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Ročník II.

ÚVODNÍ SLOVO REDAKČNÍ RADY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA...
Dovolte mi, abych Vás, čtenáře tohoto stále ještě mladého periodika, pozdravil a popřál Vám všem za celou redakční
radu v nadcházejícím adventním čase mnoho dobrého, pohodu, klid a spokojenost. Vy, čtenáři, budete stránky tohoto
výtisku pročítat v době předcházející vánočním svátkům, ale já tyto píši ještě v čase, kdy jsme si připomněli vznik
Československého státu a konec První světové války, v čase blížícího se výročí takzvané „Sametové revoluce.“
Odhalujeme pamětní desky, pokládáme
věnce k pomníkům padlých, vzpomínáme
na legionáře, obdivujeme jejich
odhodlání a touhu po svobodě. Je pro
nás však vůbec ještě svatou povinností
vzpomenout na rovy těch padlých
v daleké cizině, padlých za naši svobodu?
Vzpomeneme vůbec? Co by asi řekli tito,
v pravdě hrdinové, naší době?
O sedmdesát let později pak opět s nadějí očekáváme svobodu
a uvolnění. Nedá mi, abych se nezeptal, zda nám současný stav

opravdu přináší to, v co jsme doufali a co jsme si opravdu přáli?
Neobětovali se ti všichni jmenní i bezejmenní v letech minulých
zbytečně? Nezapomínáme nějak rychle na šikanu a represe, na
direktivní rozhodování o tom kdo, kdy, kde, jak a za co? Nebo
snad máme opravdu jen to, co si zasloužíme?
V čase předvánočním máme k sobě jaksi blíž, přejeme si
vzájemně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Vycházíme si
spíše vstříc. Třeba v nás zůstane alespoň trochu z toho, co cítíme
v tomto čase i po celý zbytek roku. Možná pak budeme vidět
věci kolem sebe v jiném světle, možná….
Za redakční radu Svazku obcí Blatenska Tomáš Koželuh.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... DOUBRAVICE A HAJANY
Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám
přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech
abecedně osmé a deváté obce z celkových dvaatřiceti
sdružených ve Svazku obcí Blatenska. Pojďte se s námi
seznámit s obcemi Doubravice a Hajany. Za povídáním
o Hajanech najdete rozhovor s paní starostkou Danou
Vohryzkovou. Pan starosta obce Doubravice Milan Panuška
nemohl rozhovor poskytnout z vážných zdravotních důvodů.

Povídání o obci Doubravice

Doubravice leží v nadmořské výšce 531
m nad mořem, její katastr zaujímá plochu 524 ha.
Nejvýše položeným místem v obci je
návrší zvané V Líšném a to 563 m nad
mořem. V katastru obce se nachází rybníky Můstek, Kovašín a Křemší. Další
malé rybníčky se spíše lidově nazývají
Louže. Katastrálně sousedí obec s obcemi Nahošín, Bratronice, Milčice, Lažany, Chrášťovice a Třebohostice.

HISTORIE
Doubravice Strakonická má ve svém
názvu, na rozdíl od většiny obcí, dvě
slova. Přídavné jméno Strakonická proto, aby mohla být odlišena od své jmeDoubravice novkyně, která se také nachází v našem
strakonickém okrese, totiž Doubravice
Volyňské. Kromě těchto dvou je v současné době na území naší republiky
dalších 18 vesnice stejného jména, takže v místopisném slovníku Království českého můžeme najít Doubravic rovných 20. Původ jména Doubravice není přesně znám. Podle některých historiků založili tuto obec bratři
jménem Doubravové, podle jiných daly spíše podnět k tomuto názvu
rozsáhlé lesní porosty, někdy také nazývané Doubravy, které v dřívějších
dobách pokrývaly velkou část území našeho státu. První písemná zmínka
o obci Doubravice pochází z roku 1357.
Pokračování na str. 3

Povídání o obci Hajany

Hajany

Obec Hajany leží asi 4 km severozápadně od Blatné směrem na Lnáře a Kocelovice. Jméno této obce
poukazuje na dávný vznik - názvem háj byl u našich
slovanských předků označován dubový, lipový nebo
březový lesík, kde se uctívaly stromy a studánky. Byly
zde i posvátné kameny - dávná obětiště. Takový háj se
pravděpodobně rozkládal na stráních Zbirohu a podle
něj dostala své jméno i malá osada rýžovníků. O dávném osídlení těchto míst by mohla vyprávět dávná
rýžoviště zlata - sejpy, dnes již většinou zkultivované
na zemědělskou půdu, i nálezy dávného osídlení - hroby popelnicové z I. století i z doby hradištní (6. - 9.
století) nalezené po celé zdejší krajině od Kocelovic
přes Hajany, Chlum až po Dobšice.
Přímo středem obce vede jedna z blatenských cyklotras. Dominantou pěkně upravené návsi je kaplička
Svaté Anny. Základní kámen k této kapličce byl položen 17. června roku 1900. Stavbu kaple vedl radošický
zednický mistr Hlína podle návrhů ředitele lnářského
panství Ing. Pávka.
Pokračování na str. 3

Svazek obcí Blatenska - listopad 2008

2

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB
polední pauza
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7. hodin
7. hodin
7. hodin
7. hodin
8. hodin

12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00

13. 00
13. 00
13. 00
13. 00
13. 00

16. hodin
16. hodin
16. hodin
16. hodin
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“… INFORMACE Z SOB

* Na přelomu listopadu a prosince bude opět distribuován kulturní kalendář Svazku obcí Blatenska.
Jednotlivým obcím bude dodáno dle předem určeného klíče určité množství určené pro reprezentaci.
Zakoupení tohoto kalendáře bude určitě možné v infocentrech a na Obecních úřadech.
* V říjnu podala Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska žádost do Programu rozvoje venkova
přes Státní zemědělský intervenční fond žádost o dotaci na rozvoj regionu ve výši cca 7 milionů
korun. V případě kladného vyřízení bude možné tyto prostředky na základě žádostí subjektů
působících v našem regionu přerozdělovat dále. Mezi žadateli o dotace z tohoto zdroje mohou
být podnikatelské subjekty, obce a neziskové organizace. Více informací najdete v brzké době na
www blatensko.cz/mas nebo přímo na Svazku obcí Blatenska.

PRANOSTIKY NA PROSINEC A NA LEDEN
PRANOSTIKY NA PROSINEC
* Jaké počasí na svatou Barboru, takový bývá
celý advent.
* Na Adama, Evu čekej oblevu.
* Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou,
znamenají zimu mírnou.
* Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou
vajíčka slepičky.
* Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
* Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
* Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
* Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
* Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
* Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
* Na svatou Barboru mráz – schovej saně, hoduj vůz.
* Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
* Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
* Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
* Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
* Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
* Před Vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po Vánocích.

PRANOSTIKY NA LEDEN
* Na svatého Marcela zima leze do těla.
* Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
* V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.
* Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys
měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
* Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý
beránci.
* Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
* V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
* Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
* Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se
poveze.
* Leden studený, duben zelený.
* Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se
málo těží.
* Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
* Suchý leden, mokrý červen.
* Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka
bičem mrsknul, bude srpen jasný.
* Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Renáta Kubátová

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY - AKCE NA BLATENSKU
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 20/04
Blatná i v roce 2008 uspořádala pro veřejnost dvě přírodovědné
vycházky. Již v květnu proběhlo tradiční Vítání ptačího zpěvu.
V sobotu 3.5.2008 se sešlo u Hořejšího rybníka u Tchořovic
celkem 37 účastníků (z toho 10 dětí). Bylo ideální počasí, klid
(hrozící technoparty na blízkém tchořovickém letišti naštěstí
byla zrušena a přemístěna jinam...) Kroužkovány a před
účastníky vypuštěny byly např. pěnice černohlavé, pěnice
slavíková a hnědokřídlá, budníčci menší, kos černý, do sítě
vlétla i kukačka, ale bohužel těsně před příchodem k síti opět
uletěla. Hlavní atrakcí se stala kolonie volavek popelavých
v lese u Hořejšího rybníka, pozorován byl i luňák hnědý, lejsek
bělokrký i černohlavý. Na podzim se v neděli 3.10.2008 sešlo
39 zájemců (z toho 8 dětí) ve Vrbně u Blatné na Světovém
festivalu ptactva. Podrobnosti o této celosvětové akci i o ptácích
a jejich ochraně se lze dozvědět na webu www.cso.cz U rybníků
a v lesích mezi Vrbnem a Tchořovicemi bylo pozorováno celkem
541 ptáků celkem 52 druhů. Celkový výčet lze najít na webu ZO
ČSOP Blatná www.csop-jc.org/blatna
Závěrečnou akcí pro veřejnost bude v sobotu 13. prosince 2008

promítání fotograﬁí
a videa z atraktivní
Dunajské delty,
které se bude konat
od 17 hodin v SOŠ
Blatná V Jezárkách.
Promítnuto bude
i několik fotograﬁí
z přírody Blatenska.
Na závěr pro
případ potřeby
připomínáme
telefonní číslo
na nejbližší
záchrannou stanici
pro zraněné volně
žijící živočichy
v Makově u Nové
vsi u Čížové
(telefon 724090220).

Chřástal vodní

Svazek obcí Blatenska - listopad 2008

3

POVÍDÁNÍ O OBCI DOUBRAVICE (pokrač. ze str. 1)
Vlastník strakonického panství Vilém Bavor, kam tehdy DoubKulturní památky
ravice patřila, daroval svému příbuznému Baškovi z Blatné vsi
Doubravice a Třebohostice. Toto jeho rozhodnutí potvrdil sám
český král Karel IV. Je však nepochybné, že obec existovala jistě
řadu let před tímto datem. Ale protože se žádné písemné materiály nedochovaly, je určujícím datem vzniku obce rok 1357.
Další zmínka je z roku 1569 a dovídáme se o ní v knize historika Augustina Sedláčka - Děje Prácheňského kraje, kdy panství Maltézského řádu ve Strakonicích mělo celkem 11 rychet.
Doubravice patřila spolu s obcemi Mečichov, Nahošín a osadou
Katovsko do tzv. sedmé rychty.
Až do roku 1848, kdy byla zrušena robota, byli doubravičtí
občané, jako ostatně všichni lidé té doby, povinni pracovat na
panství svých nadřízených, kam byli přiděleni. Vedle panství
strakonického a blatenského, náležela obec v době poddanství ke statku v Katovsku, který byl ﬁliálním dvorem panství
bratronického. V čase, kdy Bratronice spravoval rytíř Talacko
z Ještětic, přešla Doubravice pod panství krtské, kam museli lidé
z Doubravice docházet až do roku 1858, tedy ještě deset roků
po oﬁciálním zrušení robotního patentu. Robotní břemena byla
velmi těžká a často i nesnesitelná. To vedlo k častým vzpourám
a rebeliím, které však bývaly tvrdě potlačeny. Z některých gruntů sedláci utíkali, opouštěli pole i svá obydlí, a proto se v Berní
rule často dočítáme o tzv. gruntech zkažených. K těžkým životním podmínkám nemalou měrou velmi negativně přispěly i časté
války, v jejichž důsledku bývaly obce rabovány či dokonce
vypleněny. V tomto směru to byly především války husitské, ale
také válka třicetiletá či později války o dědictví rakouské nebo
také války napoleonské a pruské.

Současnost

Některé akce od roku 1990
 V roce 1990 byl provedena výstavba obecního úřadu, prodejny, pošty, ordinace lékaře a holičství - to vše v jediném objektu.
Plynoﬁkace byla provedena v roce 2002
 Nákup a rekonstrukce kulturního domu proběhla v roce 2002
 Oprava kapliček v roce 2001
 Péče o obecní les a nové zřizování lesních porostů
 Oprava mateřské školy
 Pravidelná péče o zeleň v obci
KULTURNÍ KALENDÁŘ
 Každoroční pouť se koná v sobotu a neděli kolem 18. - 20.
července.
 Havelské posvícení.
 Plesy: myslivecký, hasičský, rybářský.
 Dětský karneval.

KAPLIČKA
Původní kaplička pocházela podle ústního podání
z počátku 17. století a měla
osmiúhelníkový tvar a zaujímala plochu pouhých 4
m2. Měla dvě malá okénka,
prejzovou střechu s baňatou věžičkou se zvonkem,
který vážil 37 kg. Tento
zvonek byl zakoupen ještě
v časech roboty v roce 1837
od jednoho budějovického
zvonaře. Přivezl jej tehdy na
dřevěném trakaři doubravický občan pan Sládek z č.p.
12 (Podhráský). Cesta tam
i zpět mu trvala 4 dny a za
tuto službu obdržel jednu
zlatku. Zvonek tento každoFoto Václav Špatný
denně vyzváněl ráno, v poledne a večer při tzv. klekání, a pak doprovázel zesnulé při jejich
odchodu z pozemského světa.
Kaplička však byla malá a občanům nevyhovovala. A tak 13.
listopadu 1899 svolal tehdejší starosta obce Jan Kuchta obecní
radu, samozřejmě do svého bytu, neboť v té době neměl ještě
obecní úřad samostatnou místnost, a přednesl přítomným návrh
na postavení nové kapličky. Byl ustaven poradní sbor, v jehož
čele byl sám pan starosta a vybral si k sobě sousedy pana Václava Slance, Matěje Šimsu, Václava Hrubce, Václava Hrabu a Matěje Křišťana. Tento poradní sbor rozhodl, že je potřeba postavit
kapli takovou, aby se v ní nechala sloužit i mše svatá a aby její
odkaz sloužil všem generacím budoucím.
Základní kámen byl položen s letopočtem 1900 a následně požádán zábořský pan farář, aby přišel základní kámen posvětit. Tato
oslava se konala v neděli 18. července roku 1900.
15. července 1902 byla kaple slavnostně vysvěcena a týž den
také byla sloužena první mše svatá.
Na severním okraji obce najdeme kapličku obdélného půdorysu
s jednoduchým zaklenutým výklenkem a nikou. Kaplička je
kryta sedlovou stříškou.
Renáta Kubátová
Obec Doubravice,
čp. 43
387 35 Doubravice. Tel.: 383 376 051

POVÍDÁNÍ O OBCI HAJANY (pokrač. ze str. 1)
Kaplička byla dokončena v říjnu téhož
roku. Posvěcena byla blatenským děkanem v neděli 20. října 1900 za velké účasti lidí, zástupců úřadů i spolků. V tento
den zde byla poprvé sloužena mše.
Pokud popojedete jen pár metrů, narazíte na dům čp. 8, kde uvidíte hnízdiště
čápa bílého. Po předchozí telefonické
domluvě můžete navštívit galerii malíře
Ladislava Wagnera. Máte-li s sebou děti,
určitě uvítají možnost pohrát si na houpačkách a skluzavce za zastávkou. Než
vísku opustíte máte možnost se občerstvit
v místní hospodě.

Historie

První písemná zmínka o Hajanech je z roku 1318, kdy se jejich majitelem uvádí
Buzek z Rožmitála. V roce 1393 náležely
Vilémovi ze Želče, který v tomto roce
z dříve neobdělávaných polí začal odvádět
desátek kocelovské faře, pod kterou tehdy

Hajany náležely. Zemřel zřejmě
bez potomků, a tak je v roce 1406
daroval král Václav Dominiku,
převoru kláštěra v Ústí nad Lužnicí. Již v roce 1415 byly Hajany
prodány panu Hrdoňovi z Maršovic. Později, pravděpodobně
koncem 15. století se obec dostala
do majetku Lvů z Rožmitála,
sídlících na Blatné. Ti své panství
rozšířili i o Buzice a v těchto dvou
největších obcích na svém panství
ustavili rychty, pod něž spadali
i později ustanovení rychtáři menších obcí. Pod hajanskou rychtu
patřily tehdy Metly, Chlum, Mačkov a Hněvkov. Od roku1598 nacházíme
v gruntovní knize záznamy o jednotlivých
gruntech a jejich majitelích.
Pro zajímavost jsme pro Vás
vybrali několik zápisů z kroniky obce
Hajany:

Foto Dana Vohryzková

ROK 1 9 9 3
Již delší dobu se uvažovalo o osamostatnění osady Hajany od města Blatná. Události nabraly spád v druhé polovině roku
1993.
Pokračování na str. 4
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POVÍDÁNÍ O OBCI HAJANY - (dokončení ze str. 3)
V této době měla osada Hajany celkem
95 občanů trvale bydlících, z toho 70 bylo
starších 18 let. Dne 23.07.1993 se konalo
shromáždění občanů, vyvolané z jejich
vlastní iniciativy, především za podpory
pana Jana Kuželky, za účelem oddělení
osady Hajany od města Blatná. Shromáždění se zúčastnilo 31 občanů trvale
bydlících v Hajanech. Byla zvolena komise pro konání referenda ve složení: Jan
Kuželka, Jaroslav Moulis a Marie Chvátalová. Následujícího dne, tedy 24.07.1993,
se pak konalo referendum, kde byla
položena otázka, zda občané souhlasí či
nesouhlasí s osamostatněním osady Hajany. Ze 70 občanů, kteří měli možnost se
vyjádřit, bylo 55 občanů pro osamostatnění a 15 občanů se nevyjádřilo.
ROK 1 9 9 8
Koncem června 1998 již delší dobu
pršelo a celá situace se zhoršila v pátek
dne 26.06.1998. V odpoledních hodinách
přišel přívalový déšť. Ve večerních hodinách začala v místním rybníčku stoupat
voda. Během několika hodin se situace
vyhrotila natolik, že voda začala vytékat
přes cestu. Nedaleký splávek byl již také
zatopen a voda stála na cestě. Místní občané se snažili čistit jak odtok u splávku,
tak i u rybníčka a později i v místním potoce. Okolo 20 hodiny byla situace téměř
nezvladatelná a musely být přivolány na
pomoc posily hasičů z Blatné. Ti přijeli
a pomáhali při udržování odtoku vody až
do soboty do 3,30 hodiny. Nejhorší situace nastala v rekreačním domku u Mrkvičků /čp. 48/, kde voda v noci dosahovala
až do výše 15 centimetrů v obytné části.
U Spálenských /čp. 47/ měli zaplavený
dvůr a zahradu. Voda se zastavila těsně
před prahem obytné části domu. Následující den, tedy v sobotu v dopoledních
hodinách, opět přijeli hasiči z Blatné, aby
pomohli při likvidaci následků povodně.
Především vyčerpali vodu ze studní, které
byly zatopené, a následně studny vyčistili.

