmístěny po celém pro-
stranství náměstí, táhly se k Sokolovně po obou stranách vozovky.
Letošní radomyšlskou pouť si užijí i televizní diváci, a to jako premi-
éru dokumentárního filmu Pouťové setkání, režiséra Zdeňka Bezpal-
ce, v sobotu 26.7. v 9:50 na ČT2.

Početná delegace Maltézských rytířů v čele s velkopřevorem 
Karlem Paarem před kostelem sv. Jana Křtitele

Kameraman ČT Jiří Bašta při natáčení dokumentu „Pouťové 
setkání“, který bude vysílán v sobotu 26.7.2008 v 9.50 na ČT2

Návštěvnost tradiční Jihočeské pouti v Radomyšli i díky 
krásnému počasí předčila očekávání. 
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ŠKVOŘETICE
24. ČERVNA 1958, POVODEŇ

Dne 24. června odpoledne asi v 5 hodin se nad naší obcí strhla 
průtrž mračen. V necelé hodině spadlo tolik vody, že z malého 
potoka tekoucího naší obcí byla velká řeka. Most u cihelny ne-
stačil na odtok vody a tak vzniklo jezero až pod Hradiště. Voda 
přetékala přes cestu do cihelny, vlévala se do pecí a přetékala 
přes celou cestu do cihelny vedoucí, povolila hráz kolem mostu 
a s ní i celý most voda sebrala.
V několika málo minutách stoupla voda natolik, že zatopila 
všechny domy v blízkosti potoka. Přivalila se veliká vlna přes 
metr vysoká, která s sebou vše, co jí stálo v cestě. Voda se valila 
přes dvůr Vojtěcha i přes zahradu J. Malkovského, kde vnikla do 
domu a zatopila všechny místnosti, také v bytě Václava Vojtě-
cha dosahovala voda skoro až pod strop. Kolna stojící na dvoře, 
králíkárna a vše, co stálo v cestě, bylo strháno proudem a odná-
šeno dolů po vodě. Václavu Šrámkovi zbourala voda zadní stěnu 
u stodoly a odnesla vůz se senem, který stál na mlatě.
Rybník Stárka byl naplněn až po okraj, tak že voda přetékala po 
obou stranách hráze a v některých místech i přes hráz. Měl snad 
déšť trvat ještě půl hodiny, byla by hráz praskla docela a voda 
smetla všechny domy kolem potoka.

Po návsi se valilo tolik vody, že byla zároveň s hrází Sázky před 
hospodou. Z Blatné jela p. Malkovská autem a pod kapličkou 
proti Mlíčkovi musela pro silný proud vody zastavit, neboť ne-
mohla již ani jet zpátky. Vystoupila z auta a odešla k Melounovi, 
odkud viděla, jak voda auto převrátila a kutálela jako krabičku 
dolů po vodě. Večer bylo auto až skoro u dolejší kaple, kde se 
zachytilo za kmen vrby. Nezbylo z něj jen podvozek a motor, 
ostatní bylo utrháno a vodou odplaveno.
Před hostincem stál motocykl Jana Chaloupky, který nemohl 
včas odvést, voda ho vzala a odnesla až před Dolary, kde zůstal 
v korytě potoka pod bahnem ležet. Pod Hostincem stála cha-

loupka Vošahlíků, která byla obehnána vodou ze všech stran. 
Vevnitř bylo 120 cm vody, která odtékala okny ven. Rodina 
Vošahlíků toto vše sledovala z půdy svého domku. Vošahlíkům 
strhla voda roh u stodoly. U mostu na návsi se nahromadila ta-
ková spousta dřeva, z krovů trámy vrata od stodol, ploty a pole-
na, že voda nestačila protékat, podemlela polovinu mostu a zá-
roveň proud podemlel roh u hospody a ten se zřítil do potoka.
Jaroslavu Primasovi vzala voda chlívce nově postavené, vrátka, 
drátěný plot i s pilířem a stodůlku. Nejvíce byl postižen Vojtěch 
Václav, Malkovský Josef, Pour Josef, Lišková Josefa, Koubek 
Alois, Mlíčko Václav, Vošahlík František, Mlíčko Josef, kde 
voda vnikla do bytů, skříně padly i s šatstvem do vody, to se 
promočilo a zamazalo bahnem k nepoznání. Nábytek, který byl 
pod vodou, utrpěl také značné škody. Domácí zvířata jako krá-
líci a slepice, vzala voda i s chlívcem a králíkárnou, Vojtěchovi, 
Šrámkovi, Pourovi a Koubkovi u Lišků, Mlíčků a v dolní části 
obce. Vojtěchovi se utopila ovce a koza, tak i Josefu Kilbergrovi 
ovce. U Šrámka a Vojtěcha se krávy utrhly od žlabu a plava-
ly přes vodní spousty, až se dostaly do polí, kde byly později 
chyceny. Na loukách pod zámkem plavaly prasata a dobytek ve 
stájích kolem potoka byl ohrožen, že se utopí.