ROK 2 0 0 0
V měsíci červnu se konalo historicky
první setkání rodáků a přítel obce Hajany. Nikdo neměl s takovouto akcí žádné
zkušenosti a tak jsme v první řadě sháněli
adresy, kde se dalo. S dostatečným předstihem byly rozeslány pozvánky takříkajíc
na všechny světové strany. V den D byla
místní hospoda téměř přeplněna, žádné
místečko nezůstalo volné. Celou akci
zahájil svým proslovem starosta obce
pan Pavel Vohryzka. Všechny přítomné
seznámil s průběhem událostí od osamostatnění obce Hajany až po dnešní setkání.
Po proslovu pana starosty se ujal slova
přednosta Okresního úřadu Strakonice
pan Ing. Josef Kalbáč. Dále následovalo
vystoupení místních dětí, které s nimi
nacvičila paní Jitka Venclová. Místní ženy
připravily občerstvení v podobě guláše,
chlebíčků, chuťovek a všech možných
sladkostí. Již při občerstvení měli všichni
možnost navzájem si popovídat, pobavit
se a hlavně si zavzpomínat na mladá léta.
Kdo měl zájem mohl si prohlédnout prostory v prvním patře budovy Obecního
domu. Zde se nachází v první řadě kancelář obecního úřadu, společenská místnost
a knihovna. V kanceláři obecního úřadu
byly dále k prohlédnutí staré fotograﬁe obce, které zapůjčili místní občané.
A samozřejmě také dochovaná kronika.
Příjemné odpoledne zakončila taneční
zábava s hudbou pan Zelenky. Všichni
zúčastnění si jistě odnesli krásné zážitky
a většina se těší na další setkání za pět let.
Další nepřehlédnutelnou událostí letošního roku je velmi významné výročí postavení místní kaple. Letos je tomu právě
sto let, co byla místní kaple postavena.
Vzhledem k tomu, že v minulých nejméně
padesáti letech, nebyly vynaloženy žádné
prostředky na její opravu a obnovu, bylo
téměř nutností, stavbu při tomto výročí
důstojně opravit. Kompletní opravu provedla ﬁrma pana Humla z Chlumu. Uvnitř

kaple byly opraveny omítky, do výše oken
se pořídily tzv. sanační omítky, které mají
odvádět vlhkost. Nedotčený zůstal akorát
přenádherně modrý, zlatými hvězdami
posetý strop. Zvenčí byla pořízena nová
fasáda. Samozřejmě se nezapomnělo ani
na nové oplocení. Opravu a údržbu veškerého mobiliáře, tzn. oltář, lavice a některé
sošky si vzal na starost pan František
Kácha. Ten provedl veškeré práce bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Celkové
náklady na opravu kaple a oplocení činily
téměř 400 tisíc korun. Poděkování patří
všem hajanským občanů, kteří se podíleli
dle svých možností ﬁnančními prostředky.
Celkem bylo vybráno 14.450,- Kč, které
byly použity na nové oplocení.
Při tomto velmi kulatém výročí postavení místní kaple byla zároveň obnovena tradice Hajanské pouti. Velká sláva
začala v neděli 30. července 2000 v 10,30
hodin slavnostní hymnou a položením
věnce k pomníku padlých v 1. světové
válce. K poslechu na návsi vyhrávala
Hudba pana Koubka. Dále následoval
projev starosty obce pana Pavla Vohryzky.
Po něm se ujal slova přednosta Okresního
úřadu Strakonice pan Ing. Josef Kalbáč.
Ten se velice rád zúčastnil celé akce
společně s generálem ve výslužbě panem
Peřkou a předsedkyní Konfederace politických vězňů paní Kůlovou. Po dlouhých
letech se zde opět sloužila Mše Svatá. Tohoto úkolu se po vleklých vyjednáváních
s církví zhostil pan vikář Krejza z Mirotic. Slavnostní den byl zakončen taneční
zábavou v místní hospodě, na které hrála
skupina Normal.
Renáta Kubátová

Obec Hajany
Hajany 73
388 01 Hajany
Telefon: 383 420 181
Úřední hodiny:
pátek 18.30 - 19.00 hodin

ROZHOVOR S DANOU VOHRYZKOVOU, STAROSTKOU OBCE HAJANY
Aktuálně
Jaké radosti a starosti má právě teď paní starostka Hajan?
Momentálně máme čerstvě dokončenou akci „Rekonstrukce
místních komunikací“, a to dokonce na dvou parcelách.
Celkové náklady na tuto akci činily cca 360 tisíc korun, z toho
polovinu pokryla dotace z krajského úřadu a druhá polovina
byla uhrazena z rozpočtu obce. Především z důvodu nedostatku
ﬁnančních prostředků se nepodařilo komunikace opravit
do podoby asfaltu. Jsem ráda, že máme připravené veškeré
podkladní vrstvy. V budoucnu budeme určitě žádat dotace na
dokončení, tzn. asfaltový povrch. Poděkování za realizaci celé
akce patří ﬁrmě Strabag a.s, středisko Blatná pod vedením pana
Bláhy a pana Mrázka. Všichni pracovníci zde odvedli kus dobré
práce.
Budoucnost
Jaké akce máte v Hajanech v plánu?
Ať se nám to líbí či ne, v příštím roce uplyne deset let od
postavení Obecního domu a je nutné některé jeho části opravit
- například okapy, fasádu, uvnitř pak sádrokartonové konstrukce
a malby. Další akcí či úkolem v budoucnosti je výstavba hřiště
a nové hasičárny, která by byla současně zázemím pro hřiště.
Již v loňském i letošním roce jsme se pokoušeli získat dotaci,

bohužel nám to nevyšlo, takže se o to znovu pokusíme v příštím
roce. V neposlední řadě je důležitým úkolem získání dotace na
„zasíťování“ pozemků připravených pro výstavbu. O pozemky
v naší obci stále projevují zájem především mladí lidé, což je
určitě dobře.
Cíl
S jakým cílem jste šla do voleb?
Do voleb jsem šla s jasným cílem a to především pokračovat dál
ve své práci, v tom, co jsem nedokončila v minulém volebním
období a hlavně pro Hajany získat co nejvíce dotací, ať už
z krajského úřadu tak od státu či Evropské unie.
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Když se řekne domov, určitě se mi vybaví Hajany a moje rodina.
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Energii si dobíjím především na dovolené, kde mohu opravdu
odpočívat, protože normálně moc času na odpočinek nezbývá.
Film
Jaké máte ráda ﬁlmy?
Filmy sleduji především cestopisné a komedie. V současné době
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se ráda podívám na seriál Ordinace v růžové zahradě.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Oblíbené mám všechno dobré jídlo. Nejoblíbenější je ale teplý
řízek, ať už vepřový či kuřecí nebo maso pečené na ohni. Pokud
je příležitost, dám si cinzano nebo sekt.
Hajany
Co se Vám vybaví, když se řekne Hajany?
Když se řekne Hajany vybaví se mi překrásná lipová alej
u silnice při příjezdu od Blatné, pak na návsi hajanská kaplička
a dům s čapím hnízdem.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
U člověka považuji za důležité hlavně čestnost a upřímnost.
Také je určitě dobře když si lidé navzájem pomáhají a nedělají si
schválnosti.
Investice
Jaké investice má obec Hajany v plánu?
Obec Hajany má v plánu především vybudování hřiště
a hasičárny. Dále pak zajistit inženýrské sítě pro nové parcely.
V neposlední řadě je to rekonstrukce místních komunikací,
protože „peněz na cesty“ není nikdy dost a stále je co opravovat.
Také budeme muset připravit nový územní plán.
Jmenování
Kdy jste byla jmenována do funkce starostky?
Do funkce starostky obce jsem byla jmenována v listopadu roku
2002.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Ráda cestuji, přečtu si dobrou knihu, ale bohužel na koníčky
nezbývá moc času.
Lidé
Co podle Vás lidem v Hajanech chybí?
Momentálně nemáme možnost nabídnout zájemcům stavební
parcely.
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Přej a bude Ti přáno.
Návrh
Který návrh byste ráda prosadila?
Ráda prosadím každý návrh, který přispěje k rozvoji obce.
Přání
Co byste přála občanům Hajan?
Vzhledem k tomu, že se blíží čas vánoční, čas bilancování

se starým rokem, do
našich domovů vstupuje
sváteční atmosféra,
všichni se jistě těší až
v klidu usednou ke
štědrovečernímu stolu
a oslaví Vánoční svátky
se svými blízkými,
předají si navzájem
dárečky, přeji všem
hodně zdraví, štěstí,
pohody, lásky, klidné
prožití Vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku
2009.
Radost
Z čeho máte ve svém
úřadu radost?
Radost mám ze všeho, co
se v obci zlepší a povede.
Sport
Jaký máte ráda sport?
Starostka Hajan Dana Vohryzková
Plavání, lyžování.
Tolerance
Co nejste ochotna tolerovat?
Neupřímnost, lež a přetvářku.
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu
radost?
Největší akcí, která se podařila je plynoﬁkace obce, provedená
společně s obcemi Kocelovice a Chlum. Po povodních v roce
2002 se podařilo opravit většinu komunikací v obci, vyčistit
a odbahnit rybníček, vybudovat místní rozhlas, opravit a rozšířit
veřejné osvětlení, umístit v obci pro děti hrací prvky (houpačky,
skluzavka), upravit veřejná prostranství.
Vizitka (věk, rodina, vzdělání…)
Je mi 36 let, jsem vdaná, podnikám společně s manželem, máme
dceru Michaelu. Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu
v Písku.
Závěr
Co byste vzkázala čtenářům našeho zpravodaje?
Všem čtenářům a především občanům Hajan bych ráda
vzkázala: Pokud máte nějaký problém nebo nápad, obraťte se
na mě. Věřím, že vždycky společně najdeme nějaké rozumné
řešení.
Děkuji paní starostce za rozhovor. Renáta Kubátová

HVOŽĎANY HOSTILY HELIGÓNKÁŘE ANEB TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2008
Desátý festival dobré nálady „TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2008“ se konal tradičně
poslední říjnovou sobotu v Kulturním domě ve Hvožďanech, okres Příbram.
Na úvod tradičního heligónkářského setkání vystoupila se svým blokem písniček
Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem, poté následovalo přivítání všech
přítomných moderátory Jitkou Štěpánovou, Miroslavem Králem a starostou obce
Hvožďany Stanislavem Kramosilem. Vyprodanému sálu kulturního domu vytvořilo třicet vystupujících heligónkářů, mužů
i žen, svým nenapodobitelným osobitým
způsobem produkce lidových i autorských
písní bohatý program a naladilo báječnou
atmosféru v celém spektru obecenstva.
Pro zkvalitnění kulturního zážitku všech
návštěvníků bylo veškeré dění z prostoru
pro účinkující snímáno kamerou a promítáno videoprojekcí na plátno vedle pódia.
Nejvíce diváckých hlasů v soutěži „velké
ﬁnále“ o nejpozoruhodnějšího heligónkáře obdržel Jan Kubík z Kaznějova, druhé
místo obsadil Václav Krajíček ze Zbirohu

a třetí místo Josef Janoušek z Hlubyně.
Nejmladším vystupujícím se stal teprve
desetiletý žák 4. třídy základní školy Michal Krajíček ze Zbirohu.
Po skončení oﬁciální části programu,
vyhlášení všech soutěží a slosování nabídl
heligónkářský festival všem přítomným
divákům vystoupení oblíbených Plzeňských heligónkářů Josefa Davida, temperamentní heligónkáře z Mrákova pod
vedením Vlastimila Dřímala a již zmiňovanou Toulavou kapelu. Tyto kapely hrály
vesele k poslechu a již také k tanci a volné zábavě v hlavním sále, bezvadná atmosféra za doprovodu harmonik panovala
ve všech dalších prostorách kulturního
domu, zejména v pohostinství.
Pořadatelé tradičního festivalu TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA děkují všem
vystupujícím muzikantům za účast a nasazení, se kterým prezentovali své hudební Pokračování na str. 6
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výkony. Velké poděkování za spolupráci při realizaci této významné kulturní akce určitě patří všem milým sponzorům:
Obecnímu úřadu Hvožďany, pohostinství Hvožďany, truhlářství PETR KAISER z Rožmitálu pod Třemšínem, stavebninám
BIERHANZL GROUP, a.s. Březnice, pivovaru HEROLD
Březnice, a.s., cestovní agentuře OLIVER TOUR Březnice,
dechovému orchestru Rožmitálská Venkovanka, Toulavé kapele
a mediálním partnerům:
Příbramskému deníku, Periskopu Příbram, Strakonickému deníku, Březnickým novinám, Třemšínským listům, Blatensku
SOBě, Hubaté černošce, rádiu Proglas, Českému rozhlasu České
Budějovice a Českému rozhlasu Plzeň.
Srdečně zveme všechny příznivce heligónek a milovníky
krásných písniček do Hvožďan na jedenáctý ročník
TŘEMŠÍNSKÉ HELIGÓNKY, který se bude konat v sobotu
31.10.2009.
Další informace a fotograﬁe z uplynulých ročníků naleznete na
internetové adrese www.umuzikantu.cz



VÁNOCE,
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...

Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou poslední letošní číslo našeho zpravodaje. Blíží
se Vánoce a tak není divu, že toto vydání doslova dýchá
vánoční atmosférou. A to i přes to, že Vánoce jsou vnímány
rozporuplně. Jedni je milují pro jejich jedinečnou atmosféru
a tradice, druzí prožívají jejich duchovní význam a někteří
je příliš v lásce nemají. Tyto svátky můžeme chápat z mnoha
úhlů pohledu - ať už jako slavnost komerce, lásky, rodiny,
narození Ježíše Krista nebo jen jako pár dnů volna. Hlavním
oslavám, které u nás připadají na 24. prosince, předcházejí
dlouhé přípravy. A to nejen v domácnostech. Města získávají
jedinečnou tvář, viditelnou jen po krátké období roku.
Po setmění se rozzáří tisíce světel na hlavních ulicích,
obchodních centrech i stromech. Vzniká neopakovatelná
kulisa, při troše fantazie prodchnutá oním jedinečným aroma
Vánoc. A i když jsou vánoční svátky obchodníky přeměněné
do zběsilého úprku za nákupy, přesto si dokáží pro většinu
lidí zachovat onoho slavnostního ducha. Vánoce by měly být
svátky klidu, kdy má každý moment výjimečný zvuk, význam
a barvu, momenty, kdy se vracíme zvenku do příjemně
vyhřátých domácností, kde na nás čekají naši nejbližší, snad
navždy zůstávají tím nejlepším pocitem Vánoc.
Přeji Vám krásnou zimu, radostné a pohodové Vánoce
v blízkosti těch, které máte rádi, zábavnou silvestrovskou noc
a mnoho zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů
v roce 2009.
Renáta Kubátová

V

ánoce jsou křesťanský svátek.
Základem je příběh o narození Ježíše Krista a oslava této
události. Církev časově spojila
narození Krista se zimním slunovratem,
který vyjadřuje vítězství světla nad tmou
a života nad smrtí. Od 4. století se svátek
narození Páně šiřil z Říma do celého křesťanského světa. Postupně se tyto svátky
dostaly do všech zemí a každá z nich má
své zvyky, které se liší. Všechny májí
společné jmenovatele jako je vánoční
stromeček, vánoční dárky a obdarovávání
příbuzných, jesličky, koledy anebo cukroví.
VÁNOCE A JEJICH HISTORIE
V českých zemích se Vánoce od nepaměti
slaví 24. prosince. V minulých staletích
nebyly hlavní myšlenkou dárky jako spíše
radost z pocitu sounáležitosti v rodině,
která se sešla a trávila tyto příjemné klidné chvíle společně. Před Vánocemi se

RECEPT NEJEN NA VÁNOČNÍ STŮL
Nepečená piškotovo-kokosová
roláda nejen na vánoční stůl...

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Těsto: 3 balíčky piškotů, 260 g moučkového cukru, 10-11 lžic
mléka, 2 -3 lžíce rumu, 60 g kakaa.
Náplň: 150 g kokosové moučky, 150 g másla, 4 lžíce
moučkového cukru.
POSTUP PŘÍPRAVY
Piškoty umeleme
nebo rozválíme
válečkem, smícháme
s cukrem, kakaem,
rumem a mlékem do
těsta. Když je těsto
kompaktní, zabalíme
ho do potravinové
fólie a dáme do lednice
vychladit (stačí na
hodinu).
Z másla, kokosu
a cukru uděláme
krémovou náplň. Kakaové těsto rozválíme mezi potravinovou
fólií do obdélníku. Na těsto dáme náplň a rozprostřeme jí po
celé délce. Zavineme do rolády a rozřízneme na dvě poloviny.
Můžeme ozdobit, klidně i polít čokoládou a dáme ztuhnout,
nejlépe do rána.
Dobrou chuť!

pekl chleba a v bohatších rodinách také
vánočka s rozinkami. Na Štědrý den hospodyně připravovaly štědrovečerní večeři,
která byla složena vždy z polévky a hlavního chodu. Polévka se vařila hrachová,
houbová z čočky nebo rybí a jako druhý
chod se připravovala ryba. Lidé se od
rána postili, aby večer uviděli zlaté prasátko. Se spatřením první hvězdy usedali ke
štědrovečerní večeři. Na stole nechybělo
ovoce, ořechy, chléb, cukroví a ve váze
jmelí.
Před jídlem se společně pomodlili a poděkovali Bohu za vše dobré v tomto roce.
Po večeři čekaly děti na zazvonění zvonečku a zrak směřoval k vánočnímu stromečku, pod kterým našli zabalené vánoční dárky. Tradice vánočního stromečku
a jeho zdobení se k nám dostal z německých zemí až v 17. a 18. století, nejdříve
do bohatších rodin a postupně se šířil
i k těm chudším. Nejdříve jedle a postup-

Renáta Kubátová
ně smrček nebo
borovička se
zdobily jablíčky,
cukrovím, ozdobami ze slámy
a doplňovaly je
zapálené svíčky.
Na Štědrý den se
také zpívaly koledy a dodržovaly
se určité zvyky
a tradice.
Lití olova, které
se lilo do vody
a věštila se budoucnost, pouštěly se lodičky ze skořápek ořechů a zapálených
svíček. Svobodná děvčata házela přes
hlavu střevíc, aby se dozvěděla, zda se
v následujícím roce provdají.
Štědrý večer obvykle zakončila půlnoční
mše v kostele, kde stály vedle oltáře
jesličky.
Renáta Kubátová
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Tipy na vánoční dárky

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
Obrovským hitem se v posledních letech
stává darování zážitku. Darovat zážitek
Vám umožní specializované ﬁrmy, které nabízí více než 200 zážitků po celé
republice. Výběr je opravdu pestrý - od
romantických, relaxačních až po adrenalinové. Doslova hitovým vánočním dárkem
loňských a předloňských vánoc se stala
Inteligentní plastelína. Tento netradiční
vděčný vánoční dárek můžete pořídit
opravdu každému a jistě sklidíte obdiv.
Inteligentní plastelínu seženete ve třiceti
různých variacích. Volit můžete mezi svítícími, teplocitlivými nebo třeba magnetickými druhy. Všechny plastelíny skáčou,
tříští se, trhají se a jsou vysoce návykové
pro svého majitele. Další boom zažívají
pod stromečkem vánoční dárky ve formě
poukazů na zájezd za teplem. Útěk ze
zimních sychravých dnů do teplých krajin
rozhodně zahřeje na těle i na duši.

Klasické vánoční dárky

Klasické vánoční dárky neuvedou obdarovaného do extra velkých rozpaků a překvapení, zato jsou jistou a prověřenou
volbou, jak zaručeně potěšit a nezklamat.
Každou ženu potěší parfém, šperk nebo
kosmetika, případně něco do bytu. Pro
muže pak doporučujeme spíše něco techničtějšího z elektroniky, hodinky nebo
hobby nářadí. Nejčastejším dárkem k
vánocům pro děti jsou hračky. Děti však
také ocení počítačovou hru, mobilní
telefon, nebo MP3 přehrávač. Vánoční
dárky pro seniory najdete v oddděleních
s produkty pro zdraví. Univerzální vánoční dárky jsou jistě ﬁlmy na DVD nebo
oblíbená hudba, kniha a pro sportovně
založené stojí za to prostudovat nabídku
sportovních potřeb.

Vánoční stromek

Vánoční stromky měly ochranitelskou
funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl ozdobený malý
stromek, ovšem špičkou dolů.
Tradice zdobení stromku tak, jak ji známe dnes, pochází z německých měst.
Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna
z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské
kronice z roku 1570. Nejdříve bychom
jej našli v cechovních a řemeslnických
domech. Do soukromých prostor začal
pronikat až v polovině 17. století. V 19.
století opouští německé prostředí. Ujímá
se nejprve ve městech, poté na venkově,
většinou ho přijímají dříve protestanti než
katolíci. Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk.
V mnohém měla pravdu. Germánské
kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu
uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové
ozdobenými stromky či větvemi uctívali
boha Slunce a jeho věčný život.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své
přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk
se však začal prosazovat jen pozvolna, a
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to až ve 40. letech 19. století v bohatých
pražských měšťanských rodinách. Na
vánočních trzích se sice začaly prodávat
z Německa dovezené umělé stromečky
vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének,
ale kupující o ně nejevili příliš veliký
zájem. Více se ujaly živé stromečky,
smrčky, jedličky nebo májky ozdobené
sladkým pečivem, perníkem a především
ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na
stromečku v Čechách poprvé rozsvítily
lojové svíčky. Do venkovských stavení
pronikaly ozdobené vánoční stromečky
ještě pomaleji. Až do první světové války
bývala v mnoha domácnostech pouze
ozdobená smrková nebo jedlová větev.

České vánoční tradice

Žádné roční období se v Česku nepojí
s tolika tradicemi jako Vánoce. Jejich
kouzlo nutí i ty nejracionálnější povahy
k dělání zdánlivě nesmyslných věcí. Kdy
je možné přistihnout dívku 21. století, jak
hází střevícem za hlavu? Seriozního pána,
jak si do peněženky zasouvá rybí šupinu?
Celou rodinu, když napjatě sleduje lodičky z ořechových skořápek v umyvadle?
Jenom jednou. V neobyčejné vánoční
době jsou neobyčejné věci normální. České vánoční tradice v sobě neoddělitelně
spojují křesťanské svátky s pohanskými
obřady, dávné místní obyčeje se proplétají
s vlivy jiných zemí. Jaké hlavní zvyky se
dnes v Česku váží k adventnímu a vánočnímu období?

Adventní věnec

Mezi nejoblíbenější symboly předvánoční
doby patří adventní věnec. Je většinou
spletený ze zeleného chvojí, někdy ozdobený mašlemi, šiškami a jinými maličkostmi. Na věnci stojí čtyři svíce, které
představují čtyři adventní neděle. Těmi
je vymezen advent, doba, v níž křesťané
očekávají narození Spasitele. Letos první
neděle adventní připadá na 2. prosince.
Každou neděli se na věnci rozsvítí další
svíčka, až na konci adventu září všechny.
Pro křesťany je přibývající světlo symbolem blížícího se příchodu Ježíše Krista,
tradici ale dodržují i ti, kdo se prostě těší
na Vánoce.