Vše se událo tak rychle, že nikdo nepostačil učinit nějaké opatře-
ní. Také lidé byli všude doma a někde museli vylézt až na půdu, 
protože měli v bytě tolik vody, že se tam již déle nedalo vydržet 
jako u Vojtěchů, Vošahlíků, Remtů a v hostinci u Machů.
Ploty od zahrad byly odneseny a stromy pod náporem vody 
a bahna ohnutý až k zemi. Uplavalo spousty dřeva, vrat plotů 
i hospodářských strojů, které byly zničeny do té míry, že nestály 
již za opravu.
Dole na 
drahách pod 
vesnicí bylo 
protrháno 
elektrické 
vedení a po 
návsi telefonní 
vedení. Škody 
byly odhad-
nuty na 2 mi-
liony Kč. Za 
pomoci požár-
níků z Blatné 
byly organizo-
vány pomocné 
a záchranné práce. Do rána byl postaven provizorní dřevěný most 
vojskem a druhý den všichni občané pomáhali postiženým povod-
ní sušit šaty a nábytek, což bylo všechno zničeno a muselo se co 
nejdříve vyčistit. Všechny šaty poškozené blátem a vodou vyčisti-
li zaměstnanci čistírny v Sedlici zdarma po pracovní době.
Povodeň nemá v naší obci pamětníka a nikdo z těch, kdo ji pro-
žil si již nepřeje, aby se podobná událost opakovala. Na lidských 
životech si povodeň nevyžádala žádných obětí.

Úryvek z publikace 700 let obce Škvořetice. Autoři Vladimír 
Koubík, Miloslav Pešek, František Vošahlík. 
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UZENICE
UZENIČTÍ HASIČI PEČOU CHLEBA!
Stalo se již tradicí, že hasiči z Uzenic zpravidla, když slaví 
kulaté narozeniny jednoho z nich, pečou na ohni sele. To by 
nebylo až tak neobvyklé, kdyby při této příležitosti nepekli 
i svůj chléb. V peci bývalé hospody řezbáře Z. Lávičky 
pocházející z r. 1574 pečou vždy několik bochníků voňavého 
a křupavého chleba. A pak už pouze uhasit žízeň dobrým 
pivečkem...
Vraťme se však také k jiné činnosti hasičů. Muži zvítězili 
v okrskové soutěži a nově vzniknuvší družstvo žen obsadilo 
1. místo na Poháru starosty Bělčic. Jen tak dále.
Z dění v obci se zmiňme o právě probíhajícím výběrovém řízení 
na úpravu veřejného prostranství a dětského sportovního hřiště, 
na kterou obec v rámci Programu obnovy venkova dostala od 
Jihočeského kraje dotaci ve výši 150 tis. Kč.
Tento měsíc se dožívá 85. narozenin paní Zdeňka Branžovská. 
Blahopřejeme! Jaroslav Mareš, starosta obce

UZENIČKY
V obci byla realizována plánována rekonstrukce sociálního 
zařízenív kulturním domě a pohostinství za přispění Jihočeského 
kraje z grantů POV. Uvedené zařízení sloužilo desítky let bez 
oprav a pro potřeby dalšího užívání byla tato akce nezbytná. 
Opravoubylo docíleno předpokládaného účinku, včetně 
odvedených řemeslných prací.
Obec požádala o dotaci na výstavbu autobusové čekárny, 
která byla úspěšná a v současné době i realizována. Investice 
v hodnotě 120 tisíc korun bude hrazena též s přispěním 
Jihočeského kraje 75 % a dále byla odsouhlasena dotace 
SMOOS 5 %. Umístění a vzhled nové čekárny naplnil 
předpokládaný záměr.
Vstřícně byl naplněn i požadavek obce na finanční pomoc při
záchraně a opravě sakrálních staveb „zděné kapličky“ a byla 
schválena dotace v maximální možné výši 50 tisíc korun.
Byly zahájeny potřebné náležitosti pro zpracování Územně 
plánovací dokumentace. Provádí se výběr dodavatele ÚPD, 
připravují se zadávací podmínky a následně bude obec žádat o 
finanční podporu kraje.
Obec tímto žádá občany o spolupráci při vznášení potřeb pro
další rozvoj obce, zajištění podmínek pro služby, bytovou a 
účelovou výstavbu, kanalizace, čistírny odpaních vod, hřiště atd.
V obci se daří udržovat pořádek na veřejných prostorách a ve 
třídění TKO se umístnila v rámci Jč. kr. na 20. místě z 350 obcí 
do 500 obyvatel.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce žádá spoluobčany o 
spolupráci a dohlížení v udržování pořádku u stanovišť 
kontejnerů, v autobusových čekárnách a na veřejných prostorách 
tak, abychom se nemuseli za naši obec stydět.
 Starosta obce - Zdeněk Sýbek

VELKÁ TURNÁ
DĚNÍ V OBCI VELKÁ TURNÁ
Neckyáda s požárním zásahem 
V sobotu 10.5.2008 v odpoledních hodinách, při čistění 
dlážděného koryta Brložského potoka, bylo využito zvýšeného 
průtoku vody a po vyčistění koryta proběhla jarní obecní 
neckyáda. Hlavní atrakcí byla jízda na pravých zabijačkových 
neckách. Děti potok splavili na nafukovacích člunech. Po 
splavení posledního člunu vyhlásil náčelník SDH p. Čevenka 
požární poplach, kdy byl zapálen cvičný oheň , na louce za obcí.
Členové SDH Velká Turná poté provedli požární útok s cílem 
uhasit založený požár. 
Hašení bylo zabezpečeno požární motorovou stříkačkou PS-12 
a voda byla čerpána z Brložského potoka. Vše proběhlo podle 
předpokladu a oheň pod kontrolou hasičů bezpečně vyhořel. 
Fotografie P. Šípek

Historické traktory jedou přes obec
Ze středy 2. července na čtvrtek 3. července, přespali v ATC-
Milavy členové veterán klubu se svými historickými traktory. 
Jednalo se o deset traktorů německé a rakouské výroby z let 
1945 –1955. Každá posádka traktoru si táhla i svůj karavan , 
ve kterém během cesty spala. Tyto traktory bez velkých potíží 
zvládly cestu  německo-česko-rakousko. Pro návštěvníky kempu 
se tímto naskytla nečekaná podívaná na plně funkční veterány. 
Jistě bylo na co se dívat. Pro náš kemp je tato akce příjemným 
zpestřením programu o nevídanou podívanou. 

Rekreační středisko Milavy 
Katastrální území obce Velká Turná není nikterak veliké, 
tak jako i obec samotná. Avšak svou polohou v Jihočeském 
kraji v Blatenském regionu v sousedství největších tří 
rybníků této oblasti - Labuť, Rojický a Milavský získává 
tato oblast na kráse. 
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Právě proto byla v 70 letech vybudována rekreační oblast 
Milavy, nacházející se v K.ú.Velká Turná. Jedná se klidnou 
rekreační oblast v sousedství rybníka Milavy.
Od počátku budování rekreační oblasti do dnešních dnů 
prošlo toto území změnami, které vycházely z požadavků 
doby. Cestou k této oblasti projedete přes Obec Velká 
Turná se starými selskými staveními, kapličkou Sv.Jana 
Nepomuckého ,vodním mlýnem, venkovskou hospodou a 
prodejnou smíšeného zboží. Klid jihočeské vesničky Vás 
zavede až k rybníku Milavy. V současnosti se zde nachází 
pět samostatných kempů s různým zaměřením a nabídkou. 
- ATC-Milavy - Obec Velká Turná - ubytování ve 
vlastních stanech a karavanech , el. přípojky, sprchy, soc. 
zařízení, sportovní hříště, opalovací pláže. Správce p. Šípek 
tel.: 606 690 391 
 - obchod s potravinami a restauraci rychlého občerstvení 
s venkovním posezením na hrázi rybníka Milavy, se sobotním 
posezením s taneční hudbou - provozuje p.Václav Pilc - 602 408 
976 
 - Areál Milavy - Naděžda Čapková - ubytování ve 
čtyřlůžkových chatkách, ubytování ve vlastních karavanech, 
stanech, obchod s potravinami, restaurace se stálou kuchyní, 
sobotní posezení při country večerech. 
Majitelka pí. Čapková - 603 434 061
 - Chaty Charvát Milavy – Zdeněk Charvát – ubytování ve 
čtyřlůžkových chatkách s wc, sprchou a kuchyňkou. 
Majitel p. Charvát 602 169 153 
 - Kemp Luhy – Jitka Zobalová - ubytování ve 
čtyřlůžkových chatkách s wc, vodou, kuchyňkou, el. přípojka , 
ubytování ve svých karavanech a stanech, sportoviště, další soc. 
zařízení a sprchy v kempu Luhy. 
Majitelka pí.Zobalová  - 606 484 580 
 - restauraci  se stálou kuchyní a společenským sálkem s 
pátečním posezeních s živou hudbou  provozuje p. Martin Čihák  
- 728 286 481  
 - Tábořiště u hasičů – František Hřebejk - ubytování 
v pokojích, ve vlastních stanech a karavanech , restaurace 
rychlého občerstvení, opalovací pláž. 
Provozovatel p. Hřebejk – 603 926 417 .
Ať už využijete služeb jakéhokoli provozovatele, budeme 
rádi, když navštívíte naší oblast a odpočinete si v rekreačním 
zařízení Milavy. Těšíme se na Vaší návštěvu. Veškeré další 
informace jsou k dosažení na www.blatensko.cz/velkaturna, 
v oddílu „turistické informace“ nebo na mob.: 606 690 391 
místostarosta Obce Velká Turná p. Pavel Šípek.     

ZÁBOŘÍ
„Máte jednu nebo více ratolestí? Kamarády nebo sourozence, 
kteří si rádi hrají? Na sobotu 31. května zatím nic neplánujete? 
Pak na nic nečekejte a přijďte s dětmi ve 14.00 hodin za budovu 
ZŠ, kde se otevírá brána Pohádkové cesty plné překvapení“. 
Tak takto zvaly maminky organizátorky v čele s Hankou Šour-
kovou a Radkou Flaškovou na plakátcích rozvěšených po celém 
Záboří k již tradiční akci, pořádané ke Dni dětí za podpory obec-
ního úřadu, SDH a dalších sponzorů. A účast? Jak jinak, i letos 
byla veliká! Pohádková brána i pohádkové počasí čekalo hned u 
startu, kde každý dětský účastník obdržel Vandrovní knížku na 
své jméno. Pak už se mohl vydat s jedním  kamarádem či souro-
zencem a případným dospěláckým doprovodem na cestu za dob-
rodružstvím… První zastavení bylo u čaroděje, Michala Říšské-
ho, zde děti vyzkoušely skákání v pytli. Následovala disciplína, 
provázená dvěma Želvami – sestrami Blankou a Liduškou Hru-
bých, kde se děti zabavily spouštěním špejlí do uzoulinkého hrd-
la láhve. Do kouzelných  pytlíčků začarovala tajemně obyčejné 
předměty kolegyně čaroděje, kouzelnice Veronika Špátová, na 
dětech bylo dle hmatu poznat, co pytlíčky skrývají. Po vysvobo-
zení víly Lenky Jirouškové, ke které děti dovedně prolézaly pro-
vázkovou pavučinou,  následovala zkouška z dovednosti sklá-
dání  papírové  čepice za vydatné pomoci Večerníčka v podání 
Oliny Mertové. Děti se nezalekly ani bandy Pirátů, pravda, byli 
jen dva – Katka Zábranská a Jana Maříková, ale sladké poklady 