Adventní kalendář

Zvláště dětem, které se už nemohou
dočkat Vánoc, bývá určen adventní kalendář. Každý den odkrývají jedno ze
čtyřiadvaceti okének, za nímž najdou
malou odměnu, zpravidla kousek čokolády. Adventní kalendáře začínají tradičně
prvním prosincem, což ale není úplně
přesné. Období adventu zahajuje totiž
čtvrtá neděle před Štědrým dnem, každý
rok je tedy datum jiné.

Barborky

Svobodné dívky by mohl zajímat zvyk,
který se váže k svátku sv. Barbory (4.12.).
Ten den, podle tradice, trhají dívky třešňové větvičky zvané barborky a čekají,
zda jim do Vánoc ve váze rozkvetou. To
by znamenalo, že se dívka do roka vdá.

Mikuláš, anděl a čert

Velmi živým je v Česku svátek sv. Miku-

láše. V jeho předvečer, 5. prosince, navštěvuje děti Mikuláš v doprovodu čertů
a andělů. Mikuláš v biskupském rouchu
děti nejdříve zkouší, například z básničky
či písničky, a vyptává se na jejich poslušnost. Čert mu dodává autoritu strašením,
pouštěnou hrůzu vyvažuje krásný anděl.
Nakonec Mikuláš dítě, které slibuje, že
bude hodné, podaruje drobnými dárky,
především sladkostmi a ovocem. Zlobivější děti ale mohou mezi cukrovinkami
nalézt i bramboru nebo kousky uhlí. Není-li převlečený Mikuláš na dosah, dítě
nepřijde zkrátka. Stačí, když dá za okno
punčochu, po setmění mu do ní Mikuláš
nadílku vloží i bez zkoušky.

Cukroví a vánočka

České Vánoce jsou nejsladším obdobím
v roce. Hospodyňky se doslova předhánějí v pečení vanilkových rohlíčků, perníčků, sněhových pusinek a desítek dalších
druhů cukroví. Recepty se v rodinách
předávají po generace, není proto divu, že
drobné cukroví je na pohled krásné a na
jazyku se rozplývá. Nepostradatelnou
součástí svátečního stolu je vánočka, sladké pečivo z kynutého těsta spletené do
tvaru copu a zdobené rozinkami a mandlemi.

Jesličky

Zobrazování biblického výjevu z betlémského chléva, kde se na slámě narodil
Ježíšek, patří mezi české vánoční tradice
již celá staletí. Betlémy se stavějí nejrůznějších velikostí a z nejrůznějších
materiálů: ze dřeva, papíru, keramiky,
ale i z perníku či dokonce z másla. Ve
středu betléma jsou jesličky s Ježíškem,
obklopeným Pannou Marií a svatým Josefem. Nad chlévem se vznáší anděl, který
drží stuhu s nápisem Sláva na výsostech
Bohu. Další postavičky představují pastýře a stádo ovcí, kterým bylo narození
zvěstováno, dary přinášejí tři mudrcové.
K biblickým reáliím lidé často přidávali
postavy, budovy i stromy ze svého okolí.
Do Guinnessovy knihy rekordů byl zapsán největší mechanický lidový betlém
Pokračování na str. 8
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na světě, zvaný Krýzovy jesličky. Skládá se z více než třinácti
set ﬁgurek, z nichž na 130 se pohybuje. Betlém je vytvořen ze
dřeva, látek a kašírovací hmoty. Více než šedesát let na něm pracoval měšťan Tomáš Krýza (1838 - 1918). Nachází se v muzeu
v Jindřichově Hradci.

Vánoční stromeček

Bez rozzářeného stromečku si dnes
Vánoce už ani nedovedeme představit. Přesto je tento zvyk v českých
zemích celkem mladý. V měšťanských a šlechtických domácnostech
se začal objevovat počátkem devatenáctého století, zdomácněl ale až
v průběhu jeho druhé poloviny. Na
venkově dnešnímu pojetí předcházel
zvyk věšet stromek špičkou dolů nad
slavnostní stůl. Zpočátku se stromek
zdobil červenými jablíčky, ořechy,
ozdobami ze slámy nebo cukrovím.
Ve dvacátém století začaly převažovat skleněné ozdoby.

Jmelí

Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně
nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod
jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí,
a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

Štědrý večer

Na Štědrý den se rodina schází doma, zdobí stromeček, chystá
se večeře. Mnoho lidí zachovává až do večera půst. Dětem, které se nemohou dočkat večeře rodiče slibují, že vydrží-li nejíst,
uvidí zlaté prasátko. Po setmění, s východem první hvězdy, se
zasedá ke společné večeři. Tradiční česká štědrovečerní večeře
se skládá z rybí polévky a smaženého kapra s bramborovým
salátem. Od večeře není radno vstávat, zbytečně se tak přivolává
neštěstí. To podle tradice přináší i lichý počet lidí kolem stolu.

Vánoční kapr

V předvánočním čase jsou v ulicích všech českých měst k vidění mohutné kádě plné kaprů. Většina jich pochází z proslulé
rybníkářské oblasti na jihu Čech. Ve většině domácností se kapr,
obalený v mouce, vajíčku a strouhance, smaží na pánvi. Mezi
tradiční pokrmy patří i kapr vařený „na modro“ se zeleninou
a máslem. Tradice praví, že kdo si dá šupinu z vánočního kapra
při večeři pod talíř, bude mít dostatek peněz po celý následující
rok. Podobného účelu dosáhne i ten, kdo si dá šupinu do peněženky. Kaprův osud se ale občas vyvine úplně jinak: zvláště děti
vítají, když ho na Štědrý den mohou pustit zpět na svobodu.

Ježíšek

Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé
české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky.
Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Na rozdíl
třeba od Santa Clause
tato postava nemá žádnou
ustálenou vizuální podobu.
Také způsob, jakým k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek
je zdrobnělinou pro Ježíše
Krista, jehož dětství je
o Vánocích zdůrazňováno.
Děti Ježíškovi před Vánoci
posílají dopis, ve kterém
ho prosí o to, co by si přály
pod stromečkem nalézt.
Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava
Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa.
České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak
Mikuláš, tak Ježíšek.

Zdravé jádro

Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko - napříč,
tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne pěticípou
„hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze
se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka
uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci
výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako
jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech
nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.

Lití olova

Na přípravu náročnější, zato významově bohatší tradice, je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem či na kamnech se roztaví
kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s
vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní
usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží
rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen. Výsledný tvar
olova je také možné číst jako odpověď na předem položenou
otázku.

Plavba životem

Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká
svíčka - nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička
se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její
plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když
vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty,
drží-li se při břehu, zůstane doma.

Kam zamíří střevíc

Na Štědrý den se svobodné dívky mohou svého osudu zeptat,
čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu.
Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud
ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky
a odchod od rodičů.

Koleda

Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku
a ještě v nedávné době byl tento zvyk součástí především venkovského prostředí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali písně
a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku.
Hlavní dobou koledování bylo období mezi Štědrým dnem
a svátkem Tří králů. S tradiční vánoční koledou je spojen například svátek sv. Štěpána. Verše Koleda, koleda Štěpáne, co to
neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad sem s ní na ledu znají
i děti, které se koledovat už nevydávají.

Nový rok

První den v roce je provázen rčením „Jak na Nový rok, tak po
celý rok“. Je proto záhodno vyvarovat se jak všech hádek a rozepří, tak i nepříjemné práce. K obědu se tradičně podává čočka
nebo polévka s drobnou krupicí. Podle zvyku si těmito pokrmy
člověk zajišťuje dobrou ﬁnanční situaci na celý rok. Naopak
tradice nedoporučuje servírovat zajíce či drůbež, a to aby štěstí
neuteklo nebo neulétlo.

Tři králové

Šestého ledna obcházejí domácnosti chlapci převlečení
za tři krále, koledují a přejí
vše dobré. Na vchody domů
a bytů píší svěcenou křídou
K + M + B, tedy zkratku
latinské věty Christus mansionem benedicat, Kristus
ať žehná tomuto příbytku.
V tento den se také pořádají
různé charitativní sbírky.
Na Tři krále končí cyklus
vánočních svátků. Lidé
odstrojují stromeček a ukládají betlém, aby se k němu zase napřesrok vrátili.
Vánoční povídání pro vás připravila Renáta Kubátová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE

PASOVÁNÍ STROMU V ÚJEZDCI

Dne 11. září 2008 se v Újezdci uskutečnilo „Setkání u javoru“
u příležitosti pasování javoru na památný strom“ Javor Ladislava Stehlíka“. Akce proběhla pod patronací Obce Bělčice, Městského úřadu Blatná a České lesnické společnosti.
Protože památný javor se nachází v těsné blízkosti kostela sv.
Voršily, zajistil pan Ráž z Újezdce i možnost prohlídky kostela,
kterou všichni přítomní využili.
Akci zahájila kulturní vložka 2 dudaček lidovými písněmi, poté
promluvil starosta Bělčic, pan Josef Zeman, krátké slovo pak
ještě měla paní Ing. Vokrojová z MěÚ Blatná, hezké povídání
o stromech a o svém otci přednesla paní doktorka Blanka Stehlíková, osobní vzpomínkou a verši L. Stehlíka přispěl pan Ing.
Karel Benedikt.
Vlastní pasování pak provedl zástupce České lesnické polečnosti. Tento javor, který je starý asi tak 130 let, měří v obvodu přes
3 metry a je to javor mléč, kterých je mezi památnými stromy
asi tak 30. Tato akce byla velmi pěkná, všichni přítomní odcházeli spokojeni a dobře naladěni. Zúčastnilo se asi 80 lidí. M.V.
Celou akci zdokumentoval pan Bohumil Převrátil. Díky jeho
zájmu a obětavosti je zdokumentována většina společenských
akcí v naší obci, včetně rekonstrukce náměstí, instalace zvonů
apod.

DRAKIÁDA

Dne 21.10.2008 se uskutečnila drakiáda. Akci pořádala školní družina (pani
D. Heverová) a Místní lidová knihovna
(pani M. Vonášková) . Původně se
akce měla konat o týden dříve, ale ten
den pršelo. Draci si tak museli na svůj
výlet počkat. A to se vyplatilo. Za krásného počasí vzlétlo 34 draků.
Přišlo se podívat i mnoho diváků, především z řad rodičů.
Všechny děti dostaly za odměnu perníkové draky, které upekly
kuchařky ze školní jídelny a zdobily některé maminky. Děti,
které pouštěly draky, navíc dostaly dárky od sponzorů.
Všem děkujeme za pomoc.

PRODEJNÍ VÝSTAVA PERNÍČKŮ

V Místní lidové knihovně bude od 26.11. prodejní výstava perníčků od pani Čelkové a prodejní výstava výrobků klientů ÚSP
Osek.
M.V.
Místní lidová knihovna má nové webové stránky
www knihovnabelcice.estranky.cz

SPOLEK SENIORŮ BĚLČICKA
„JUNÁK“

Pořádal dne 14. listopadu 2008 Výroční schůzi, na které zhodnotil činnost v tomto roce a projednal návrhy na akce v roce 2009.
Jednou z prvních akcí bude v měsíci lednu „Zahrádkářské povídání“ O strupovitosti jádrovin a dalších houbových chorobách
spojené s výstavkou perspektivních odrůd jabloní a jejich ochutnávkou. Jak je uvedeno v názvu, nejsme jen spolek důchodců,
ale uvítáme mezi námi každého, kdo se chce podílet na veřejné
spolkové činnosti i zábavě.
K.B.

Fotbal 2008/2009 - podzimní část
fotbalové sezony v cíli

Mužstvo mužů uzavřelo nedělní remízou 0:0 v předehrávaném
14. kole se Záhořím podzimní část fotbalové sezony 2008/2009.
Mládežnická mužstva dohrála své mistrovské zápasy již dříve.
Pokud se ohlédneme za uplynulou částí z pohledu mužstva
mužů, nemůžeme být s konečnou podobou tabulky, ve které
ﬁgurujeme na 10 místě se ziskem 15 bodů, rozhodně spokojeni.
Mužstvo se celý podzim potýkalo se zraněními, což znemožnilo
optimálně stabilizovat sestavu. V domácích zápasech se nám
letos bohužel nedařilo tak jako loni a i zápasy, kdy jsme dokáza-

li soupeře výrazně přehrát, jsme díky tomu, že jsme někdy nedokázali proměnit i ty nejvyloženější šance, nedokázali proměnit
v zisk tří bodů. Proměňování šancí, někdy i chybějící štěstí
a v některých zápasech špatná obranná hra mužstva byly ostatně
hlavním naším problémem a musíme na tom po zimní přestávce
výrazně zapracovat v přípravě na jarní část.
Věříme, že se uzdraví i všichni marodi, a mužstvo se dobře připraví na jaro tak, aby mohlo znovu rozdávat fotbalovou radost
našim fanouškům, kterým tímto velmi děkujeme za podporu
a skvělou atmosféru i ve chvílích, kdy se nám příliš nedařilo.
Jako v předchozích letech bude součástí zimní přípravy účast na
zimním turnaji v Blatné, kde začínáme již 24. ledna od 13 hodin
utkáním s Nepomukem.
Do herní přípravy by se měli zapojit i vybraní dorostenci, kteří
ostatně spolu se žáky a nejmladšími našimi fotbalisty (minipřípravkou) dokázali během podzimu, že bude v bělčickém fotbale
na čem stavět. Mužstvo dorostenců vedené Pavlem Rathouským
skončilo po podzimu na třetím místě se ztrátou 2 bodů na druhé
Lnáře, ale se zápasem k dobru. Mužstvo žáků vedené dvojicí
trenérů Josefem Vrbským a Ladislavem Machem skončilo po
podzimu také na třetím místě a mužstvo nejmenších vedené
Honzou Jelínkem, Jirkou Průchou a Petrem Zamrazilem absolvovalo všechny odehrané turnaje na skvělém 2. místě.
Úspěšné účinkování mládeže navíc podtrhuje úspěšná účast
dvou žáků Martina Sudy a Patrika Průchy v okresních výběrech
třinácti a dvanáctiletýchletých fotbalistů.
Myslím, že všechny tyto výsledky mládežnických týmů jsou
pozvánkou hlavně pro rodiče mladých fotbalistů, hlavně těch
rodičů, kteří ještě na hřiště cestu nenalezli, aby je v jejich sportovním snažení podpořili.
Každý z kluků určitě rád uvidí tátu nebo mámu na hřišti fandit,
ať již při přátelském nebo mistrovském utkání. A určitě každého tátu nebo mámu, i když třeba fotbal není jeho hobby, určitě
v koutku duše zahřeje, když uvidí svou ratolest radovat se ze
vstřelené branky a z vítězství svého týmu.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří jsou ve fotbalovém
dění v Bělčicích aktivně zapojeni, ať již jsou to hráči, trenéři,
zdravotnice, pořadatelský tým či rodiče mladých fotbalistů.
Poděkování patří samozřejmě Obecnímu úřadu a všem sponzorům, bez jejichž podpory by vlastně fotbal v Bělčicích vůbec
nemohl existovat. Pevně věřím, že na jaře připravíme fanouškům lepší podívanou, více branek v síti soupeřů a méně v naší
síti. A protože se neúprosně blíží konec roku, rád bych popřál
všem fotbalistům a ostatním spoluobčanům do roku 2009 hodně
zdraví, málo starostí a hodně radosti.
J.Ř.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
V BĚLČICÍCH

Zveme spoluobčany na rozsvícení vánočního stromku v Bělčicích, které se uskuteční v sobotu dne 29.11.2008 v 17.30 na
náměstí v předvečer první adventní neděle. Přijďte si zazpívat
koledy a popít vánoční punč.
U stromečku bude mít premiéru nová zesilovací aparatura, kterou zakoupil Obecní úřad pro podobné příležitosti.

Dále Vás zveme:

 6.12. Mikulášskou diskotéku pro děti i dospělé. Od 14.00
hod. v bělčické Sokolovně.
 7.12. Vánoční trhy na zrekonstruovaném náměstí od 9.00 do
12.00. Prodej keramiky, svíček, vánoční vazby….
 14.12. Mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla, na které bude
spoluúčinkovat místní rytmický pěvecký sbor. Začátek v 8.30.
 24.12. Půlnoční mše svatá od 22.00, zpívat bude též rytmický
pěvecký sbor. Po skončení si zazpíváme koledy.
 25.12. Mše svatá na Boží hod vánoční. Začátek v 8.30.
 26.12. Vánoční rybářská taneční zábava v místní Sokolovně.
 31.12. O půlnoci velkolepá pyrotechnická show, kterou pro
sebe občané pravidelně uspořádávají.
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V novém roce:
10.1.09
25.1.09
07.2.09
07.3.09

Hasičský ples
Divadelní představení
Sportovní ples
Včelařský ples



(ZN)

BEZDĚDOVICE

CO NOVÉHO V BEZDĚDOVICÍCH,
DOBŠICÍCH A PAŠTIKÁCH

Vážení čtenáři, pomalu nastává vánoční období a do našich domovů vstupuje krásná sváteční atmosféra plná lásky a vánoční
pohody. Nastává čas Vánoc, doba, kdy se lidská srdce rozechvívají, a náhle nacházíme po každodenním shonu všedních dní
čas, abychom se zastavili a v klidu svých domovů oslavili Vánoční svátky a příchod Nového roku, abychom bilancovali uplynulý rok, co nám dal i vzal, abychom věnovali svůj čas a dárky
svým blízkým.
S přáním klidného prožití svátečních chvil, pohody a zdraví
v novém roce 2009
Miluše Kubátová, starostka obce

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
V DOBŠICÍCH U ZNOJMA

k zakoupení dobrého vínečka domů, nesměl chybět ani burčák.
Po rozloučení s panem starostou Ing. Jenšovským, některými
občany obce Dobšice a s pozváním na 14. února 2009, kdy proběhne další ročník putování po dobšických sklípcích, jsme před
polednem uháněli domů.
Toto již třetí společné setkání občanů Dobšic z ČR se stává již
tradicí, která jistě bude pokračovat ve velmi přátelském až rodinném duchu i v dalších letech.
Miluše Kubátová

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Krásné životní jubileum oslavili v měsíci říjnu a listopadu tito
naši občané: paní Vlasta R a d o v á , paní Anna H o ř e j š o v á
a pan Zděněk J í ch a.
Blahopřání k životnímu jubileu s přáním zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody spolu s přáníčkem a dárkovým šekem
předali oslavencům členové zastupitelstva obce společně se
starostkou nebo místostarostou .

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 4. ŘÍJNA 2008

Možná si vzpomenete, že zvyk slavnostního uvítání do života
popisují bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi. Když se narodilo
děťátko, přišel je uvítat starosta obce a svůj projev končil slovy:
„ ...vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti své
obce.“ Vítali tak nového člena obce, člověka, v kterého vkládali
veliké naděje. Proto i my jsme se v sobotu 4. října sešli, abychom společně uvítali novorozeňátka, abychom s maminkami,
tatínky, kmotry a dalšími členy rodiny oslavili narození nových
občánků:
 Veroniku Koubkovou
 Evu Vokrojovou
 Jakuba Podlešáka
 Michaela Vondrušku
Slavnostní vítání občánků se konalo ve Lnářích. Děti z místní
mateřské školy zpestřily program básničkami. Na památku
slavnostní události byly dětem předány dárky paní starostkou
a maminkám byla podarována kytička. Tento památný den byl
zapsán do pamětní knihy Obecního úřadu Bezdědovice.
Vítáme novorozeňátka do života a přejeme jim i celé jejich rodině, aby příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým
nebem, aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono,
aby mohlo být na své rodiče pyšné.
Ať krása, štěstí a radost provázejí novorozeňátka na jejich cestě
životem.
Miluše Kubátová

V sobotu 27. září 2008 se uskutečnil zájezd do Dobšic u Znojma
na Svatováclavské posvícení, které je nejvýznamnější kulturní
i společenskou akcí roku s několikadenním bohatým programem
a zábavami pro děti i dospělé. Letos poprvé za účasti zástupců
z partnerských obcí s názvem Dobšice.
Pro všech 13 účastníků byl připraven bohatý celodenní program.
Po 12:00 hodině dorazil autobus do Dobšic k obecnímu úřadu,
kde nás všechny přivítal starosta obce Ing. Jaroslav Jenšovský.
Provedl nás po obecním úřadě a my mu předali dárek – originální kresbu sepií dobšické kapličky od akademického malíře pana
Krátkého. Dárek se velmi líbil.
V poledne byl připraven oběd, ke kterému zahrála živá kapela.
Následovala prohlídka obecní vinárničky, kde byla instalována fotograﬁcká výstava o bitvě u Znojma v roce 1809 a sbírka
doutníkových a zápalkových etiket. Navštívili jsme i další sklípek, kde jsme se setkali s občany Dobšic nad Cidlinou vedenými panem starostou Ing. Malým.
Poté jsme shlédli nácvik divadelního amatérského spolku z Dobšic. V 18 hodin nás čekala projížďka vláčkem podél řeky Dyje
okolo Louckého kláštera, kde právě probíhal Burčákfest a kde
vystupoval Petr Kolář. Ve Znojmě pod Znojemskou rotundou
jsme se byli podívat v muzeu motorismu. K vidění byly nejenom staré pragovky a škodovky, ale i motocykly a další servisní
věci.
Večer část lidí navštívila posvícenskou zábavu v místní sokolovně. Hrála zde skvělá kapela Sabrin band, vystoupily také
místní orientální tanečnice a kouzelník. Někteří zůstali ve sklípku u dobrého vína. Kolem druhé hodiny ranní jsme se vydali
k hotelu plni zážitků. V neděli po snídani jsme navštívili sklípek

KULTURNÍ OKÉNKO BEZDĚDOVICKÉHO
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OSLAVY POSVÍCENÍ V NAŠÍ OBCI
V sobotu 10.11. proběhla zábava skupiny Čejka Band. Zábava
měla velký úspěch. Příští rok přijede skupina znovu.
V neděli odpoledne 12.11. jako každý rok i letos chodili po
obědě i muzikanti se zástupci SDH. Muzikanti u každého domu
zastaví a zahrají občanům jejich oblíbené písničky.
Občané jím na oplátku za písničky nabídnou občerstvení a hnětýnky. Hnetýnky jsou místní specialita, kterou na mnohých místech naši republiky neznají. Doufáme, že tato dlouholetá tradice
bude pokračovat i v příštích letech.
Alena Vestfálová, foto Šíp Jaroslav.
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Nohejbal v Bezdědovicích

Posvícení v Bezdědovicích, foto Jaroslav Šíp

SPORTOVNÍ AKCE V BEZDĚDOVICÍCH

PODZIMNÍ SPORTOVNÍ AKCE
V BEZDĚDOVICÍCH
 Dne 27.9.2008 pořádali sportovci
v Bezdědovicích turnaj v nohejbale trojic.
Turnaje se zúčastnily 4 trojice z Blatné
a Bezdědovic.
Tento turnaj vyhrála trojice P. Vestfál,
M. Švejda a Ota Burian st. z Bezdědovic
a Blatné.
Na druhém místě skončila trojice ve složení Petr a Jan Ďulíkové a Josef Mourek
z Bezdědovic.
Třetí místo obsadila trojice Stanislav
Brda, Jaroslav Suchánek a Milan Jícha.

 Jako každý rok se v Bezdědovicích
11.10.2008 pořádal Posvícenský turnaj
v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo
7 trojic z Blatné, z Horčápska a z Bezdědovic. Tento turnaj vyhrály po třetí
za sebou trojice Miroslav Švejda, Josef
Navrátil a Jindra Pavel z Blatné. Na druhém místě skončila trojice ve složení Petr
a Jan Ďulíkové a Josef Mourek z Bezdědovic. Třetí místo obsadila trojice Pavel
Vestfál, Milan Hork a Martin Vocelka
z Bezdědovic a Blatné. Vítězná trojice si
odvezla putovní pohár věnovaný p. Kotlíkem za tři vítězství v řadě.

BLATNÁ

Nové vybavení autobusových zastávek
v Blatné a v Drahenickém Málkově

V říjnu 2008 došlo k realizaci projektu „Autobusové zastávky na
Písecké ulici v Blatné a v Drahenickém Málkově“. Tato akce je
spoluﬁnancována z Grantového programu na podporu výstavby
a oprav autobusových zastávek Jihočeského kraje.
Realizací projektu došlo k umístění nové autobusové čekárny na
Písecké ulici v Blatné a v Drahenickém Málkově.
Autobusová zastávka na Písecké ulici směrem na Písek a Strakonice zcela postrádala jakýkoli přístřešek, který by ochránil
cestující před nepřízní počasí. Autobusová zastávka v Drahenickém Málkově směrem na Březnici byla ve špatném stavu a nesloužila zcela svému účelu.
Umístěním nových autobusových čekáren došlo k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury a zlepšila se kultura cestování.

Blatná - Kompostárna

Právě probíhá realizace projektu „Blatná – Kompostárna“. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Projekt zahrnuje vybavení kompostárny. V rámci projektu bude
pořízena váha s váhovnou, traktor, čelní nakladač, štěpkovač
dřevní hmoty a překopávač kompostu.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 569 600 Kč, z toho je
příspěvek z OPŽP 3 884 160 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR
228 480 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 456 960 Kč (10 %).

Podhájský rybník – odbahnění
a rekonstrukce

Právě probíhá realizace projektu „Podhájský rybník – odbahnění a rekonstrukce“. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
(SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP). Projekt zahrnuje odstranění sedimentu a vybudování

SPORTOVNÍ AKCE
PŘIPRAVOVANÉ DO KONCE ROKU
V Bezdědovicích se uskuteční v prosinci
dva turnaje ve stolním tenise a to:
 6.12. Mikulášský turnaj a
 27.12.2008 Vánoční turnaj. Všechny
sportovce i diváky srdečně zvou pořadatelé.
Alena Vestfálová
 Současné aktuality a informace
z Bezdědovic je možno sledovat na
webových stránkách obce
www.blatensko.cz/bezdedovice

sdruženého objektu na Podhájském rybníku v k.ú. Drahenický
Málkov. V rámci realizace akce bude vybudován sdružený objekt, který se bude skládat z výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a odtokového koryta.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 132 636 Kč, z toho je
příspěvek z OPŽP 1 812 740 Kč (85 %) příspěvek SFŽP ČR
106 631 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 213 265 Kč (10 %).

BLATNÁ – SBĚRNÝ DVŮR

Právě probíhá realizace projektu „Blatná – Sběrný dvůr“. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Projekt zahrnuje vybudování sběrného dvora, kam budou umístěny velkoobjemové kontejnery, stacionární lis s přípojným kontejnerem, lisovací kontejner a hydraulický lis. Realizací tohoto
projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení
kapacity jejich zpracování o 350 t/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 648 140 Kč, z toho je
příspěvek z OPŽP 3 950 919 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR
232 407 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 464 814 Kč (10 %).

PRÁCE NA BUDOUCÍ BLATENSKÉ
TRŽNICI PRO TENTO ROK SKONČILY

Na volném prostranství ul. V Podzámčí po demolici staveb narušených povodní v roce 2002 vzniká akce „Tržnice místních
produktů s parkovištěm v Blatné“. Toto volné prostranství bylo
v létě ﬁrmou Strabag odvodněno a v minulých dnech zpevněno
štěrkem a živičným recyklátem pro parkoviště. Záchytné parkoviště pro návštěvníky města bude mít kapacitu 50 míst pro auta
a 3 místa pro autobusy. Dále zde byla připravena plocha pro
prodej regionálních produktů, na kterou budou trvale osazeny
stánky, bude-li získána dotace. Zastavěná plocha parkoviště činí
1545 m2 a plocha tržnice ze zámkové dlažby má 265 m2. V současné době dochází k ozelenění tohoto prostoru.
Zpevněním plochy se z urbanistického hlediska dosáhlo vylepšení funkce a vzhledu stávající plochy. Na výstavbu parkoviště
a tržiště město Blatná vyčlenilo 500 tisíc korun. Projektová
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dokumentace byla spoluﬁnancována z dotace, která byla realizována přes Svazek obcí Blatenska.
M. Šípová, MěÚ Blatná

Liniová výsadba sazenic stromů na
„Kátlperku“

V říjnu 2008 došlo k realizaci již druhé etapy projektu „Liniová a skupinová výsadba v k.ú. Blatná“. Na místě zvaném
„Kátlperk“ byla v loňském roce provedena skupinová a liniová
výsadba stromů podél obecní cesty od komunikace do Skaličan.
V letošním roce byla ozeleněna i její druhá část ke komunikaci
do Buzic dřevinami, jako je dub zimní, javor mléč, lípa malolistá, javor babyka, jeřáb ptačí a bříza bělokorá. Sazenice byly
kontejnerované o výšce 180 cm a více. Jednotlivé sazenice jsou
ukotveny k jednomu kůlu a opatřeny ochranným pletivem proti
okusu.
Celkové vynaložené náklady druhé etapy výsadby činí 98 000
Kč, z toho dotace Ministerstva životního prostředí – Program
péče o krajinu je 58 800 Kč.
M. Šípová, MěÚ Blatná

Informace o rekonstrukci autobusové
stanice Blatná (u nádraží ČD)

Vzhledem ke stávajícímu stavu nástupišť, označníků a čekáren
autobusové stanice Blatná, se Město Blatná rozhodlo v loňském
roce zpracovat projekt „Autobusové zálivy u silnice č. III/1739
v nádražní ulici v Blatné“, jehož realizace byla provedena
v uplynulých týdnech. Tato akce je spoluﬁnancovaná Státním
fondem dopravní infrastruktury. Celkové uznatelné náklady na
realizaci akce činí 664 095 Kč, z toho příspěvek ze Státního

fondu dopravní infrastruktury činí 491 000 Kč (cca 74 %) a příspěvek města Blatná 173 095 Kč (cca 26 %).
V rámci projektu byla vytvořena tři nová nástupní a dvě výstupní stanoviště. Nástupní stanoviště č. 1 a 2 jsou zřízena v novém
zálivu před parčíkem, stanoviště č. 3 je umístěno před budovu
restaurace (proti nádražní budově ČD). Obě výstupní stanoviště
jsou situována před nádražní budovou ČD. Pro autobusy, které
mají v autobusové stanici přestávku mezi spoji, jsou vyznačena
čtyři odstavná stání podél stávající autobusové stanice. Projekt
též počítá s odstraněním zařízení stávající předimenzované
a vandalismem značně poškozené autobusové stanice.
V rámci akce byla dále provedena rekonstrukce chodníků před
nádražím ČD a restaurací, včetně stávajícího přechodu pro
chodce. U nástupišť č. 1 a 2 (podél parčíku) se místo původního
chodníku, v jehož prostoru je nyní autobusový záliv, vybudoval
chodník nový. U nástupišť č. 1 a 2 je umístěna čekárna.
Nová stanoviště začnou sloužit cestujícím od pravidelné změny
jízdních řádů, která letos připadá na neděli 14.12.2008; do té
doby bude využívána stávající autobusová stanice. Rozdělení
jednotlivých spojů na nová nástupní stanoviště je následující:
NÁSTUPIŠTĚ Č. 1
Směr Sedlice přes Hněvkov, Radomyšl, Doubravice, Bratronice,
Strakonice, České Budějovice, Písek.
NÁSTUPIŠTĚ Č. 2
Směr Skaličany, Myštice, Uzeničky, Březnice přes Drahenice,
Příbram, Horažďovice (nedělní spoj), Mladý Smolivec, Radošice, Sedlice přes Škvořetice, Buzice, Blatná-Vrbenská.
NÁSTUPIŠTĚ Č. 3
Směr Drahenický Málkov, Bělčice, Březí, Březnice přes Bělčice,
Předmíř, Kadov, Svéradice, Čečelovice, Komušín.
Věříme, že vybudování nových a odstranění původních autobusových stání, přispěje ke zlepšení kvality veřejné dopravy i celkovému vzhledu Nádražní ulice.
Za Městský úřad Blatná
Ing. Martina Šípová, odbor majetku, investic a rozvoje
Ing. Jan Valášek, odbor dopravy

ROK 2008 VE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE BLATNÁ
Střední odborná škola Blatná, sídlící V Jezárkách 745, v roce 2008 oslavila již 50
let existence. Hlavním dnem oslav byla
sobota 21.6., kdy se sešlo více než 1500
absolventů, hostů i bývalých zaměstnanců. Nad oslavami převzali záštitu senátor
Ing. Josef Kalbáč, hejtman RNDr. Jan
Zahradník, radní kraje Ing. Marie Hrdinová a starosta Blatné Josef Hospergr.
Za dobu existence školy studium úspěšně
ukončilo maturitní zkouškou 3157 absolventů ekonomických oborů, 201 absolventů elektrotechnického oboru a 18 oboru informatika (stav k září 2008). Dalších
322 žáků vystudovalo dálkově. Celkem,
po uzavření školního roku 2007/2008,
školu maturitou ukončilo již 3698 absolventů ekonomických a elektrotechnických
oborů. Působí nejen na Blatensku, ale
i v širokém okolí.
V posledních letech někteří absolventi
studují i v zahraničí. Příjemnou atmosféru
oslav připomenou i fotograﬁe vystavené
na webu školy www.blek.cz. Na tomto
webu naleznou informace i noví zájemci
o studium tří oborů. Pro školní rok 2009/
2010 budou otevřeny celkem 3 až 4 třídy
tří oborů (podle zájmu 1 až 2 třídy elektrotechnického oboru Elektronické počítače, 1 třída oboru Obchodní akademie
a 1 třída oboru Informatika v ekonomice).
Jsou připravovány úpravy náplně oborů
v rámci školních vzdělávacích plánů,

chystá se důkladná rekonstrukce
šaten, průběžně je obnovováno moderní počítačové vybavení – škola
má 5 učeben výpočetní techniky.
Při odborných praxích žáci působí
v mnoha podnicích a organizacích
na celém Blatensku i v širším okolí. Nejenom žákům, ale i mnoha
blatenským občanům, vaří školní
jídelna a mimoblatenští žáci bydlí
v domově mládeže, který v měsíci
srpnu funguje pro rekreační pobyty
s plnou penzí, takže školní areál
přispívá ke zvýšení turistického
ruchu v Blatné a okolí.
Učebny školy, zejména víceúčelový sál, slouží i pro různá školení
a semináře nebo např. již poněkolikáté, i pro kontrabasovou soutěž.
V případě dostatečného počtu zájemců škola může nabídnout kurzy
výpočetní techniky.
V posledních letech v areálu školy
sídlí i pobočka pro dálkové studium Bankovního institutu vysoké
školy, a.s. Praha, takže během
pátků a sobot v Blatné studují i vysokoškoláci.
Školní rok utíká rychle zejména čtvrtým
ročníkům, takže již v prosinci a v lednu
proběhnou další tři maturitní plesy čtyř
tříd a na přelomu května a července přibudou další absolventi, které vzápětí vystří-

dají noví žáci. Věříme, že i oni přispějí k
udržení dobré pověsti blatenské „ekonomky“, která již mnoho let není jen „ekonomkou“, ale o které zjednodušeně platí
„SOŠ Blatná = počítače + ekonomika“.
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SKALIČANY MAJÍ NOVOU PAMĚTNÍ DESKU
Rok 2008 je rokem historických „osmiček“. Jedním z nejvýznamnějších výročí, ne-li vůbec nejvýznamnějším, je
90. výročí vzniku Československé republiky. Na troskách habsburského mocnářství se tehdy zrodil nový stát, na
jehož vzniku se podílela celá řada osobností. Nemalý a nesporný vliv na vznik republiky měli i českoslovenští vojáci
bojující na různých frontách 1. světové války, zejména pak legionáři. Ve válečné vřavě položilo svůj život množství
občanů naší země, na jejichž památku pak v dobách prvorepublikových obce, mnohdy za spoluúčasti různých spolků,
budovaly pomníky. Není snad vísky na Blatensku, která by neměla padlé ve válečném konﬂiktu, který předcházel
vzniku našeho státu. Jednou z mála obcí, která doposud měla jako připomínku na své padlé pouze nepatrný
kartonový štítek umístěný v kapličce, je obec Skaličany, patřící v současné době pod Blatnou.
V prvorepublikových časech byla tato
obec samostatná a dnes již nevíme
z jakého důvodu nedošlo k realizaci
důstojnějšího památníku obětem války.
Na základě podnětu Osadního výboru
Skaličany a vstřícnosti města byla
v letošním roce vyhotovena pamětní
deska, jejíž odhalení proběhlo dne
27.10.2008 za účasti zástupců Města
Blatná, osady Skaličany a Sboru
dobrovolných hasičů Skaličany. Vlastní
realizace této desky a samotný akt
odhalení je jakousi splátkou dluhu
vůči minulosti, osvěžením paměti lidu
a národa a vzdáním holdu padlým.
V 1. světové válce zahynuli ze
skaličanských občanů Václav Proška,
který pocházel z čísla popisného 3
(dnešní objekt Cheníčkových) a zemřel
v ruském zajetí, Jan Vaníček, který žil
v domě číslo 10 (dnes Sojkovi) padl v
Itálii, Jan Krček zemřel v Srbsku a bydlel
v domě číslo popisné 18, což tehdy
bývala obecní pastouška na návsi, později
zbořená. František Holub padl v Rusku
a pocházel z domu číslo 25, kde dnes žijí
Kvardovi, Petr Chlanda z čísla popisného
30 zemřel na italské frontě, stejně jako
Josef Labský z čísla 34, což jsou dnes
Solarovi. Spolu s těmito lidmi, kteří
prolili svoji krev za svobodu své vlasti,
bojovalo v 1. světové válce bezmála 30
občanů Skaličan. Při tehdejším počtu
domů ve Skaličanech lze konstatovat, že
se války zúčastnili lidé téměř z každého
domu. Pamětní desku vyrobila ﬁrma
Kamenictví Honzík z Chrástu u Březnice
(Iveta Veselá) a na objekt kapličky ji
instaloval Josef Šurát. Kromě projevu
starosty města Josefa Hospergra, ředitele
Okresního archivu ve Strakonicích
Jana Olejníka a předsedy Osadního
výboru Skaličany Václava Cheníčka

st. vystoupily na akci žákyně Základní
umělecké školy v Blatné pod vedením
ředitele školy Martina Škanty. V rámci
slavnostního odhalení zazněly i historické
citace:
KARTONOVÝ ŠTÍTEK
Z KAPLIČKY
„Odpočívejte sladce tam v tom dálném
kraji, dá Bůh, že sejdeme se v tom
nebeském ráji.
Padlým vojínům z obce Skalčan ve
světové válce.“
VÁLEČNÝ DENÍK VÁCLAVA
PROŠKY
„Rodná půda“
„Rodná půdo, máti moje drahá,
v tobě tkvím já pevným kořenem,

zrosil jsem tě krví svou i potem,
i tebe já uhájím proti vrahům všem!“
Kronika obce Skaličany
„Občanům těmto zachována budiž trvalá
paměť a třebaže byli nuceni proti vlastní
vůli bojovati a vykrváceti na bojištích
pod vlajkou Habsburků, i oni mají
zásluhy, že pokud jim bylo možno, třeba
nepřímo přičinili se o rozklad říše, pro
níž v nové Evropě nebylo již místa, aby
na jejich zříceninách zrodil se svět nový
– svět míru, svobody a bratrství“.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na realizaci pamětní desky a všem, kteří
se pietní akce zúčastnili.
Text Václav Cheníček.
Foto Karel Petrán.
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NA ZÁVĚR PROJEKTU „ŽIJEME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI“ MALÉ PODĚKOVÁNÍ