střežily dokonale. Pak už na louce u Podkostelního čekala dis-
ciplína kluky milovaná – šerif Honza Říšský skoro nestíhal do 
své vzduchovky diabolky doplňovat – plechovky padaly k zemi 
jedna za druhou. Cestou do Kolmaňáku, již velmi znavení, moh-
li se u studánkového vodníka, Lenky Součkové, prťata osvěžit a 
vyzkoušet další střelnou zbraň, vodní pistoly a míření pro změnu 
na zavěšené balonky. Ještě vylovit žabičky přenést do čisté vo-
dičky a jde se ke Karkulce Alence Hrubé, tu z jedné strany dopl-
ňuje vlk Maruška Antonyová a z druhé myslivec Honza Pavlík. 
N tomto posledním pohádkovém stanovišti děti vyzkoušely 
svoji přesnost při házení šišek do Karkulčina košíčku, roztáčení 
vlčka, lovení rybiček na magnet. U každé disciplíny dostaly děti 
do Vandrovní knížky po splnění úkolu  razítko jako potvrzení 
jejich šikovnosti a samozřejmě i pamlsky či malé dárky. Cíl Pod 
lípou u Obecního úřadu byl nejlákavější – opečený buřtík, osvě-
žující zmrzlinka a limonáda a ještě hodně zábavy, děti se smály, 
bavily, kamarádily. Vše zaznamenal, zdokumentoval a okomen-
toval kronikář obce pan Jaroslav Vorba.

PESTROBAREVNÉ JARO V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE ZÁBOŘÍ
Výtvarná soutěž
Stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme se těšili na jaro v 
MŠ, kdy se pravidelně zúčastňujeme výtvarné soutěže Přírodou 
Blatenska, tentokrát na téma „Žijeme v parku, parky žijí s 
námi.“ Tuto soutěž pořádá Městský úřad Blatná, odbor životního 
prostředí a ZUŠ Blatná. Z naší MŠ se zúčastnily především 
děti předškolního věku. Pracovaly s netradičními materiály, 
technikou. Za tuto kolektivní práci získali naši žáci v kategorii  
-kolektivy MŠ- skvělé 1.místo. Blahopřejeme.
Projekt – Probouzení jara
V měsíci dubnu jsme se zapojili do společného projektu s 
názvem: „Probouzení jara“. Tento projekt je určen pro žáky 
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mateřských a základních škol ve věku 3-10 let. V tomto projektu se děti učí lásce a ohleduplnosti k přírodě, získávají informace 
o str�
čeká společné sázení „dětského lesa“, který děti vytvoří s vlastnoručně vypěstovaných semínek. 
Školní akademie
V měsíci květnu proběhla ve sportovní hale v Záboří školní akademie dětí ze ZŠ a MŠ. Také naši nejmenší se pečlivě připravovali 
na vystoupení. Myslím, že se nenechali zahanbit a předvedli všem veselé vystoupení ve šmoulím stylu. Vystoupení se zúčastnily 
všechny děti z MŠ, tudíž pochvala patří všem a především těm nejmladším. 
Divadélko kouzel a soutěží
Již druhým rokem nás v MŠ navštívilo Divadélko kouzel a soutěží - pořad pro děti plný triků, kouzel, písni a soutěží. Společně 
s dětmi z 1. a 2. třídy ZŠ jsme si mohli vyzkoušet vykouzlit různé předměty a laskominy. Proběhlo několik soutěží o ceny. Divadélko 
kouzel se všem moc líbilo a již nyní se těšíme, že se opět za rok této akce zúčastníme.
ŠKOLNÍ VÝLET
28.�
Děti viděly plno strašidel, skřítků, vodníků a jiných pohádkových bytostí od sklepa až po půdu. Poté jsme shlédli vystoupení 
„M�
tvářich se dalo poznat, že dětem se v Pohádkové zemi moc líbilo. 
Školní rok ještě nekončí, v červnu máme také naplánovány výlety a akce pro zpestření života dětí v naší MŠ: soutěžní dopoledne 
k MDD s opékáním buřtů, soutěžní kreslení křídami před MŠ, slavnostní rozloučení dětí odcházejících do 1. třídy ZŠ, vystoupení 
dětí u příležitosti tradiční pouti v Záboří. Věříme, že i naše akce přispějí k radostné atmosféře plné krásných zážitků a vzpomínek. 
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin, letošním předškolákům hodně úspěchů ve škole a s ostatními se těšíme opět v září 
nashledanou.