Projekt 5. ročníku Příroda Blatenska letos s podtitulem „Žijeme v parku, parky žijí s námi“ se blíží ke svému závěru.
Výstavu v městském muzeu navštívilo ve dnech 26.8. – 21.9.2008 více než 500 návštěvníků. Výstavu jako každoročně
tvořily dětské výtvarné práce na téma park a odborná část na toto téma, která přiblížila historické parky na Blatensku.
V letošním roce byly součástí i návraty do zámeckého parku – soubor kreseb pana Jana Trávníčka.
Celou výstavu doplňovaly exponáty ze zemědělského muzea
z Ohrady (herbáře, sbírka brouků, vázaných na staré stromy
v parcích, výřezy různých dřev a nářadí), keramika a kamenina
ze zámku Hluboká, replika historického kostýmu zahradníka ze
zámku Český Krumlov a historické zahradnické nářadí. Tradici
růží na Blatensku udržuje pan Miloslav Šíp ze Skaličan, který na
výstavu zapůjčil na 50 živých růží.
Nejen, že jste se mohli dozvědět více informací o zámeckých
parcích Blatenska, mohli jste si m.j. vyzkoušet své znalosti
o regionu. A co jste nevěděli, mohli jste vyčíst právě na výstavě.
Soutěžní test byl určen především pro žáky základních škol, výsledkovou listinu uvádíme na jiném místě SOBáčku. Ceny pro
jmenované žáky byly předány vedení škol, na zakoupení cen pro
vítěze se podílely: Svazek obcí Blatenska, Lesy ČR s.p., Lesní
správa Vodňany, Správa lobkowiczkého majetku Drahenice,
Blatenská ryba, spol. s r.o., Dvůr Lnáře, spol. s r.o., Rybářství
Lnáře, s.r.o. Soutěžní test si můžete vyzkoušet i Vy. Součástí
výzdoby prostor muzea v době konání výstavy „Žijeme v parku,
parky žijí s námi“ na schodišti byly práce dětských kolektivů

z mateřských škol. Návštěvníci mohli vyplnit anketní lístek a
svůj hlas mohli věnovat té které mateřské školce. Nejvíce hlasů
získal prostorový park, který byl dílem kolektivu z Mateřské
školy Šilhova Blatná.
Panely s odbornou částí o historii zámeckých parků Blatenska
zpracovali pracovníci památkového ústavu z Českých Budějovic paní Ing. Marie Pavlátová a pan Ing. Marek Ehrlich, plány
parků nakreslil Vojta Vrchota z Blatné, historii Husových sadů
v Blatné připravil pan Mgr. Jan Olejník. Z depozitáře Městského
muzea Blatná byly k vidění předměty, které se váží k úspěchům
ve šlechtění růží a slavné historii pana Böhma v Blatné. Slovní
doprovod o slavném milovníkovi pichlavé královny květin připravil pan Mgr. Jan Olejník. Všem, kteří se na výstavě větší či
menší měrou podíleli, patří dík.
V roce 2009 čeká na soutěžící i návštěvníky výstavy květinové
a bylinkové téma „Voňavá krása za humny“.
Listopad 2008
Ing. Radka Vokrojová
Odbor životního prostředí, Městský úřad Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA – ŽIJEME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI, 2008:
SOUTĚŽNÍ TEST - OZNAČ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
1. Zámecký park Blatná byl založen:
a)
Jako francouzská zahrada v polovině 17. století
b)
Jako anglický park s chovem jelenů
c)
Jako obora, později zřízen anglický park
2. V zámeckém parku Blatná můžete pozorovat:
a)
Stádo jelenů
b)
Stádo daňků
c)
Stádo muﬂonů
3. Nejstarší stromy v zámeckém parku Blatná jsou
a)
Lípy, břízy, smrky
b)
Olše, katalpa, borovice
c)
Duby a lípy
4. Klášterní zahrada leží
a)
V Buzicích u tvrze
b)
Ve Škvořeticích u zámku
c)
Ve Lnářích u kostela Nejsvětější Trojice a kláštera
5. Spisovatel Ota Pavel psal o baronovi na kole, kterým byl:
a)
Christian Battaglia
b)
Ferdinand Hildprandt
c)
Karel Theodor Lilgenau
6. Královna Johanka v zámeckém parku sedávala u:
a)
Lípy
b)
Buku
c)
Dubu
7. Městský park v Blatné se jmenuje:
a)
Chotkovy sady
b)
Husovy sady
c)
Žižkův park
8. Městský park v Blatné byl založen v roce:
a)
1908
b)
1918
c)
1928
9. Areál klášterní zahrady ve Lnářích byl vybudován v:
a)
Barokním slohu
b)
Románském slohu
c)
V období klasicismu

10. V zámecké zahradě ve Lnářích můžete vidět
romantickou stavbu:
a)
Umělých jeskyní
b)
Minaretu
c)
Rozhledny
11. Barbora Špotáková na olympijských hrách v Pekingu
2008 získala medaili:
a)
Zlatou
b)
Stříbrnou
c)
Bronzovou
12. Jinan dvoulaločný řadíme:
a)
Mezi listnaté dřeviny
b)
Mezi jehličnaté dřeviny
c)
Mezi byliny
13. K nejstarším dřevinám na světě patří:
a)
Borovice
b)
Topoly
c)
Břízy
14. Ve ztrouchnivělém dřevě starých stromů žije řada druhů
hmyzu. V dubech zámeckého parku Blatná žije:
a)
Páchník hnědý
b)
Termit ﬁalový
c)
Otakárek amazonský
Odpovědi
naleznete
na
straně: 19

Jinan
dvoulaločný,
(ginkgo
biloba)
foto Jiří
Bohdal
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽNÍ TEST – PŘÍRODA BLATENSKA 2008
ŽIJEME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI
1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
1. místo:
Češková Dominika, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Kerndlová Markéta, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Korbelová Adéla, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Koblihová Daniela, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Čapek Zdeněk, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Cohnová Kateřina, 5.A ZŠ Na Dlouhém lánu 43, Praha 6
2. místo:
Humajová Kristýna, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Hlinková Pavlína, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Brožová Kateřina, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Dušková Natálie 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Graman Martin, 5.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
3. místo:
Fousek Lukáš, 4.A ZŠ J.A.Komenského Blatná
Kaiser František, 4.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
Polanská Eliška, 3. tř. ZŠ Lnáře
Poláková Lucie, 3. tř. ZŠ Lnáře
Cihla Matěj, 3. tř. ZŠ Lnáře
Hájková Barbora, 5. tř. ZŠ Lnáře



2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
1. místo:
Habadová Líba, 8. tř. ZŠ T.G.Masaryka Blatná
Vávrová Eliška, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Šimůnková Petra, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Benešová Hana, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Hoštičková Edita, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Majerová Kamila, 9. tř. ZŠ Radomyšl
2. místo:
Štěrbová Lucka, 9.B ZŠ T.G.Masaryka Blatná
Richterová Tereza, 9.A ZŠ T.G.Masaryka Blatná
Tumpachová Petra, 9.A ZŠ T.G.Masaryka Blatná
Pechlátová Ludmila, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Hájková Pavlína, 9. tř. ZŠ Radomyšl
Ježková Markéta, 9. tř. ZŠ Radomyšl
3. místo:
Kryštof Šejvar, 7.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
Lapková Monika, 7.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
Vaňková Lucie, 7.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
Ilovična Kristýna, 7.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
Beranová Klára, 8. tř. ZŠ Záboří
Merta Jan, 8. tř. ZŠ Záboří
Čapková Jana 7. tř. ZŠ Záboří

• neuklízet po zlodějích
• vše důležité uvést do policejního protokolu
• je vhodné mít fotodokumentaci cenných věcí, zapsaná výrobní
čísla výrobků a nářadí pro pozdější jednání s pojišťovnou
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

PREVENCE KRIMINALITY

Chalupáři a chataři chraňte si svůj majetek
I když to za okny našich domů a bytů zatím ještě nevypadá,
zima se nezadržitelně blíží a váš rekreační objekt zůstane většinu času v tomto období opuštěný. A to je vhodná chvíle a
příležitost pro zloděje, kterým každý rok v tomto období nastávají žně. Nedejte jim příležitost a chraňte svoji “chaloupku”
jak jen to nejlépe jde! Pachatelé si většinou vybírají rekreační
objekt osamocený. Kolonie chat je bezpečnější, ale ani zde si
chataři nemohou být v průběhu roku jisti. Krade se úroda, nářadí
a cennější věci. Nejslabší stránkou rekreačních objektů z hlediska vloupání jsou jako u všech objektů okna, prosklené plochy
a dveře.
CO PODNIKNOUT?
• Objekt zazimovat. Rozhodně se vyplatí odvést z objektu drahé
nářadí, horská kola a další cennosti.
• To, jaká zvolíte zabezpečovací opatření, záleží na tom, kde se
objekt nachází. Je-li na samotě, je vhodné použít nadstandardní
mechanické zabezpečovací prostředky. Zde doporučujeme využití skrytých detektorů s přenosem informace (radiovou cestou)
k nejbližšímu sousedovi, který vyrozumí policii, aby provedla
zákrok.
• V chatových koloniích se vyplatí zesílit vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na
okna apod. Při překonávání těchto zábran dělá zloděj většinou
hluk a v kolonii může někdo zareagovat na tuto činnost nebo na
poplachový signál z instalované elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a přivolat bezpečnostní agenturu či policii.
• Každá pojišťovna při sjednání pojištění má ve svých pojistných podmínkách pasáž o nejnutnější zabezpečovací technice,
kterou vyžaduje. Většinou pojišťovny předepisují mechanické
zábranné prostředky, u luxusních rekreačních objektů je vyžadována i EZS, elektrická požární signalizace a připojení na pult
centralizované ochrany bezpečnostní agentury.
Jste-li přesto vykradeni:
Platí následující zásady:
• nevstupovat do objektu, může tam být ještě pachatel
• přivolat Policii ČR

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
UPOZORŇUJE OBČANY!!

V poslední době došlo v Blatné k několika případům, kdy neznámý muž oslovil např. před supermarketem některého ze
starších spoluobčanů a pod různou záminkou se vnutil do jejich
bytu nebo domu. Zde žádal například o rozměnění bankovek
větší hodnoty. Následně využil nepozornosti majitele bytu nebo
domu a odcizil zde ﬁnanční hotovost v různé výši.
Žádáme proto občany, kdyby je takto někdo oslovil, žádal je o
pomoc a nebo se snažil získat jakékoliv informace, aby si takovou osobu hlavně nepouštěli do bytu a NEPRODLENĚ PŘIVOLALI MĚSTSKOU POLICII (tel. v záhlaví) nebo POLICII ČR (tel. na OO PČR Blatná je 974 237 710, 383 422 005,
a nebo zavolali na linku 158)
Dále připomínáme pár důležitých rad jak se chovat v době,
kdy někdo zazvoní u vašich dveří:
• Neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste naprosto
jisti, že člověka za dveřmi znáte. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce,
nebo na dopisní schránce.
• Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije
sama žena.
• Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný důvod pro to, aby jste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, kontrola televizní přípojky,
vzkaz nebo telegram, nutnost rychle přivolat pomoc atd.). Nikdy
takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.
• Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu
v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte, případně před
vstupem cizího člověka do obydlí zavolejte souseda, známého nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete si dotazem
ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového člověka
poslal.
• Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého, kdo zazvoní. Může jít o různé podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky nejrůznějších náboženských seskupení
a sekt ale i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající se za montéry
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nebo jiné pracovníky provádějící odečet plynu nebo elektřiny
nebo pracovníky sociálních či ﬁnančních služeb. Záminky pro
vniknutí do bytu nebo domu jsou různé. Může se jednat o prodej
spotřebního zboží, textilu, nabídky sjednání pojištění, spoření. V neposlední řadě pachatelé využívají soucitnosti starších
občanů a jejich případné neutěšené situace v rodinném zázemí
samoty apod.
• Než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za nimi stojí. Dobré
je využívat panoramatické kukátko, které má široký úhel záběru
a umožní vidět i postavu skrčenou těsně u dveří. Jinou možností
je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního vymezovače
štěrbiny s kovovým ramenem. Vše slouží pouze k pootevření
dveří k předání pošty nebo rozhovoru s neznámou osobou.
• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na
dobře viditelném místě.
• Využijte svých bohatých životních zkušeností při řešení nenadálých situací.
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
INFORMUJE - MĚSÍČNÍ STATISTIKA
Z INFORMAČNÍCH RADARŮ
Na základě kladného zájmu občanů o údaje, které
zaznamenávají informační
radary nainstalované v ulici T. G. Masaryka a ulici
Písecká, opětovně uvádím
část statistiky, kterou do
své paměti ukládají tato
zařízení. Uvádím, že do této
statistiky jsou zde zahrnuta
pouze ta vozidla jedoucí
rychlostí vyšší než 25 km/h.
Pro srovnání uvádím poslední tři měsíce.

Ulice T. G. Masaryka od
00.00 hodin dne 1.8.2008
do 23.59 hodin dne 31.8.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
95770
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města-proti radaru): 56819
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města):
38951
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 20799
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
10158
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 09.00 – 09.30 hodin
(oběma směry): 133,3
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin
(oběma směry): 3,8
- průměrná rychlost: 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 103 km/h (21.8.2008 v 18.08 hodin směrem
z města)
Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin dne 1.9.2008 do 23.59
hodin dne 30.9.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
93688
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města-proti radaru): 56293
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města):
37395
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 17433
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
8547
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin
(oběma směry): 122,3
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin
(oběma směry): 3,6
- průměrná rychlost : 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 102 km/h (27.9.2008 v 16.34 hodin směrem
do města)
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Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin dne 1.10.2008 do 23.59
hodin dne 31.10.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
98170
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města-proti radaru): 57762
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města):
40408
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 19892
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
8681
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.30 – 15.00 hodin
(oběma směry): 120,7
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin
(oběma směry): 3,9
- průměrná rychlost: 39,9 km/h
- nejvyšší rychlost: 111 km/h (10.10.2008 v 19.52 hodin směrem
z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.8.2008 do 23.59 hodin dne
31.8.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
249008
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města): 119207
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města-proti radaru): 129801
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 44568
- celkově projelo nejméně vozidel v soboty (oběma směry):
34181
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin
(oběma směry): 292
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.00 – 02.30 hodin
(oběma směry): 26,2
- průměrná rychlost: 50,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 123 km/h (11.8.2008 v 06.28 hodin směrem
do města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.9.2008 do 23.59 hodin dne
30.9.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
196176
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města): 89941
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města-proti radaru): 106235
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 36783
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
19307
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin
(oběma směry): 232,8
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin
(oběma směry): 21,2
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 126 km/h (12.9.2008 v 21.27 hodin směrem
do města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.10.2008 do 23.59 hodin dne
31.10.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
205691
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města): 93605
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města-proti radaru): 112086
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 38250
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
19009
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 15.00 – 15.30 hodin
(oběma směry): 235,5
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin
(oběma směry): 24,2
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 128 km/h (4.10.2008 v 21.10 hodin směrem
z města)
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk
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RAJEC SPINNING® RIDE 2008 PODPOŘIL SPORT BEZ BARIÉR ČÁSTKOU 135 000 KČ!
V rámci letošního brněnského veletrhu Sport Life se již
posedmé uskutečnila akce RAJEC SPINNING® RIDE.
I tento rok bylo smyslem její organizace nejen krásný
a nevšední sportovní zážitek, ale i podpora projektu
Konta BARIÉRY Sport bez bariér. Díky účastníků a
sponzorům si tak tento sportovní projekt, který podporuje
sportovní aktivity lidí s handicapem, mohl připsat částku
ve výši 135 000 Kč.
Ve dnech 8 .- 9.11.2008 proběhl na Brněnském výstavišti v pavilonu G2 v rámci veletrhu Sport-Life již sedmý ročník RAJEC
SPINNING® RIDE – největší hromadné jízdy na spinnerech ve
střední a východní Evropě. V rámci této akce se odjely celkem
tři tříhodinové jízdy, kterých se dohromady účastnílo celkem
350 jezdců.
Jednotlivé jízdy Rajec SPINNING Ride vedli ti nejzkušenější
instruktoři z Česka a Slovenska – Master Instruktoři a členové
Czech SPINNING Teamu. Účastníci se proﬁlovali nejen z řad
instruktorů, klientů, pro které je SPINNING životním stylem, ale
také z řad handicapovaných sportovců. Všechny tři jízdy, tedy
celkem 9 hodin,absolvovali na pódiu úspěšní paralympionici
Michal Stark (Česko), Aitor Oroza Flores (Španělsko) a Victor
Hugo Gariddo Márquez (Venezuela) a zástupci sportovního klubu SKS Tricykl Blatná v čele s paní Hanou Kolínskou, kteří na
akci zavítali již druhým rokem. Tříhodinovou jízdu také podpořila Tereza Huříková (vítězka světového poháru do 23 let a naše
nejúspěšnější bikerka).
Jaká atmosféra provázela letošní ročník, o tom se s námi podělila
paní Hana Kolínská. „O příjemnou atmosféru se postarali vždy
usměvaví a ochotní organizátoři, kteří byli vždy tam, kde bylo
potřeba. Zavládla skvělá atmosféra, která naši partu vyhecovala
tak, že pánská část odjela všechny tři tříhodinové jízdy a dámská polovina zvládla jen o jednu méně.” O náročnosti zvládnutí
všech tříhodinových jízd vypovídají i slova našeho úspěšného
paralympijského reprezentanta Michala Starka: „Skutečně jsem
netušil, že budu schopen absolvovat v sobotu šest a v neděli
další tři hodiny jízdy. Atmosféra, kterou vytvořili báječní in-

struktoři spolu s pelotonem
čítajícím vždy zhruba 130
nadšenců, byla naprosto nakažlivá. Slézt z kola nebylo
možné, protože vedle mě
se na pódiu skvěle drželi i
zahraniční hosté – kolegové
a kamarádi z cyklistických
paralympijských závodů
Aitor Oroza a Victor Hugo
ze Španělska. V neděli po
skončení akce jsem byl rád,
že mám maratón za sebou,
ale na druhou stranu mi bylo líto, že ona energie se rozplývá.
Podobné pocity jsem cítil spolu s nadějnými cyklisty z oddílu
Tricykl Blatná”.
Stejně jako loňský rok, i ten letošní byl ročníkem, který dokázal,
že účastníkům není lhostejný osud handicapovaných sportovců.
Veškerý výtěžek ve výši 135 000 Kč putoval na podporu sportovního projektu Konta BARIÉRY – Sport bez bariér. Získané
ﬁnanční prostředky budou opět použity na nákup speciálního
sportovního vybavení.
Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi společnosti Star
Fitness, s.r.o a sponzorům: Kofola a.s.(Rajec), Star Fitness s.r.o.
(Star Trac), Brněnské veletrhy a výstavy a.s. (Sport Life), kteří
podpořili akci ﬁnančně i produktově a sponzorům: Survival (doplňky výživy), GEKKO promotion s.r.o (reklamní textil), Red
Bull (energetické nápoje), kteří podpořili akci produktově. Díky
všem tak mohla proběhnout ojedinělá akce na světové úrovni.
Blatenští handicapovaní sportovci však chtějí poděkovat také
všem dlouhodobým příznivcům SKS Tricykl, bez jejichž podpory by naše činnost byla velmi omezená.
Proto další velké poděkování patří sponzorům našeho klubu, kterými jsou Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Obec Hajany,
Tesla Blatná, GE Money Bank Blatná, Krajský úřad Jihočeského
kraje, Konto Bariéry a SAIATU FOUNDATION Bilbao (Španělsko).

JAK SE ŽIJE NA ZŠ TGM BLATNÁ?
ZÁŘÍ
Patronát nad prvňáčky pokračuje…
Náš patronát nad předškoláky z blatenských mateřských škol prázdninami
vůbec neskončil. Pro všechny nové prvňáčky jsme už teď připravili další nová
překvapení. A během celého školního
roku určitě přibude spousta dalších.
25.9. v 9.15 rozeznělo naši školu dlouhé
zvonění. Tentokrát nepatřilo loučícím se
deváťákům, ale naopak našim nejmenším
kamarádům, kteří měli být pasováni na
prvňáčky. Celou akci připravily třídy 9. A
a 9. B v hale školy.
ŘÍJEN
Podzimní atletika
8.10.2008 se uskutečnily na stadionu
v Blatné atletické závody. Byl to už druhý ročník „podzimní atletiky“ v Blatné.
Sportovního klání se zúčastnily okolní
základní školy – J. A. Komenského, Sedlice, Bělčice, Záboří a letos navíc závodníci ze ZŠ Hvožďany. Žáci z jednotlivých
škol získávali v každé disciplíně body.
Počet získaných bodů rozhodl o následujícím pořadí v kategorii družstev:
 mladší žákyně: 1. TGM Blatná,
2. Hvožďany, 3. JAK Blatná
 starší žákyně: 1. TGM Blatná, 2. Záboří, 3. Hvožďany
 mladší žáci: 1. TGM Blatná, 2. Záboří,
3. Bělčice

 starší žáci: 1. TGM Blatná,
2. JAK Blatná, 3. Záboří
JEDEME NA VÝLOV!
Dne 22.10. se konal výlov
myštického Labuťáku a žáci
ZŠ TGM tam nemohli chybět.
Společné dopoledne strávila
1. třída s žáky 9. A a 9. B. Deváťáci si rozdělili prvňáčky,
které měli celý den na starosti.
Pro své malé svěřence připravili i projížďku na koni.
A CO ŠKOLNÍ DRUŽINA?
11.10. proběhl na ZŠ TGM šachový turnaj, přesněji krajský
přebor mládeže jednotlivců.
Zúčastnilo se 64 dětí z celého
jihočeského kraje.
V sobotu 18.10. se školní
družina vypravila na výlet do Pohádkové
země a do Berouna. 35 dětí si užilo výlet
do země, kterou vytvořila malířka a spisovatelka Vítězslava Klimtová. Cesta
pokračovala do Berouna za medvědy ze
známého večerníčku a na rozhlednu.
LISTOPAD
Úspěšný šachový turnaj
Naše družstvo ve složení Dan Necuda,
Bohumil Hájek, Roman Šíp, Tomáš Kortus a David Houzar zvítězilo v okresním
kole družstev ve Strakonicích a postoupi-

lo do krajského kola.
HALLOWEEN!
3. – 6.11. jste se v hale školy mohli na
chvíli nechat unést „halloweenskou“
atmosférou. Probíhala zde totiž soutěž
o nejkrásnější strašidlo vyřezané z dýně
pod názvem „Dýňová strašidýlka“. Celkem se sešlo 42 soutěžních dýní. Po této
úspěšné soutěži se děti ze školní družiny
mohou začít těšit na chystanou drakiádu!
SBÍRKA PRO CPK CHRPA
Školní parlament ZŠ TGM se letos opět
rozhodl podpořit organizaci CPK Chrpa,
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která zajišťuje výcvik koní pro hypoterapii. Letos jsme na naší
škole prodávali pohlednice a záložky s motivy koní a doufáme,
že vybranými penězi přispějeme na dobrou věc! Podařilo se nám
vybrat 1000 Kč.
OPĚT „BAREVNÝ TÝDEN!“
10. – 14.11. bylo na naší škole veselo, probíhal totiž „barevný
týden“ – pro každý den jsme vylosovali jednu barvu a ta určovala, v čem přijdeme druhý den do školy. Soutěžily mezi sebou
třídy prvního i druhého stupně, ale i učitelé. Výherci si svými
nápaditými modely vysloužili společný výlet. Kam? To je na
nich! Tak gratulujeme.
PRIM
21. - 23.11. se taneční kroužek PRIM zúčastnil country víkendu
v Prachaticích. Spřátelený soubor Mary Lou je tentokrát pozval

na taneční víkend s názvem Na dvoře císaře Rudolfa II.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Rádi bychom vás také pozvali na tradiční vánoční výstavu, která
bude probíhat 27. a 28.11 v hale školy. Tentokrát si můžete prohlédnout nejen výrobky žáků, ale cestou na výstavu určitě nepřehlédnete, že naše škola dostala na podzim „nový kabát“.
PROSINEC
Červená stužka
Už v loňském roce jsme v Blatné pomohli uspořádat sbírku
Červená stužka, která prodejem těchto odznáčků přispívá k boji
proti AIDS.
I letos se tedy 1. prosince můžete v ulicích Blatné setkat s žáky
ZŠ TGM a můžete jim pomoci tuto akci podpořit.
Děkujeme!

KONCERTNÍ ČINNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V BLATNÉ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Výuka
v blatenské
„zušce“
bude v letošním roce
zaměřena
především
na kvalitní
přípravu
jednotlivců,
komorní hru
a soubory,
na všechna
koncertní
vystoupení
a také soutěže, které vyhlásilo MŠMT. V letošním
roce je to pro lidové nástroje, zpěv, dechové a bicí nástroje, houslové a smyčcové
soubory, dechové orchestry a taneční
obor. Místního kola se již tradičně zúčastní všichni žáci, a ti nejlepší postupují
do vyšších kol – okresního, krajského
a ústředního. Soutěžní skladby žáků budou také součástí koncertních vystoupení
pořádaných v tomto roce a budou doplňována žáky hrajícími na ostatní nástroje,
které se na škole vyučují.
Vzhledem k velkému počtu koncertů je
umožněno vystoupit veřejně každému
žákovi naší školy, většinou si ovšem zahrají víckrát a mohou tak aktuálně ukázat
a předvést, co se naučili. Při většině koncertů doplňují sólové hráče svým vystoupením soubory a různá nástrojová seskupení. Dovednosti žáků jsou prezentovány
nejen pro veřejnost, ale i při dopoledních
koncertech pro žáky ze základních škol
a poboček naší školy - v Sedlici a Záboří.
Koncertní činnost, odehrávající se v naší

škole, je rozšiřována celou řadou kulturních vystoupení pro různé organizace
a instituce po celé naší republice. Potěšující je, že zájem o vystoupení našich žáků
mají v Praze, Českých Budějovicích i dalších městech. Vždyť od konce minulého
školního roku stihli naši žáci již zahrát 25.
července na mezinárodním festivalu Keltská noc v Plumlově u Prostějova /soubor
Samhain/, v srpnu se zúčastnili Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, hudbou zpestřili vernisáž výtvarné
výstavy v blatenském muzeu a naše dudačky Markéta Hrkl‘ová a Martina Kvasníková českou hudbou okořenily návštěvu
delegace našeho města ve švýcarském
partnerském městě Rogwillu. Hned první
víkend v září zahráli Blatenští dudáci také
při tradiční pouti v Sušici.
Program našich vystoupení pokračoval
26. září v blatenské sokolovně pro hosty
MěÚ v Blatné, delegace z partnerských
měst ze zahraničí a poté jsme zahráli
klientům Domova pro seniory v rámci
„Mezinárodního dne seniorů“. Velice
si vážíme pozvání do Prahy, kde jsme
vystoupili 5. října při akci Vinobraní na
Pražském hradě, zde zahrála naše dudácká
muzika společně s folklorním souborem
Hradišťánek. Již tradičně jsme byli požádáni o dvouhodinové vystoupení našich
souborů při Adventních koncertech na
Staroměstském náměstí v Praze, na které
vás zveme v neděli 21. prosince 2008 od
15 hodin.
Chtěl bych závěrem popřát našim žákům
hodně pěkných skladeb zahraných pro
potěšení publika, mnoho úspěchů při celostátních soutěžích a posluchačům, aby
si odnesli příjemné zážitky z vystoupení

žáků naší školy.
Velmi úspěšně si vedou žáci výtvarného
oboru, kteří každoročně obesílají svými
pracemi velké množství výstav (zahraničních, celostátních a regionálních). S dosahovanými výsledky je veřejnost pravidelně seznamována.
Od loňského školního roku byla opět
zahájena výuka tanečního oboru v Blatné
a v pobočce Záboří. Žáci již velmi úspěšně vystoupili při koncertě školy.
Podrobné informace o činnosti školy lze
získat na webových stránkách:
www.zusblatna.euweb.cz
Martin Škanta, ředitel školy

KONCERTNÍ ČINNOST ŽÁKŮ ZUŠ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Říjen:
15.10.2008 (středa)
16.10.2008 (čtvrtek)
Listopad:
12.11.2008 (středa)
13.11.2008 (čtvrtek)
Prosinec:
15. – 19.12.2008 Vánoční koncert pro
veřejnost, školy.
Leden 2009:
14.1.2009 místní kolo celost. soutěže –

dechové a bicí nástroje, houslové soubory
15.1.2009 místní kolo celost. soutěže
– přehlídka TO, sólový a komorní zpěv,
lidové nástroje.
Únor:
18.2.2009 (středa)
19.2.2009 (čtvrtek)
Březen:
18.3.2009 (středa)
19.3.2009 (čtvrtek)
Duben:
22.4.2009 (středa)
23.4.2009 (čtvrtek)

Květen:
20.5.2009 (středa) Absolventský koncert
pro školy – zámek Blatná
21.5.2009 (čtvrtek) Absolventský koncert
pro veřejnost – zámek Blatná

Kresby: Adam a Jakub Prajsovi

Červen:
3.6.2009 (středa)
Závěrečný koncert
pro ZŠ a MŠ
4.6.2009 (čtvrtek)
Závěrečný koncert
pro veřejnost
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Od roku 2003 pořádá Jihočeská hospodářská komora oblastní
kancelář Strakonice soutěž Významná společnost roku,
Významný živnostník roku, Významná osobnost roku
a Významný rodák roku.
V letošním roce se soutěžící z našeho regionu opět neztratili
a v konkurenci z celého okresu Strakonice velmi dobře obstáli.
V kategorii Významná společnost roku obdržela ocenění ﬁrma
AGRO Blatná a.s. se sídlem ve Lnářích. Společnost se zabývá
prodejem průmyslových hnojiv, obchoduje s produkty rostlinné
výroby, pohonnými hmotami a poskytuje služby v rostlinné
výrobě.
V kategorii Významný živnostník roku byl oceněn David Scheinherr z Blatné za zrekonstruování zchátralé vily na penzion
a vytvoření ubytovací kapacity, která v Blatné stále chybí.
Významnou osobností roku se stal Akademický malíř Jiří Karmazín z Laciné. Mnozí určitě znáte jeho tvorbu. Díla pana Karmazína zdobí galerie v mnoha zemích světa.
Významným rodákem roku je pro letošní rok Ing. Luboš Hájek,
který se stal mistrem světa v přesném létání v jednotlivcích,
družstvech i v navigaci. Absolutním mistrem světa se stal také
v roce 2002.
Marie Mikyšková, živnostenský úřad Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA – ŽIJEME
V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI, 2008
Správné odpovědi ze strany 14:
1c, 2b, 3c, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9a, 10b, 11a, 12b, 13a, 14a

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL - 2 pohledy na jeho průběh
V letošním roce opět proběhl blatenský
fotofestival. Slovo „opět“ není vystihující.
Dva minulé ročníky zaměřené na dokumentární fotograﬁi daly této akci vysokou
úroveň. A to nejen v regionálním prostředí, ale především tím, že podobně kvalitně
zaměřená akce na fotograﬁi se u nás v takovém to rozsahu nekoná. Setkává se zde
mnoho mladých autorů z fotograﬁckých
škol se špičkami české fotograﬁe.
Letošní ročník blatenského fotofestivalu
si zvolil po dlouhých úvahách pořadatelů
téma Žena. Přijížděl jsem na třetí ročník
fotofestivalu s obavami, zda se pořadatelům podaří překročit vžité klišé, že téma
Žena může být zpracováno pouze formou
aktů, odhalených pozadí a vykukujících
ňader a zda úroveň z předešlých ročníků
bude zachována. Mé liché obavy se rychle
rozplynuly po přečtení programu, kdy
jsem se dozvěděl, že mezi vystavujícími
je paní Dana Kyndrová. Shlédnutí každé
výstavy této fotografky s výrazným humanistickým rukopisem je vždy svátkem pro
každého diváka. Byl jsem však také velice
mile překvapen shlédnutím dalších výstav
převážně modernějšího a netradičního pojetí fotograﬁe. Upřímně musím napsat, že
tento styl fotograﬁe jako divák nevyhledávám a o to větší bylo mé nadšení z uskutečněných výstav a pocitů z nich. Nejvíce
z této mladé vlny na mě zapůsobila premiérové projekce Sylvy Francové netradičně zpracovaným tématem zabývající se
jedním dnem několika žen. Tato projekce
otevřela nové možnosti fotograﬁe jako
takové vkládáním domnělého pohybu do
fotograﬁí a přiblížení příběhu divákovi. Je
také nutno vzpomenout velice emotivní
výstavu Michala Knappa, která se zabývá
posledními okamžiky autorovi babičky.
Pokud by úroveň fotofestivalu byla dána
jen kvalitou vystavovaných prací, jistě by
se řadil k ojedinělé špičkové záležitosti
regionálního tipu. Co však udělalo po
letošním ročníku z blatenského fotofestivalu záležitost nejen pro mne kultovní
akcí, je setkávání se fotografů z různých
zaměření fotograﬁe, generační setkání

fotografů a vzniku nových přátelství, kdy
se v Blatné setkávají jak současně, tak
vrátivší se vystavující z minulých ročníků
a mnozí další autoři. V atmosféře domácího prostředí má totiž divák jedinečnou
možnost bez jakýchkoliv zábran hovořit
s fotografy nejen o jejich dílech, ale i obyčejných věcech každodenního života.
Proto fotografové do Blatné jezdí. Většina
autorů se těší na setkání s divákem a to
nejen znalým fotograﬁe. Členové blatenského fotoklubu se snaží, ale jejich řady
nejsou tak široké, aby si návštěvník nepovšiml smutného nezájmu a apatie místní
veřejnosti.
Na závěr je nutné poděkovat všem organizátorům celého fotofestivalu, kdy bez
neúnavné práce Kamily Berndorffové
a ostaních členů místního fotoklubu
KAMFO a dalších dobrovolníků by blatenský fotofestival nebyl tím čím dnes je.
Věřím, že pro další ročník nezůstane jen
u podpory jen ze strany Města Blatná a
místních sponzorů a připojí se více občanů Blatné. Již teď se těším na další nádherný víkend prožitý v Blatné.
Daniel Kaifer, člen asociace
profesionálních fotografů České republiky

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL POTŘETÍ
Blatenský fotoklub Kamfo již potřetí
uspořádal pro fotografy, milovníky fotograﬁe i nejširší veřejnost fotofestival,
který byl tentokrát věnován tématu žena.
Pořadatelé záměrně neomezili žánrově či
technicky způsob zpracování fotograﬁí,
zachovali však systém výstavních skupin,
který se osvědčil v minulých ročnících
a který lze stručně vymezit okruhy vystavujících: historické dokumenty a minulá
i současná tvorba místních fotografů, klasici české fotograﬁe, výrazní současníci
a otevřená scéna, čili dvoudenní výstavní
prostor nabídnutý nejen mladým a začínajícím fotografům, ale všem, kteří na dané
téma nabízejí soubory menšího rozsahu.
To všechno doplněno blokem besed, přednášek a projekcí většinou komentujících
či rozšiřujících vystavené cykly.

Návštěvníci fotofestivalu tak měli vzácnou možnost v uceleném čase a na jednom místě nahlédnout, jak se postupem
doby dramaticky změnily vyjadřovací
metody fotograﬁe od podobenek z 19.
století, kdy byly v ateliéru před drapérií
aranžovány dámy důstojně reprezentující
své společenské postavení, přes prvorepublikové rozhýbání modelů, nebo
momentky dokumentující život žen v socialismu, ale i systematické, po několik
let vznikající ucelené dokumentární cykly,
přes rozvíjející se černobílou, později
i barevnou výtvarnou fotograﬁi zejména
v oblasti aktu a portrétu, až po soudobé
metody fotografování využívající široké
spektrum technických možností (digitální
fotograﬁe, videoprojekce, fotograﬁcké
smyčky, propojení fotograﬁe s graﬁckými
metodami, nevýtvarné vnější zásahy do
fotograﬁe, konceptuální fotoinstalace)
a zaměřující se především na stopování
identity ženy, její pozici ve světě, partnerské vztahy, mateřství, ale i meditující
o posledních věcech lidského života.
Pořadatelé pojednali letošní ročník skutečně velkoryse, když nejen rozšířili původní
výstavní prostory (Městské muzeum
v Blatné, zámecké sály, Kaplanka, předsálí kina v sokolovně, sál restaurace U Lva),
ale pozvali i rekordní počet vystavujících.
Své fotograﬁe a projekce tak předvedlo
kolem 25 fotografů, Čechů i cizinců žijících v Čechách, ale dlouhou cestu do
Blatné podstoupilo i několik mladých,
dosud studujících Poláků, jejichž pozvání
bylo umožněno především díky kontaktům s Institutem tvůrčí fotograﬁe FPF
Slezské univerzity v Opavě. Ve stručnosti
zde zmíníme jen několik nejvýraznějších
osobností. Paní Alena Kuščynská přijela
do Blatné, aby osobně uvedla výstavu
svého předčasně zemřelého manžela Tarase Kuščynského, jehož tvorba ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století
je dnes historiky fotograﬁe považována za
klasiku poválečného portrétu a zejména
lyrického aktu. Vystavená kolekce přináší pozapomenuté portréty oblíbených
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umělců (Urbánková, sestry Elefteriadu,
ale i Suchý, Zrzavý aj. ) a rozsáhlý soubor proslulých aktů v plenéru (z okruhu
autorových modelek připomeňme Danu
Vašátkovou, exotickou Venuši, Denisu).
Zcela jiné pojetí fotograﬁe ženy před
i za objektivem fotoaparátu představuje
cyklus dokumentárních fotograﬁí Dany
Kyndrové nazvaný Žena mezi vdechnutím a vydechnutím. Další pohled na ženy
reprezentuje kolekce ateliérových portrétů
a poloaktů vytvořená v Praze žijícím
tlumočníkem a překladatelem Ondřejem
Staňkem, jejíž název Duše v těle vystihuje
záměr autora objevit prostřednictvím výtvarně idealizovaného těla osobnost ženy.
Vysokou výtvarnou úroveň regionální,
profesionálně poučené ženské fotograﬁe
reprezentované volným tvůrčím seskupením s názvem JO (Jihoženským okem)
dokládá výstava českobudějovické Věry
Stuchelové, která se zaměřuje zejména na
vyjádření pocitů a vztahů ženy; není tedy
překvapením, že se do její současné tvor-

by promítlo i mateřství. Bohužel pouze v
projekcích mohly být představeny i další,
velmi nadějné fotografky této, teprve v
loňském roce založené skupiny, např.
Mína Mládková, Radka Pavlíková nebo
v současnosti na francouzském fotograﬁckém festivalu v Lyonu Čechy zastupující
Barbora Bálková. Milovníka estetizované
barevné fotograﬁe jistě zaujme dosud
neuzavřená kolekce maloformátových
fotograﬁí Romana Vondrouše, profesí
fotografa ČTK, nazvaná Ženy v architektuře. K vrcholům fotofestivalu náležela
přednáška spojená s projekcí současného
významného fotografa a vysokoškolského
pedagoga Pavla Máry, který se ve své
tvorbě zabývá zejména abstraktní výtvarnou fotograﬁí kombinovanou i s nefotograﬁckými technikami, ztvárňující nejen
ženská témata. Autor mimo jiné představil
i svůj nejnovější projekt nazvaný 8 GEN,
kdy ke spolupráci přizval sedm mladých
fotografek a společně ženským a mužským pohledem zpracovali téma zrození.

HAJANY

CHOBOT

V sobotu dne 25.10.2008 se konalo tradiční posvícenské odpoledne. Toto odpoledne spočívá v tom, že po celé vesnici, od
baráku k baráku chodí místní kapela a zahraje každému jeho
oblíbenou píseň. Kapelu doprovází většina našich občanů,
kteří si rádi zazpívají. U každého stavení se za písničku dostává bohatší občerstvení, kde nechybí ani tradiční hnětýnky.
Ti, co vydrželi celou štaci naší vesničkou a nepadli únavou po
nadměrné konzumaci alkoholických nápojů, si užívali zábavu
v hasičské zbrojnici do ranních hodin. Jako zázrakem nám na
toto odpoledne vyšlo krásné slunné počasí.
V sobotu dne
8.11.2008 uspořádal
Obecní úřad každoroční posezení našich
důchodců s hudbou
a malým občerstvením. Největší úspěch
však měla domácí
medovina pana Balíka. Tato akce je velice
oblíbená, důchodci
mají čas si pohovořit
o svých dětech, vnoučatech, pravnoučatech a tom, co se v uplynulém roce stalo nebo
změnilo v naší obci. Padnou i návrhy do budoucna, co v naší
obci chybí pro zlepšení životní úrovně občanů. Důchodci se
s poděkováním k obecnímu zastupitelstvu za realizaci této akce
rozešli ve večerních hodinách do svých domovů.

V současnosti skupina připravuje další
výstavu, která bude v listopadu představena v Českých Budějovicích.
Zcela vědomě zde nebudeme psát o vystavených fotograﬁích minulých a současných členů blatenského fotoklubu;
přijďte se na ně podívat. Budou společně
s pracemi většiny zde zmíněných i nezmiňovaných fotografů k vidění v Blatné
ještě v prvním říjnovém týdnu. Kdo však
nebyl na vernisážích, ten už neuslyší
zasvěcené komentáře pořadatelů (patří
k nim i zástupci města), autorů, ani vystoupení maďarské houslistky a zpěvačky
Agnes Kutas, která se výtečně postarala
o hudební propojení všech výstav. A že
společné úsilí stále ještě nadšených lidí
z fotoklubu Kamfo, kteří se pochopitelně
neobejdou bez podpory místních i krajských institucí a ﬁrem, přineslo i letos
výtečnou úroveň výstav a mělo nadregionální a nadčasový význam, není ani třeba
zdůrazňovat.
Ivana Capoušková

KADOV

STŘÍPKY Z KADOVA, POLE, LNÁŘSKÉHO
MÁLKOVA, VRBNA A MRAČOVA

Poslední letošní vydání našeho „Sobáčku“ napovídá, že se blíží
pro většinu národa nejkrásnější čas v roce a tím jsou Vánoce.
Čeká nás uklízecí mánie, instalace vánočního osvětlení, „Peklo
ve tvrzi“, adventní výstavy, „Silvestrovský pinčes“, oslava Nového roku i novoroční pochod, tak doufejme, že to všichni ustojíme bez větších ztrát?!
A nyní z jiného soudku – začala nám topná sezóna a s ní i někteří „šikovní“ spoluobčané nosí žhavý popel do velkoobjemových
kontejnerů a ty nám pak hoří a velmi se znehodnocují. Kontejnery, které obec má jsou již repasované a nepůjdou řádně opravit. Nový kontejner stojí zhruba 100 000,- Kč + 19% DPH = 119
000,- Kč!!! a obec jich potřebuje 6. Všechny ﬁrmy, zabývající
se likvidací komunálních, nebezpečných, velkoobjemových i tříděných odpadů hlásí nárůst cen za dopravu, uložení na skládku
i mzdy, takže vyhlídky nijak růžové. Obec žádá občany, aby se
snažili odpady co nejvíce třídit. Děkujeme.
Co se projednávalo na zasedání zastupitelstva obce, co se
povedlo, co se nepovedlo:
• bylo schváleno - pořízení změny č. 3 ÚPD obce Kadov, prodej
částí obecního pozemku v k.ú. Vrbno, ﬁnanční příspěvky na
provoz obchodů s potravinami v našich obcích, návrh rozpočtu
SOB
• nebylo schváleno – prodej akcií České spořitelny a.s., které
jsou ve vlastnictví obce
• povedlo se – opravit kapličky v Poli a Lnářském Málkově,
hasičskou zbrojnici v Kadově a křížky v Kadově a ve Vrbně a
pořídit plovoucí čerpadlo - to vše za ﬁnanční podpory Jč. Kraje;
povedlo se bez dotace pořídit bezdrátový rozhlas do všech obcí;
žádost o dotaci na modernizaci webových stránek obce byla také
úspěšná a již nyní se můžete podívat na přeměnu našich stránek;
byla podána žádost do Programu obnovy venkova na další opravy bývalé školy v Kadově
• nepovedlo se - podaná žádost o dotaci na prodloužení kanalizace ve Vrbně byla zamítnuta;
Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, byla založena
veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela sv. Václava
v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet u České spořitelny č.
0578065329/0800, kde se budou shromažďovat ﬁnance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má zájem.
Předem děkujeme za jakoukoli poukázanou částku.
Obec Kadov přeje všem lidičkám dobré vůle klidné, ve zdraví
prožité svátky a zdraví, štěstí a pohodu do nového roku 2009!
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net. Za obec Kadov Vladimíra Tomanová
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KRÁTCE Z „VIKLANSKÉHO POUŤOVÉHO
TURNAJE V MALÉ KOPANÉ“
KONANÉHO V SOBOTU 27. ZÁŘÍ 2008
V sobotu 27. září se opět konal tradiční „Viklanský pouťový
turnaj v malé kopané“. Účast mužstev byla skvělá – 8 týmů,
to na podzim asi ještě nebylo. Bylo to prostě príma a tady je
pořadí:
1. místo Vorel Kadov
2. místo Spojené státy Běšinské
3. místo Buenos Lemplos
4. místo Kvelb Pole
5. místo Bajonet
6. místo Stará garda Kadov
7. místo Dream Team
8. místo Hospůdka Na Růžku
Nejlepší střelec turnaje dal 5 gólů – mistr Nový
Nejlepší brankář turnaje – mistr Šůs
Z turnaje byl pořízen videozáznam, který bude časem
k dispozici a bude k nahlédnutí i v místní klubovně v Kadově.