 

MŠ Záboří

FOTBALISTÉ TJ LOM – MISTŘI 
STRAKONICKÉHO OKRESU !
Sobota 21. června nabídla dramatické vyvrcholení okresního 
přeboru ve fotbale. Na hřiště TJ Lom, vedoucího celku okresního 
přeboru zavítal oddíl v tabulce třetích Malenic, které ještě měli, 
v případě bodového zaváhání druhého Dražejova šanci na celkové 
vítězství. Lomští měli díky vynikajícímu skóre v této sezóně 
jistotu, že pokud jakýmkoliv způsobem zvítězí, stanou se, bez 
ohledu na ostatní výsledky, přeborníky okresu. Před závěrečným 
kolem byla situace na čele tabulky značně vyrovnaná. První místo 
držel Lom, druhé Dražejov se stejným počtem bodů (soupeři 
v obou vzájemných zápasech remizovali) a třetí s jednobodovým 
odstupem Malenice. Tato skutečnost přilákala na utkání více 
než stovku diváků, kteří sledovali od prvních minut úporný tlak 
domácích, který vyvrcholil gólem Miroslava Vylity v 25. minutě 
zápasu. Druhý poločas byl ze strany domácích poněkud nervózní 
a soupeř si vytvořil několik šancí. Po závěrečném hvizdu však 
bylo jasné, že TJ Lom se stal fotbalovým králem Strakonicka. A to 
doslova, jelikož zvítězil i v okresním poháru a získal tudíž onen 
pověstný „double“! TJ Lom vyhrál okresní přebor s bilancí 16 
výher, 7 remíz a pouhých tří proher (v 11. kole v Chelčicích, ve 13. 
kole v Malenicích a ve 24. kole doma s Chelčicemi). Oddíl obdržel 
pouhých 19 branek, což je prim v celé soutěži a vstřelil 62 gólů. 
Velmi úspěšná sezona byla završena postupem do I. B třídy, ve 
které přejeme mnoho úspěchů! Text a foto Václav Cheníček

DROBNÉ STŘÍPKY 

TJ Lom – mistři!

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Vážení! Kdo má zájem snížit spotřebu vozidla??? Kdo 
má zájem nemít nikdy chřipku, žádné bolesti kloubů, zubů 
a páteře? Která organizace chce ušetřit tímto miliardy? 
Telefon: 723 937 221 

PRO VOLNOU CHVILKU… P�ipravila Renáta Kubátová 

PRO VOLNOU CHVILKU… 

Sudoku pro naše
          nejmenší luštitele

PRO VOLNOU CHVILKU 

PRO VOLNOU CHVILKU… P�ipravila Renáta Kubátová 

PRO VOLNOU CHVILKU… 

Sudoku pro naše
          nejmenší luštitele

Připravila Renáta Kubátová
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MILNÍKY A STARÁ ZNAMENÍ NAŠICH CEST, JAN OLEJNÍK
Když autem či na kole projíždím mnohými obcemi Blatenska, často si kladu otázku, jak vypadaly naše cesty, zda skutečně 
silnice, po kterých jezdím z Blatné do Plzně, Prahy nebo Českých Budějovic byla skutečně zbudována na původních starých 
komunikacích? Anebo jsou tyto silnice již dávno pozměněné, odchýlené, zrušené? Kromě toho se na starých cestách nacházely 
zajímavé památky, z nichž mnohé již vzaly za své. Kromě Božích muk, kapliček a křížů bývaly na křižovatkách různé žulové nebo 
pískovcové milníky. Byly to většinou útvary sloupkovitého charakteru, na nichž byla vyznačena cílová místa s určením vzdálenosti 
v rakouských nebo českých mílích. Jinou památkou byly tzv. čuby, kamenné sloupy na zvlášť strmých silnicích, které zvláštní 
značkou upozorňovaly formany na nutnost použít ruční brzdu na voze. Tyto památky se ještě donedávna tj. v 30. letech minulého 
století nacházely na našich cestách. Bohužel, po válce a to zejména v důsledku zakládání zemědělských družstev a necitlivosti 
státu vůči těmto pamětihodnostem docházelo k ničení, zaorávání a vlastně tak nenahraditelné ztrátě těchto mlčenlivých svědků 
naší silniční historie.

Přesto se ještě do dnešních dnů několik 
málo artefaktů z té doby dochovalo. Vět-
šina z nich není přímo na Blatensku, ale 
stojí na hranicích bývalého blatenského 
okresu. 
První fáze budování našich cest začala 
zhruba v 8. - 10. století, kdy se hovoří 
spíše o zemských stezkách, které byly 
spojovány se sjednocováním země Pře-
myslovci a vytvářením prvních státních 
útvarů ve střední Evropě. Zemské stezky 
probíhající mezi významnými hradišti ve 
středu země a strážními osadami a cel-
nicemi na okraji pohraničního hvozdu, 
který ještě v 10. století místy končil hlu-
boko v dnešním vnitrozemí vymezovaly 
jak území státu, tak sloužily k vybírání 
cel. Zemské stezky v Čechách většinou  
směřovaly do jednoho centra - do Prahy. 
Na Slovensku rozbitém horami a údolími 
panovala složitá situace - podunajské 
nížiny byly úzce propojeny s Nitrou, ale 
další cesty s výjimkou povážské stezky 
křivolace překračovaly hory a v mnoha 
případech sledovaly pravěké hornické 
cesty. Mnoho dnešních silnic a železnic 
pokračuje v tisícileté tradici a kopíruje 
zemské stezky, jejichž síť se po vzniku 
měst neustále zahušťovala.
Již ve 14. století se může hovořit o za-
vádění silných cest neboli silnic, které 
měly šířku kolem pěti metrů, vešly se na 
ně dva vozy jedoucí proti sobě a mívaly 
zpevněný povrch. Kolem bývaly vyká-
ceny stromy, aby se loupežníci neměli 
kde skrývat. V 17. století byl dokonce 
na nepříznivých místech kvůli lupičům 
vyčištěn na dostřel pistole bezpečnostní 
pruh. Přepady kupeckých vozů jedoucích 
na trh se zbožím, či zpátky s truhlami pl-
nými peněz byly v 15. – 17. století velice 
běžnými. Některé úseky byly velice ne-
bezpečné, zvláště pokud vedly hlubokými 
lesy nebo do kopců, kdy jízda formanů 
se značně zpomalila. Na Blatensku velice 
častým přepadovým územím byla císař-
ská silnice v úseku Sedlice - Hněvkov 
- Blatná, ale i ty méně rušné, například  
trasa Čekanice - Mačkov, kde prudké kle-
sání napříč hustým lesem  loupežníkům 
jen nahrávalo. Podle nepřímých pramenů 
zde údajně došlo v 16. století ke krva-
vému střetnutí plzeňských kupců, kteří 
jeli na trh do Tábora a byli přepadeni 
ozbrojenou skupinou loupeživých rytířů 
Zdeňka Malovce z Chýnova.     
Neutěšený stav českých cesta silnic trval 
až do vlády Marie Terezie a Josefa II. 
Osvícenská vláda potřebovala pro své 
časté války efektivní systém nejenom 
vojenských silnic, ale centralizovaný stát 