ANKETA „VODOVOD PRO KADOV, POLE,
VRBNO A LNÁŘSKÝ MÁLKOV“

Tato akce byla spuštěna v našich obcích roznosem minulého
čísla „Sobáčku“ . Do každé domácnosti byl s periodikem distribuován i anketní lístek, zda by domácnost měla – neměla zájem
o vybudování veřejného vodovodu a napojení se na něj. Vše
vzniklo z intenzivní poptávky některých místních obyvatel, kteří
trpí nedostatkem vody.
Z celkového počtu 200 dodaných anketních lístků se nám na
obecním úřadě sešlo zpátky 68. Z Vrbna a Lnářského Málkova
se nám vrátilo jen velmi málo – 15 lístků za obě obce – Vrbno pro 7 účastníků, proti 4 a Lnářský Málkov pro 3 účatníci
a 1 proti. Z Kadova se vrátilo 32 lístků, z toho pouze 2 zúčastnění neměli zájem o přípojku a z Pole se vrátilo 21 lístků a z tohoto počtu neměli zájem 3 účastníci.
Tyto výsledky budou předloženy obecnímu zastupitelstvu. Pokud by se ještě našli občané, kteří by se chtěli k anketě vyjádřit,
anketní lístky jsou k dispozici na Obecním úřadě v Kadově.
Vladimíra Tomanová

FOTOGALERIE Z OBCE KADOV

Mládí má zelenou, foto Dana Spurná

Opravená kaplička ve Lnářském Málkově, foto Vladimíra Tomanová

Křížek K Vůsímu, foto Vladimíra Tomanová

Zápas týmů Dream Team x Kvelb Pole, foto
Dana Spurná

Opravená hasičská zbrojnice v Kadově, foto Vladimíra Tomanová
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KOCELOVICE

DROBNÁ PAMÁTKA OPRAVENA

V katastru obce Kocelovice, vedle vjezdu k Hydrometeorologické stanici, stojí od nepaměti křížek. Léta narušila jeho statiku,
zub času nahlodal jeho vzhled. Na podstavci byl těžko čitelný
letopočet 1858 - letitý pamětník běhu času se tedy letos „ dožil“
150 let.
A právě letos na jaře započaly práce na jeho opravě. Z iniciativy
Václava Radila, který vybral zkušeného kameníka, pana Jiřího
Smíška, kamenictví Blatná a za pomoci několika místních patriotů, bylo okolí křížku zbaveno náletových dřevin a terén urovnán. Podloží křížku bylo zpevněno a samotný nachýlený křížek
byl srovnán. Vršek byl osazen novou kamennou hlavou, do které
byl zasazen původní renovovaný litinový kříž. Ten se zachoval
jen díky místním občanům. Iniciátor akce také shromáždil ﬁnance a získal pro opravu křížku několik dalších našich občanů,
takže z jejich ﬁnančních darů byla oprava zdárně ukončena. Celková oprava činila 8 450,- Kč.
Od pondělí 27. října 2008 si tuto drobnou památku mohou prohlédnout všichni, kteří projíždějí Kocelovicemi směrem na Bělčice. Zastavte se u nás, prohlédněte si křížek s teď již zřetelným
letopočtem 1858 a pokud vám na zdejší Hydrometeorologické
stanici „nachystají“ listopadové počasí plné slunce, pokocháte se
také nádherným výhledem na panorama blízkého i vzdálenějšího
okolí.
Milada Cihlová, kronikářka

LAŽANY

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI LAŽANY

Konec roku se nenávratně blíží, a proto můžeme pomalu hodnotit, co se v naší obci během roku událo. Přes všechny pravidelné
každodenní akce jako je pálení čarodějnic, nohejbalové a volejbalové turnaje, pouťový turnaj v malé kopané, obecní brigády, se
můžeme pochlubit, že i tak malá obec má veřejnou internetovou
stanici pro občany. V rámci Programu obnovy venkova jsme
v loňském roce obdrželi dotaci od Krajského úřadu na zřízení internetové stanice. Jelikož jsme ale z požadované dotace obdrželi
jenom polovinu, zakoupili jsme jen nový počítač a příslušenství
k němu. V letošním roce jsme požadovali druhou polovinu na
dovybavení. Jelikož internetová stanice je součástí kanceláře
Obecního úřadu, která doposud byla vybavena v roce 1993 vyřazeným nábytkem z bývalého Domova důchodců, zakoupili jsme
veškerý nový nábytek, psací stoly a různé kancelářské doplňky
nutné k důstojnému provozu internetové stanice a prezentaci
Obecního úřadu Lažany.
Starosta Jiří Myslík

PO TŘICETI LETECH SLOUŽÍ ZASE JAKO
RYBNÍK

Ve středu naší obce, pod zámeckým parkem, se nachází rybník
Machovák, který třicet let sloužil jako odkladiště odpadů a septik z bývalého Domova důchodců. Až v letošním roce si pronajal
rybník pan Běhavý a na své náklady přeměnil rybník k nepoznání. Nechal vyřezat veškeré křoviny, částečně rybník odbahnil,
opravil výpust, vystavěl část nové hráze s točitým schodištěm
a vybudoval nové molo pro přistávání výletních lodiček. Ale
hlavním důvodem veškerých oprav je, že ve vodě, po tak dlouhé
době, plavou zase ryby a ne jako doposud lahve a zbytky ze septiků. Při příležitosti vydání Sobáčku bych chtěl panu Běhavému
jménem svým i obce poděkovat, že touto rekonstrukcí rybníka
přispěl ke zvelebení a lepšímu ovzduší naší obce.
Starosta Jiří Myslík

LNÁŘE

JAK JSME TÁHLY PO POLÍCH …

Druhý ročník „Figurkobraní“ proběhl ve lnářské knihovně ve
středu večer, 12. října. Sympatický počet 16 členek Českého
svazu žen Lnáře se sešel nad čtyřmi hracími poli „Člověče
nezlob se“ a ženy po roce opět svedly nelítostný boj o červenou
putovní ﬁgurku Člobrdu.
Vítězné hráčky z každého mužstva (Boušová J., Mašková S.,

Matějková A. a Vojtová I.) sehrály ﬁnálové kolo.
Vítězkou se stala Jaroslava Boušová, která si kromě putovní
Člobrdy odnesla výherní hrací ﬁgurku a plyšovou hrací kostku.
Těšíme se na další ročník v roce 2009 !
ČSŽ Lnáře

NAPŘÍČ AMERIKOU

V pondělí 3. listopadu večer se v prostorách OÚ Lnáře sešli zájemci o povídání pana Františka Šestáka ze Sedlice, obdivuhodného cestovatele na kole, který tentokrát vyprávěl o své loňské
cestě „za velkou louží“. Spolu s kolegou projeli na kole napříč
Spojenými státy Americkými po slavné ROUTE 66 - od Los
Angeles, přes nehostinné pustiny (někde až 50 stupňová vedra),
farmářské osady a cestování ukončili v Chicagu. Zde se setkali s krajany, kteří je překvapili čistou češtinou a dodržováním
českých tradic. Své vypravování doplnil promítáním fotograﬁí
z této přes 4000 km dlouhé a měsíc trvající cesty.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přivítání tří nových lnářských
občánků se uskutečnilo v obřadní
síni kulturního domu Lnáře
v sobotu 4. října dopoledne.
Přivítáni byli tentokrát samí
chlapci - Kryštof Chalupa, Jiří
Masák a Vojtěch Pivnička.
Za obec je přivítala členka
zastupitelstva paní Anna
Matějková, děti z mateřské
školky si připravily krátké pásmo
básniček a písniček.
Foto M. Demela
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PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH LNÁŘSKÝCH OBČÁNKŮ, foto M. Demela

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE

Nedávno jsme si s kolegyněmi při prohlížení fotograﬁí ze zahájení školního roku povzdechly nad tím, jak ten čas rychle
letí. Naši prvňáčci se už ve škole „zabydleli“ a jejich zvučné hlásky se o přestávkách rozléhají celou školní budovou.
V letošním školním roce probíhá výuka v 1. a 2. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Podejme si ruce. Nejde o název pouze symbolický, ale při jeho výběru se žákům podařilo přímo pojmenovat
zaměření nejen školního vzdělávacího programu, ale i každodenního života naší „malé školičky“ týkajícího se
žáků, rodičů, učitelů, provozních zaměstnanců a všech, kdo nás navštíví. Snažíme se dětem zpříjemnit pobyt ve škole
různými zájmovými činnostmi a mimoškolními aktivitami.

PODZIM VE LNÁŘSKÉ ŠKOLIČCE

29. září se žáci
všech ročníků
zapojili do
projektového
vyučování zaměřeného na
problematiku
šikany, užívání legálních
a nelegálních
drog. Paní učitelka Schirlová
si připravila
množství zajímavých materiálů a aktivit k této v dnešní době tolik diskutované a ožehavé
problematice.
Abychom využili posledních slunečných podzimních dnů, vydali jsme se po lukách a stráních do nedalekých Zahorčic hledat
ukrytý poklad. Cestou jsme museli plnit rozličné úkoly, nechyběla ani troška sportování. Malí detektivové opravdu nezklamali
a pečlivě schovaný poklad v podobě drobných dárečků a sladkostí vypátrali nečekaně rychle. Díky milé paní Zíkové, která
nám připravila ohniště, jsme se mohli vydat na zpáteční cestu
posilněni výbornými vuřty.
Během září a října jsme si nemohli stěžovat ani na nedostatek
kulturních akcí. Žáci naší školy si společně s kamarády ze školky zatančili s polepšeným vlkem, zazpívali s Karkulkou díky
pohádce „Červená Karkulka“, se kterou k nám přijeli herci z Divadélka Kašpárek.
Další divadelní představení „Myška Rozumka“ téhož divadelního
souboru rozveselilo nejednu dětskou tvářičku. Děkuji tímto Obci
Lnáře za úhradu vstupenek pro děti ze základní i mateřské školy.
V září jsme si nenechali ujít ani výstavu v blatenském muzeu
„Žijeme v parku, parky žijí s námi“. Obdivovali jsme zajímavá
dílka dětí z Blatenska. Potěšily nás i vystavené výtvarné práce
žáků naší školy, které byly vyhodnoceny na předních místech.
V nejbližší době si ještě chceme tak trochu „zalétat“ s papírovými draky při tradiční drakiádě.
A na závěr to nejdůležitější. 4. prosince 2008 oslaví Základní
škola Lnáře 110. výročí svého založení a pro veřejnost bude
budova školy otevřena od 14,00 hod – 18,00 hod. Srdečně Vás
zveme!
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

PODZIMNÍ HRÁTKY A PŘEDVÁNOČNÍ
ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE LNÁŘÍCH

Podzim přináší pestrou paletu
barev, nabízí jedinečné možnosti k pozorování a poznávání
přírodních krás. A protože jsme
vesnická školka, máme velmi
blízko k přírodě a můžeme
využívat jejích darů. Z vycházek jsme přinesli různé druhy
semen, plodů a rozmanitých
přírodnin. A tak děti svojí tvořivostí a fantazií za pomoci p. učitelek vytvořily v prostorách naší
školky podzimní království. Zpestřením pro děti byly návštěvy
několika divadelních představení v základní škole.
Také na pozdní odpoledne s rodiči se děti velmi těšily. Společnými silami vznikaly papírové dekorace dýní a podzimních stromů. Všichni si odnášeli domů, kromě hotových prací, i krásný
pocit ze společně prožitého odpoledne.
A jaké akce nás ještě v tomto roce čekají? Ve školce již začínají
první předvánoční přípravy. Děti za pomoci p. učitelek vytváří
mikulášskou výzdobu, vyrábí dárečky pro své nejbližší, vánoční
ozdoby i přáníčka.
4.12.2008 oslavíme 110. výročí založení Základní školy a 60.
výročí založení Mateřské školy ve Lnářích. Oslava proběhne
společně v prostorách budovy základní školy od 14,00 hodin.
Mateřská škola u této příležitosti pořádá od 15,00 do 18,00 hodin den otevřených dveří. Srdečně zveme a těšíme se na Vaši
návštěvu!
5.12. nás v dopoledních hodinách navštíví Mikuláš, aby děti obdaroval dárečky a přinesl tak toužebně očekávaný vánoční čas.
Odpoledne tento den vystoupí nejstarší děti z mateřské školy
v Tvrzi s pásmem vánočních koled a básní. Pomyslně tím zahájí
adventní čas Vánoc.
9.12. přichystáme pro děti nadílku u vánočního stromečku.
Touto cestou děkujeme za sponzorství společnostem: Rybářství
Lnáře, Strom západ – středisko Lnáře, Ing. Honz, Agro Blatná.
Poděkování patří i zřizovateli mateřské školy, Obci Lnáře.
11.12. plánujeme vánoční besídku spojenou s posezením u vánočního stromečku. Všechny tyto akce přispějí k vytvoření té
správné vánoční nálady. Závěrem Vám Všem přejeme klidné
prožití vánočních svátků, do nového roku 2009 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Za MŠ Lnáře Alena Mašková
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MYŠTICE

STRUČNĚ Z OBCE MYŠTICE

- V rámci projektu Zelená obec jsme začali spolupracovat s ﬁrmou REMA systém a.s. V chodbě obecního úřadu je umístěn
kontejner na drobný elektroodpad. Můžete zde odkládat zejména elektronářadí, fény, holicí strojky, fotoaparáty, kalkulačky,
klávesnice, kuchyňské spotřebiče, mixery, toustovače, baterie
a další.
- 1. listopadu proběhl v našich obcích sběr nebezpečného odpadu a starého železa. Někteří naši spoluobčané tohoto však
využili k tomu, aby si vyklidili veškeré nepotřebné „harampádí“
a odpadky. Dřevěný nábytek, koberce, oblečení, igelitové pytle
a rozličné plasty nejsou předmětem sběru nebezpečného odpadu,
neboť toto se dá jistě dále vytřídit. Bohužel, ne všichni jsme si
tohoto vědomi a tak opět většina poctivých zaplatí za několik
nepořádníků. Děkujeme.
- OÚ podal do Programu rozvoje venkova v rámci Státního
zemědělského a intervenčního fondu žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace Střížovice – Chobot, vybudování bezdrátového informačního systému – rozhlasů a úpravu veřejných
prostranství v celkové výši 3,7 milionu korun.

Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA

ŠTĚDRÝ VEČER (DOSLOVNÝ PŘEPIS)
Nejkrásnější večer v roce, jež zasáhne do největších hlubin lidského srdce, kdy všední lidský život promění se na chvíli luznou
pohádku. I lidé zatvrzelé povahy, zatíženi denními starostmi
o svoje bytí, s něhou v této chvíli, s tváří zmizí vrásky a oko
zaleskne se jasem.
Jaká to veliká chvíle jež zmocní se člověka při pohledu na ozářený vánoční stromek, jež vyloudí v srdci dětském sladkou tu
víru ve svět plný andělů, plno zářných pohádek a dospělého
zanese do krásných dnů zašlého mládí, kdy i on v ně věřil.
Když pak v posvátné noci velebně zazní zvony, oznamujíc tak
všemu lidstvu, vždy věčně krásnou památku narození Páně, tu
všechna srdce lidí ušlechtilých bijí společným citem, naplněná
láskou a mírem k bližnímu. „Pokoj lidem dobré vůle na zemi!“
Kéž pochopila by to i srdce těch, jež dychtí po slávě a moci
a nerozpakovala by se válečným běsněním ničiti životy mnohých, klid a štěstí rodin spokojených.
Vyšlo v Lidových Novinách na sklonku roku l.p. 1937

PŘEDMÍŘ

RADAR V BRDECH

V pondělí 10.11.2008 jsem se zúčastnil v Rožmitále pod Třemšínem setkání představitelů „Ligy starostů proti radaru“ s poslancem Evropského parlamentu, panem Giulietem Chiesou. Z jednání vyplynulo, že tento, i s několika dalšími europoslanci vidí
v otázce „radaru“ kromě jiných i další, dosud jen okrajově zmiňovaný aspekt v tom,že ačkoliv jsou Polsko i ČR členy NATO,
které má zajišťovat kolektivní bezpečnost, přesto vyjednávají
o systému separátně s vládou USA. V Europarlamentu o této
problematice dosud neproběhlo žádné oﬁciální jednání. Podle
jeho slov jsou v současné době neoﬁciální stanoviska většiny
evropských vlád proti umístění základen v Polsku a ČR.
Na závěr jednání byl navržen a napsán dopis nově zvolenému
prezidentovi USA.
Kromě členů Ligy starostů proti radaru se setkání úšastnili též
zástupci iniciativ Nenásilí (www.nenasili.cz) a Evropa pro mír.

DOPIS PRO NOVÉHO PREZIDENTA USA

Vážený pane senátore,
gratulujeme Vám k vítězství v prezidentských volbách USA.
Obracíme se na Vás s prosbou, pramenící z obav o zachování
demokracie v České republice a o bezpečnost celé Evropy. Vláda George Bushe dojednala s českou vládou umístění vojenské
radarové základny systému Národní raketové obrany USA na
území ČR.
Dvě třetiny obyvatel České republiky s umístěním radaru dlouhodobě nesouhlasí. Přesto česká vláda podepsala se Spojenými
státy smlouvy, které mají být v blízké době schváleny parlamentem, jehož poslanci byli zvoleni ještě v době, kdy veřejnost
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o projektu nevěděla a žádná z parlamentních stran neměla zapojení ČR do NMD USA ve svém volebním programu.
Plán umístit prvky tohoto systému v srdci Evropy již nyní
vyostřuje mezinárodní situaci a vyvolává napětí mezi USA a
Ruskem, mezi USA a Evropskou unií a dále povede k novému
kolu závodů ve zbrojení. Jsme znepokojeni tím, že Evropa by se
měla díky tomuto předsunutému systému stát hlavním bojištěm
v případném konﬂiktu a že z České republiky by se díky radaru
stal terč prvního útoku. Celá záležitost je o to citlivější, že po
pádu komunismu v roce 1989 Češi věřili, že na jejich území již
nikdy nebudou umístěna cizí vojska.
Prosíme Vás tedy, abyste přehodnotil postoj k umístění prvků
NMD v Evropě a zastavil tento nebezpečný projekt. Přejeme si,
abyste naději na změnu, kterou symbolizuje Vaše vítězství ve
volbách, proměnil ve skutečnost. Přejeme si, aby se nové vedení
Ameriky vydalo směrem k vytvoření světa bez válek a násilí,
aby trend vzrůstajícího zbrojení a válečných agresí byl nahrazen
investicemi do oblastí, které přispějí k opravdovému rozvoji
lidstva.
Prosíme Vás, abyste jako prezident země, jež je po dlouhou
dobu symbolem demokracie ve světě, respektoval vůli obyvatel
České republiky, jimž jejich vlastní vláda možnost demokratického rozhodnutí odepřela.
S úctou
Jan Tamáš, mluvčí hnutí Nenásilí
Dana Feminová, mluvčí Europe for Peace
Jan Neoral, starosta Trokavce
Liga starostů proti radaru: (sem budou přidána jména členů
Ligy)
S podporou Giulietta Chiesy, poslance Evropského parlamentu
12.11.2008

PO VOLBÁCH

V polovině října proběhly volby do Krajských zastupitelstev
a Senátu PČR. Říká se, že „hlas lidu - hlas Boží“. Tudíž vláda dostala fotbalovou terminologií řečeno „žlutou kartu“ už v
„krajských“ volbách. Pro soudného člověka to nebylo žádným
překvapením. Avšak velkým překvapením pro mne bylo nezvolení Ing. Kalbáče ve druhém kole senátních voleb. Doufám,
že nově zvolený senátor za náš obvod si bude vědom své odpovědnosti za celý svůj volební obvod. Přeji mu k tomu hodně
sil a úspěchů, ale bude mít těžkou pozici, protože navazovat na
práci dosavadního senátora bude jistě velmi obtížné. Ing. Kalbáč
svému poslání věnoval valnou většinu svého času, neznal sobot
ani nedělí, stále se pohyboval po celém regionu, setkával se s
„obyčejnými lidmi“ i představiteli místních samospráv, členy
spolků a zástupci podniků. Kde mohl, snažil se pomoci nehledě
na to, jakého přesvědčení či stranické příslušnosti byl ten, kdo
pomoc potřeboval. Svoji energii vydával pro blaho a rozkvět
celého regionu. Patří mu za to náš veliký dík. Věřím tomu, že
i přes svůj odchod z „velké politiky“ nezanevře na naši oblast
a dál se s námi bude setkávat a předávat své rady a zkušenosti,
kterých nabyl za svůj velice plodný dosavadní život.
Pane inženýre Kalbáči, ještě jednou Vám chci aspoň touto formou poděkovat za vše dobré, co jste pro nás vykonal.