se především opíral o daně. Musel tedy 
vědět o kdejaké samotě a dostat se k ní. 
Josef II. byl velký cestovatel a navíc si 
byl vědom nutnosti otevřít zemi novým 
technologiím a dálkovému obchodu. Po-
kud jedete po silnici a v její ose spatříte 
věž kostela, pak se téměř jistě jedná o tra-
su racionálně napřímenou v 18. století. 
V té době bylo rovněž nařízeno vysazo-
vání ovocných alejí, aby se v jejich stínu 
šetřili koně a také aby vojáci propuštění 
z vojenských tažení měli cestou domů co 
jíst.
Ale byl tu ještě jeden závažný důvod pro 
budování stále dokonalejších cest - poš-
ta a spojení vídeňského dvora s Prahou 
vedené nikoliv kulturními či obchodními 
zásadami, ale spíše  vojenským heslem 
„bez spojení není velení“. 
S budováním silniční sítě v 18. století 
nastal i velký rozmach těžby kamene. Za 
stav cest od středověku zodpovídala vrch-
nost, s právem vybírat rozličné soukromé 
mýto, své povinnosti při správě silnic 
však mnohdy neplnila. Proto byla většina 
cest zejména v době dešťů a tajícího sně-
hu obtížně sjízdná a místy i nebezpečná. 
S výstavbou státních silnic  (císařských) 
byla soukromá mýtní oprávnění revido-
vána a část získaných peněz se odváděla 
do silničního fondu a využívala k opravě 
hlavních zemských silnic, které se od 
konce 18. století začaly přestavovat na 
umělé silnice. Staré klikaté cesty primi-
tivně zbudované v neschůdném terénu 
byly napřímeny a podle potřeby opat-

řeny příkopy, kanály, patníky, zídkami, 
pevnými mosty, schopnými unést těžké 
formanské vozy. Jejich povrch s hlínou 
nasypanou na rostlé podloží a v mokři-
nách na podklad hatí nahradila kamenná 
vozovka, která měla podle nařízení z 
roku 1726 dvě vrstvy spodní z velkých 
kamenů zarovnanou štěrkem a pískem, 
svrchní z menších kamenů s rozprostře-
nou vrstvou štěrku a s pohozem hrubého 
písku. Nejvhodnějším materiálem býval 
štěrk získávaný z odpadu v žulových 
lomech, používal se také svor a čedič. 
Jak již bylo výše řečeno, s rozšiřováním 
silniční sítě je spojena instalace různých 
kamenných silničních znamení, před-
chůdců současných dopravních značek. 
Někdy jimi bývají považovány kamenné 
stély s obvykle s kruhovou hlavou. Tyto 
značky většinou upozorňovaly formany 
na nebezpečný úsek cesty, na směr, nebo 
označovala mýta, kde se vybíraly poplat-
ky za průjezd. Peníze se odevzdávaly ma-
jiteli panství. Silnice však často nebyly v 
dobrém stavu, formani je často objížděli 
a zároveň se vyhýbaly povinnosti placení 
cla. Vrchnost se tomu bránila jejich uza-
víráním a podle saského vzoru stavbou 
rozcestníků s přesným vymezením trasy. 
V roce 1725 byla ustanovena první silnič-
ní komise, která měla rozhodnout o opti-
málním vedení trasy Vídeň – Praha - Lip-
sko a později i cesty z Prahy do Plzně a 
Norimberku. Její šířka již byla stanovena 
na čtyři sáhy  tj. přibližně 7, 2 metru. 
Vznikala tak síť unifikovaných, pevně

Nová Hospoda u Písku na pohlednici z přelomu 19. a 20. století. V popředí je viditelný 
sloupkovitý milník, který ukazoval směr na Písek, Prahu a Plzeň.
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předpisy svázaných cí-
sařských cest, na kte-
rých se vybíralo mýto. 
Jejich úsilí bylo navíc 
podpořeno císařským 
nařízením z r. 1736, 
který nařizoval jízdy 
po hlavních silnicích. 
Vznik skutečných 
silničních znamení 
souvisí s rozvojem 
dopravní sítě v 17. 
a nejvíce v 18. století. 
Kromě rozcestníků  to 
byly i milníky, určující 
vzdálenosti na trasách 
dálkových cest. I když 
bývaly z počátku dře-
věné, postupem doby 
byly nahrazovány žu-
lovými nebo pískový-
mi sloupy. Výnosem 
Marie Terezie v roce 
1750 byly těsně před 
prudkým klesáním silnice zasazovány sloupové žulové značky 
v jehož horní části bývala vytesána v nízkém reliéfu podoba 
brzdy (čuby) upozorňující na nutnost jejího použití. Brzdu na 
voze představovalo obyčejně železné klínovité zařízení, které 
se na prudce klesajících úsecích cest podkládalo pod kola a za-
jišťovalo se řetězem proti sesmeknutí. Zamezilo se tak otáčení 
zadních kol vozu, která byla z kopce jenom smýkána. Tento 
způsob sjíždění nebezpečných míst se používal ještě v 19. sto-
letí. Nevýhodou tohoto brzdění byla častá devastace silničního 
povrchu. Tato čuba se dodnes nachází na silnici vedoucí z Písku 
do Vodňan, druhá přímo na Blatensku stojí při cestě z Pohoří do 
Minic, u jedné z chalup po levé straně. Pamětníci také pamatují 
tuto značku u bývalé Nové hospody na Písecku, neboť cesta přes 
Chlaponice do Písku bývala strmější a nutila formanské vozy 
k použití brzd.   
K dalším důležitým doplňkům nově budovaných silnic v 18. 
století byly patníky. Ty měly různý tvar a výšku. Kromě kla-
sických čtyřbokých se ještě vyskytují jako historická památka 
patníky šestiboké, osmiboké s odsazenou bochníkovitou hlavicí. 
Materiálem byla žula, pískovec, čedič nebo slivenecký mramor. 
Vzdálenosti do nich vyryté jsou dodnes čitelné; tam, kde bývaly 
údaje na litinové desce, dnes už ale není nic. Přímo v Blatné 
přímo v autobazaru u benzínové pumpy stojí dodnes rozcestník 
kvádrovitého tvaru přes dva metry vysoký. Bohužel, místo po 
destičce s vyznačením cest či mil zůstalo již prázdné. Sloupek 
původně stával na křižovatce, kde se sbíhaly cesty z Písku, Plz-
ně, Horažďovic a Blatné tj. před Ježků mlýnem. Podobný ovšem 

menší sloupek se nachází na rozcestí za Paštikami směrem na 
Drahenický Malkov a Chobot. Vypadá jako boží muka, protože 
do jeho vrcholu byl později zasazen železný křížek. Při pozor-
nějším prohlédnutí lze předpokládat, že se původně jednalo 
o milník. Jiný žulový, pečlivě opracovaný rozcestník  se stříškou 
se nachází na hranicích bývalého katastru okresu Blatná tj. v 
obci Čížová a na křižovatce před příjezdem do Mirotic od Blat-
né přes Strážovice. Odtud se jezdilo na Prahu, Blatnou (Plzeň), 
České Budějovice a Tábor. Typově obdobným ukazatelem je 
milník na návsi (křižovatce ) v Dobevi . Posledním milníkem je 
sloupovitý pískovcovitý útvar při výjezdu z Nepomuku na Pl-
zeň a Přeštice. Odtud vedla cesta na Domažlice, Klatovy, Plzeň 
a opačně do Písku. 
Již v roce 1747 byla 
omezena váha forman-
ských vozů na tři tuny 
a u větších nákladů bylo 
nutné používat širší 
obruče. V polovině 19. 
století měla silniční síť 
v české a moravské části 
monarchie skoro 8 000 
kilometrů. Další století 
pak na starých, místy 
ještě pravěkých zákla-
dech, pokračoval proces 
zahušťování a rozši-
řování sítě cest, který 
ukončilo až budování 
dálnic. O vývoji našich 
cest velice poutavě líčí 
také geolog Václav 
Cílek, který se prosla-
vil řadou populárních 
studií a článků, zejména 
o povodních a o současném a budoucím vztahu lidí ke krajině, 
k přírodě, k historickému vývoji. V knize Krajina a paměť do-
slova píše : „Z hlediska dřívějšího vývoje krajiny jsou dálnice 
nepřirozené. Obcházejí města, jsou rovné, málokdy respektují 
krajinu, udržují si určitou niveletu, a tak terén prorážejí průkopy 
a zavážejí valy. Dálnice stavíme pro užitek, ne pro krásu, a tak 
podle toho vypadají - strohá, necitelná technická díla, kterým se 
místní lidé více či méně oprávněně brání. 
Dálnicemi a novými komunikacemi rychle rostoucích měst končí 
jedna éra starých stezek a silnic. Týká se to nejenom měst, ale 
možná ještě víc vesnic. Ještě v 60. letech byla síť polních cest 
poměrně hustá a dobře udržovaná. Časy se mezitím změnily. 
Zkuste si v létě něco samozřejmého - obejít vesnici. Není to již 
možné, většina cest nedávno zanikla. Těžká mechanizace zlik-
vidovala mnoho tradičních cest, a tak se jezdí po poli. Takhle 
přicházíme o paměť a krajinný ráz domova.“ Jan Olejník

 Čuba v Minicích

 Milník u Nepomuka

PRANOSTIKY připravila Renáta Kubátová
 ČERVENEC

• Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 
• Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce. 
• Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší. 
• Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na   
      bouřky a vichřice. 
• Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří. 
• V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 
• Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa. 
• Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí. 
• Jaký červenec, takový leden. 
• Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 
• Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
• Když dne ubývá, horka přibývá. 
• Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec   
    a přidá ještě mnohé bouře. 
• Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda. 
• Co červenec končí, srpen začíná. 
• Červenec - úrody blíženec. 
• Svatá Anna - chladna z rána. 
• Slunce peče - déšť poteče. 
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.

 SRPEN
• Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. 
• I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 
• Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce   
    vysuší. 
• V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda. 
• Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 
• Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 
• V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 
• Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 
• Srpen a únor - tepla a zimy úmor. 
• V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 
• Svatá Terezie zasazuje zimní okna. 
• Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé   
    počasí. 
• Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. 
• Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou  
     zimu a nejlepší víno. 
• Když pálí srpen,bude pálit i víno. 
• Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda   
    a množství deště jest k doufání. 
• Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří. 
• Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
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PROGRAM KINA BLATNÁ NA SRPEN 2008
Prodej vstupenek je čtvrt hodiny před začátkem představení.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět.
Vstupenky jsou ve čtrnáctidenním předprodeji.
Možno využít automatické rezervace vstupenek www.mesto-blatna.cz
Změna programu vyhrazena.
V ceně je zahrnuta 1 Kč pro podporu a rozvoj české 
kinematografie.
Zákon ČNR č. 241/1992 Sb. o Státním fondu ČR.
středa 6.8. ve 21:00 hod. Drama USA, 2008, 123 minut, s titulky
OKO BERE /FALCON/
Ben Campbell si už odjakživa rozuměl s čísly. V matematice 
vždy vynikal a sám sebe neskromně považuje za génia. Když 
mu nabídne profesor matematiky, aby spolu s ním a dalšími pěti 
mladými génii odjel do Las Vegas a pomohl ke “zkáze“ několika 
tamním casínům, neváhá...
Vstupné 70,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
neděle 10.8. ve 21:00 hod.
dobrodružný, historický Kazachstán, Mongolsko, Německo, 
Rusko, 2007, 120 minut, s titulky
MONGOL-ČINGISCHÁN /BONTONFILM/
Jak se devítiletý Temudžin stal chánem všech Mongolů, Velkým 
Chánem, Čingischánem. Historický dobrodružný film.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 15 let nevhodné
středa 20.8. ve 21:00 hod.
Romantická komedie USA, 2007, 99 minut, s titulky
MEJDAN V LAS VEGAS  /BONTONFILM/
Mejdan v Las Vegas je tradiční romantická komedie o dvou 
mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, ale o to intenzivněji, 
střetnou v jednom z nejdivočejších měst světa.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 22.8. ve 21:00 hod.
Komedie USA, 2008, 112 minut, s titulky
KOPAČKY /BONTONFILM/
Romantická komedie, natočena z velké části na Havajských 
ostrovech, je postavena na hereckém uměni Jasona Segel, který 
se své role zhostil opravdu na jedničku.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 15 let nevhodné
neděle 24.8. ve 21:00 hod.
drama, sci-fi USA, Indie, 2008, 90 minut, s titulky
STALO SE /BONTONFILM/
Zemi postihne ekologická katastrofa, důsledkem čehož se 
šíří obrovské množství sebevražd. Před touto rychle rostoucí 
hrozbou se rozhodne utéci společně s rodinou Elliot Moore 
(Mark Wahlberg), jelikož nechce dopustit, aby je potkal stejný 
osud jako ostatní.
Vstupné 65,- Kč. Mládeži do 15 let nevhodné

středa 27.8. ve 21:00 hod.
romantický Albánie, ČR, Řecko, 2006, 110 minut, v českém 
znění
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ /CINEMART/
Česko-albánský film s A. Geislerovou.
Partička studentů natáčí v absolventský film o továrně na
motorky. Děj filmu je založen především na konfrontaci
bohémství a vnímavosti mladých filmařů s českým venkovem.
Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno
pátek 29.8. ve 21:00 hod.
Dobrodružný USA, 2008, 123 minut, s titulky
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
/BONTONFILM/
Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav 
filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Za doprovodu
typických fanfár Johna Williamse, v charakteristickém klobouku 
a s bičem coby nepostradatelnou zbraní. Indiana Jones. 
Univerzitní profesor a muž, který objevil legendární Archu 
úmluvy, zachránil posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý 
grál. V novém dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii 
- záhadné Křišťálové lebce.
Vstupné 70,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
neděle 31.8. v 17:30 hod.
animovaný, dětský USA, 2008, 88 minut, v českém znění
HORTON /BONTONFILM/
Co se skrývá v jednom květu jetele. 
Animovaný film podle knižní předlohy Dr. Seusse. Jak jeden
slon chtěl zachránit celý svět, usazený v květu jetele. Rodinný 
film o síle přátelství a obětavosti.
Vstupné 65,- Kč. Mládeži přístupno

FIRMA PAVEL VOHRYZKA
Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná

Ekologická likvidace autovraku
♦ Jsme vlastníky platného souhlasu Krajského 
úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu 
a předúpravě odpadů-autovraků.
♦ Likvidujeme automobily osobní (zdarma), nad 
3,5 t od Vás vykupujeme

Autobusová doprava 
vnitrostátní i mezinárodní
- 2 x bus na 45 osob
- 1 x bus na 53 osob
- 1 x minibus na 14 osob
♦ Opravy nákladních automobilů a traktorů 
- příprava na STK
!Přijmeme brigádníky na rozebírání autovraků, 
možné i pro důchodce!

Tel: 383 420 013
Fax: 383 420 815

Mobil: 602 447 827, 602 123 656
e-mail: vohryzka.ad@tiscali.cz
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