CO NOVÉHO V PŘEDMÍŘI

Pomalu začíná předvánoční čas a blíží se konec roku. Je to
období, kdy si většina z nás najde aspoň chvilku času k tomu,
abychom se na chvíli zastavili a trochu bilancovali. Ve vzpomínkách se opět dostaneme (alespoň my „starší“) do bezstarostného
dětství či mládí, budeme pod vánočním stromečkem sledovat
rozzářené dětské oči a v duchu vzpomínat i na ty blízké, kteří
již nejsou mezi námi. V tomto čase jsou k sobě lidé většinou
ohleduplnější a pozornější, tak se vynasnažme, aby nám to co
nejdéle vydrželo.
Přeji všem klidné prožití vánočního času, úspěšný start a hodně
zdraví i štěstí v roce následujícím.
I v „úřadě“ budeme hodnotit, co se nám v letošním roce podařilo a kde bude třeba v r. 2009 přidat. V těchto dnech se vytváří
rozpočet na příští rok. Předpoklad je, že se bude blížit 3. mil.
Kč, a v „záloze“ jsou ještě přebytky z let minulých, které by
případně byly využity ke spoluﬁnancování plánované investiční
výstavby. Podařilo se nám po různých průtazích dokončit chodník mezi Předmíří a Zámlyním, takže po jeho zaměření dojde
k jeho kolaudaci. Snad se do konce roku podaří zkolaudovat i
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obecní garáž v Předmíři. Je hotový projekt na „obchvat“ okolo
Řišť a probíhá územní řízení k výstavbě kanalizace a ČOV
v Předmíři a Zámlyní. Realizace těchto plánovaných akcí bude
záviset na možnosti a případné výši dotací, o které bude požádáno po vyhlášení dalších „tématických okruhů“, do kterých
by se tyto mohli zařadit.
Je sice předvánoční čas, ale mám i méně příjemnou zprávu.
Vzhledem k narůstajícím cenám energií a dalším okolnostem
bude od ledna zvýšena cena za ukládání odpadů na skládku
o 160 Kč za tunu odpadu.V praxi je to tak, že tedy od ledna
bude obec platit 1404,40 Kč/t. Z toho důvodu bude pravděpodobně „upravena“ sazba, kterou dosud každý občan platí. Není
o tom ještě deﬁnitivně rozhodnuto, ani o jakou částku by se
jednalo.Snahou bude, aby to nebylo zvýšení „drastické“. Pro
zajímavost dodávám, že v r. 2007 bylo na poplatcích a za třídění odpadu vybráno v 51 897,- Kč, a náklady činily
250 223,- Kč.....
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v letošním roce
nějakým způsobem zapojili do práce v obci a vyjádřit přesvědčení, že se nám bude v příštím roce ve zdraví dařit ještě lépe.
Karel Palivec, starosta obce

Senátor Ing. Kalbáč při sázení „lípy svobody“ v Metlách 28.10.
Zleva MUDr. Pavelka, starosta Palivec, ministr ﬁnancí Ing. Kalousek,
mjr. R. Zmrhal, Ing. Kalbáč.

MĚSTYS RADOMYŠL
AKTUALITY:

• Starosta městyse Radomyšl Ing. Luboš Peterka obdržel
23.10.2008 od Jihočeské hospodářské komory, Oblastní kanceláře Strakonice, titul „Významná osobnost roku“
• Dne 15.10.2008 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná
Základní a Mateřská škola v Radomyšli. Celkové náklady činily
19.029.867,- Kč. EU a SFŽP ČR přispěly 14.249.044,- Kč.
• V měsíci listopadu bude dokončena rekonstrukce přívodního vodovodního řadu a vodojemu. Celkové náklady jsou
3.252.181,- Kč. Dotace SZIF 2.926.962,- Kč
• V říjnu začala ﬁrma TEKTON CZ s realizací „Odpočinkového
areálu“ určeného pro děti od 4 do 14 let. Prvky budou vyrobeny
z akátového dřeva, které je tvrdé, nesmírně houževnaté s beztřískovou strukturou dřevěné hmoty. Akce bude dokončena do
konce listopadu a areál bude otevřen pro veřejnost na jaře 2009.
Na tuto akci získal městys Radomyšl dotaci 2.000.000,- Kč od
Ministerstva ﬁnancí.
• V osadách Rojice, Domanice, Láz, Leskovice a Podolí
jsou nové autobusové zastávky. Na celkové náklady ve
výši 228.000,- přispěl Jihočeský kraj částkou 131.000,- Kč
a SMOOS 40.000,- Kč.
• V průběhu měsíce listopadu provede ﬁrma Garantstav I. Etapu
rekonstrukce střechy a věže kostela sv. Martina v Radomyšli. Na
rekonstrukci přispělo Ministerstvo kultury částkou 1.339.000,Kč z Programu záchrany architektonického dědictví. Městys
Radomyšl přispěl 150.000,- Kč.
• V osadě Láz byla zrekonstruována kaplička. Jihočeský kraj
přispěl dotací 100.000,- Kč v rámci POV.
• V listopadu byla na SFŽP ČR podána žádost o dotaci na revitalizaci lipové aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele. V případě úspěchu bude akce realizována v roce 2009.

Vánoční trhy budou 30.11.2008

V Podolí to letos žije

• V sobotu 6.12.2008 od 19 hod. se v Praze 1 v Klášteře Křížovníků s červenou hvězdou uskuteční slavnostní křest knihy
fotograﬁí Ivany Řandové „Dvě tváře Evropy“ (fotograﬁe z Radomyšle a partnerského města Montoggio v Itálii). Kniha je
vydána ve třech jazycích ČR, AJ a IT. Vydala ji Škola obnovy
venkova v Radomyšli s podporou Jihočeského kraje, který přispěl částkou 170.000,- Kč. Současně zde bude uvedena kniha
Duše Jihočeské Krajiny kolem Radomyšle autorů O. Fibicha
a I. Řandové a také DVD „Vánoční mše z Radomyšle“ autorů
O. Fibicha, R. Semiginovského a V. Nováka. Rovněž na DVD
přispěl Jihočeský kraj 50.000,- Kč.

Radomyšlský masostroj
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• Zastupitelé se na svém zasedání 6.11.2008 rozhodli nezvyšovat cenu stočného za rok 2008. Cena odpovídá 10,- Kč/m3 což
je asi polovina průměrné ceny v ČR.
• V neděli 30.11.2008 od 14.00 se na radnici budou konat tradiční „Vánoční trhy“.
• Suverénní řád Maltézských rytířů je od října vlastníkem kostela sv. Martina a areálu fary v Radomyšli na základě darovací
smlouvy od Římskokatolické církve.
Autor fotograﬁí je Ing. Vladimír Kocourek.

Miss čarodky

Tak zase na jaře!

Pozdrav z tábora

UZENIČKY

Alej ke kostelu sv. Jana

Hasičky z Radomyšle

Aktuální události a problémy, které je nutné si připomenout v závěru roku, kdy lze částečně hodnotit uplynulé období.
S příchodem chladného počasí začalo topné období v našich domácnostech, takže je nutné požádat občany o zachování obezřetnosti při ukládání popele do společného kontejneru, aby nebyl žhavý. Vznícením odpadu v kontejneru dojde k jeho zničení a obsah
nelze ani předat na skládku technických služeb.
Dále byl zajištěn odvoz a likvidace nebezpečného odpadu, elektroodpadu a vše co je speciﬁkováno na vývěskách obce. Bohužel se
najdou spoluobčané, kteří bezohledně zneužívají poskytnutou službu a udělají si z této akce smetiště všech odpadů.
28. října uplynulo 60 let od zahájení užívání rekonstruovaného
kulturního domu, jehož podoba a vybavení byla nadčasová v rámci
širokého okolí. Přístavba KD v roce 1948 byla z velké části dílem
místní mládeže a poválečného zápalu občanů k obnově republiky.
Manželé Věra a František Melicharovi oslavili 25. výročí svatby.
Důstojně, za pomoci organizačního zajištění sboru pro občanské
záležitosti v Uzeničkách a s opakováním svatebního obřadu v Bělčicích. Sluší se poděkovat všem, kteří obětují svůj čas a zajišťují
tyto akce při obecním úřadě v Bělčicích, pan starosta, ochotné děti
s učitelkou, administrativní pracovníci atd. Stříbrní manželé pojali
tuto oslavu s plnou vážností, včetně pohoštění pro pozvané hosty
a nám ostatním nezbývá než popřát všeho nejlepšího do dalších
společných let.
Blížící se konec roku nás naplňuje uspokojením, že přes všechny
nedostatky a nenaplněné skutečnosti se podařilo realizovat velkou
část naplánovaných úkolů. V jarním období byl opraven tekoucí
rybník Kolářovský, pořízena autobusová čekárna, opraveny sakrální stavby – boží muka, zřízení nového odběrného místa pro hřbitov,
rekonstruováno sociální zařízení v sále a pohostinství v kulturním
domě, oprava kontejneru v Černívsku, sněhová radlice, vyčištění
vodoteče z obce, opraven přejezd ve vrbičkách a další drobnější
práce, které nelze vyjmenovávat.
Starosta obce Zdeněk Sýbek
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VELKÁ TURNÁ

STARÁ ŠKOLA VYDALA SVÉ SVĚDECTVÍ
O MINULÝCH STOLETÍCH

Při opravě střechy na budově školy čp. 55 v Obci Velká Turná,
(práce prováděny říjen, listopad 2008, výměna střešní krytiny,latí a okapů), byly při demontážních pracích střešní krytiny a komínového tělesa objeveny staré nápisy. Na trámové krokvi je
vyryt podpis mistra tesařského s letopočtem stavby krovu r. 1894
- text: „mistr tesařský p. Josef Duchoslav z Rovné“. Při dalších
opravách byl v roce 1952 vryt letopočet do omítky komína
v půdních prostorách se zprávou:
- text: „komín opravili pokrývači r. 1952„. Největším objevem
je školní učebnice z roku 1908, tuto jsme objevili pod cihelnou
dlažbou, která byla pokládána v půdních prostorách na povalové
stropy. Kniha byla volně zasypána pilinami a přiklopena dlažbou. Jedná se o „Biblický dějepis – Starého a nového zákona“
pro školy obecné. Pořizovací cena v tehdejší době byla stanovena na 1 korunu. Učebnici vydal „V Praze Císařský královský
knihosklad – 1908“.
Z titulní stránky se po pročtení dozvídáme určení této učebnice
pro jednotlivé žáky. Pro názornost cituji výňatek – „Z knihy této
má se biblickému dějepisu učiti veškeré žákovstvo všech tříd
neb oddělení obecných škol. Za tou příčinou vytištěny jsou některé oddíly beze všech znamení, u jiných vidíme dvě hvězdičky
u jiných jednu hvězdičku a jinde opět křížek. Někteří pak příběhové tištěni jsou písmem ležatým. Již rozdělením tímto vytknuta
jest míra vyučování samého pro rozličný věk dětský v obecných
školách. Po dalším pročtení se dozvídáme, že tato učebnice je
podle výše uvedeného rozlišení určena pro žáky od 8 let do 14
let.
Nevíme jak dlouho tato kniha byla uschována pod podlahou, ale
je jisté, že letopočet vydání je pravý a to že patřila do inventáře
obecné školy ve Velké Turné dokládá kůlaté razítko -text: „Správa ŠKOLY Velké Turné“. Proto i stav knihy není zcela dobrý. Po
poradě s odborníky ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích
podnikneme další kroky v restaurování a uložení tohoto odkazu
pro další generace.
Foto: učebnice v místě nálezu – autor Pavel Šípek.
Místostarosta obce Pavel Šípek.

STAVEBNÍ A ÚDRŽBÁŘSKÉ AKCE V OBCI
VELKÁ TURNÁ DO KONCE ROKU 2008

 V současné době (listopad) probíhají úklidové práce v obci:
úklid listí, staré trávy, spadaných větví. Při příznivém počasí je
prováděno čistění dlážděného koryta Brložského potoka v úseku
obce. Tato činnost je důležitá pro případné vyloučení ucpání
koryta při případných jarních povodních.
 Společně s pokrývačskou ﬁrmou „Prastřecha„ p. Prachař –
Kadov, dokončujeme opravu střešní krytiny na budově školy čp.
55 v obci. Obec zabezpečila demontážní a úklidové práce spojené se stavbou a ﬁrma p. Prachaře provádí odbornou montáž.
 Do konce roku nás ještě čeká - listopad - oprava vodovodního
potrubí v areálu ATC - Milavy, které časem zrezivělo a není ho
tímto možné bezpečně provozovat. Akce bude provedena vlastními
silami v předpokládané částce Kč 68.000,- .
* prosinec – přepojení části vodovodního a odpadního potrubí
v délce 27m, které je přípravou pro hlavní stavební akci roku 2009
– výstavba ČOV – ATC - Milavy. Akce přepojení části vodovodu
a kanalizace je prozatím odhadnuta na Kč 70.000,* prosinec - zimní práce spojené s úklide sněhu a likvidace námrazy.Tyto práce obec provádí ve vlastí režii.(vlastní traktor s radlicí).

KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU 2008

 27. prosince proběhne pod vedením SDH již tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise v sále Hospody na Rozhrání v obci.
Kategorie dospělí, děti do 10 let a do 18 let. Začátek zápasů je
plánován od 9:00 hod.
 31. prosince Silvestrovská zábava – veselice – s oslavou příchodu nového roku 2009 pod vedením SDH v sále a Hospodě na
Rozhrání v obci.
Velká Turná dne 12.11.2008. Místostarosta obce Pavel Šípek

ZÁBOŘÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 20. ZÁŘÍ 2008

Do nového života přivítal starosta obce Ing. M. Augustin nejmladší Zábořačky a Zábořáky na místním OÚ.
Počáteční žvatlání, broukání a pláč malých oslavenců doplňovaly veselé písničky a básničky v roztomilém podání dětí z mateřské školky. Pro potěšení miminek se na chvíli proměnily v loupežníky, a tím si od dospělého obecenstva zasloužily obrovský
potlesk a od „mrňousků“ roztomilý úsměv. Na památku si mladé
rodiny odnesly nejen dárkovou tašku, pamětní list, maminky
žlutou růži, ale kojenci a batolátka i „pevný základ do svého
budoucího věna“ (jak pronesla babička p. Alena Majerová), a to
2000,- Kč. A jak zakončit slavnostní okamžik?
Samozřejmě rodinným focením u kolébky a přiťuknutím si skleničkou šampaňského na zdraví a štěstí nových zábořských občánků – Lindě Majerové, Janu Fiňkovi, Elišce Vydrové, Ondřeji
Augustinovi, Nele Šimánkové a Antonínu Čadkovi.
Text: Radka Flašková, foto Lenka Součková a Jaroslav Vorba

MÁME ZA SEBOU

- Dne 18. října uspořádal SDH Velká Turná Posvícenskou zábavu v Sále Hospody na Rozhrání v obci. K tanci a poslechu hrála
skupina K-BAND p. Ctirada Klímy. Sál byl beznadějně vyprodán a poslední tanečníci se rozcházeli ve 4:30 hod. ráno. Akce se
vydařila.
- Dne 17 a 18 října proběhly v našem okrsku volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky a ve dnech
24. a 25. října pak druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky. Všem členům okrskové volební komise v naší obci
chci poděkovat za bezchybný průběh voleb.

20 LET OD OTEVŘENÍ ŠKOLY V ZÁBOŘÍ

Letošní rok, 4. listopadu, uplynulo již dvacet let od otevření nové
školní budovy v Záboří. K tomuto výročí byli na 8. listopad pozváni kantoři, kteří v této budově kratší či delší dobu působili.
Na sraz dorazilo kolem padesáti bývalých i současných učitelů
a provozních pracovníků školy. Účastníci si mohli prohlédnout
fotky uspořádané chronologicky od školního roku 1988/1989 až
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KULTURNÍ AKCE BLATNÁ
PROSINEC 2008

po dnešek. Byla také připravena prezentace těchto fotograﬁí spolu
s fotograﬁemi žáků úspěšných ve sportu, výtvarné výchově či některých olympiádách. V prezentaci nebyly opomenuty ani exkurze,
které v posledních letech škola pořádala. Učitelé si nejen prohlédli
fotky, ale také si někteří po dlouhých letech popovídali se svými
bývalými kolegy, které již dlouho neviděli.
Aby ani žáci nepřišli zkrátka, na 12. listopad pro ně byl připraven
program, a to přednáška místního kronikáře pana Vorby o kronikách obce Záboří, dále prezentace fotek a pro první stupeň ještě
sportovní dopoledne.

8. prosince od 19,00
hod. – SDO Blatná
„Čertův švagříček „
9. prosince od 19,00
hod. – zámek Blatná
- Vánoční koncert
– Barok Collegium
11. prosince od 19,00
hod. – sokolovna
Blatná – divadelní
představení „Blázinec
v 1. poschodí“.
Předprodej od
12. listopadu na odd. kultury

12. prosince 2008 – Vánoční trhy
16. prosince od 9,00 a 10,30 hod. – sokolovna Blatná
– Vánoční koncert ZUŠ
17. prosince od 17,00 hod. – sokolovna Blatná
– Vánoční koncert ZUŠ
25.prosince od 19,00 hod. – sokolovna Blatná – SDO
Blatná „Čertův švagříček“

PROGRAM KINA BLATNÁ NA ŘÍJEN 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.

Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno

středa 3.12. v 19:00 hod.
komedie, romantický Thajsko,
2004, 100 minut, s titulky
OBČAN PES
/ŠVEDA/
Art Brno a deset kin v celé České
republice připravili FILMOVÝ
CYKLUS, který obsáhne osm
kvalitních snímků české, evropské
i světové kinematograﬁe. Bližší informace naleznete na
zvláštním programu v pokladně kina.
Amelie z Bangkoku!
Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou romantiky. Film
o mladých lidech z Bangkoku – pro mladé diváky na
celém světě.
Vstupné 50,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

středa 10.12. v 19:00 hod.
animovaný, dobrodružný, komedie USA, 2008, 81 minut,
v českém znění
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
/BONTONFILM/
Opice ve vesmíru.
NASA vysílá kosmickou loď do velmi vzdálené galaxie. Co je
zvláštní na její posádce? Jsou to vycvičení opičáci...
Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno

neděle 7.12. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie, historický ČR, 2008, 81 minut,
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
/BONTONFILM/ 3D
Film „Kozí příběh - Pověsti staré Prahy“, je vůbec prvním
celovečerním 3D animovaným ﬁlmem ve východní
Evropě a Čechách. Jeho příprava začala již v roce 2003, kdy byl
také projekt podpořen grantem z evropského
programu MEDIA.
Rodinná komedie režiséra Jana Tománka Kozí příběh – Pověsti
staré Prahy se odehrává v české středověké metropoli, která je
ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat
svou majestátní tvář.

středa 10.12. v 17:00 hod.
animovaný, rodinný ﬁlm, sci-ﬁ USA, 2008, 103 minut,
v českém znění
VALL-I
/FALCON/
Svět robotů místo světa lidí.
Malý robot zůstal na Zemi, kterou opustili lidé. Našel si několik
přátel, ale pak se objeví malá robotka...
Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno

pátek 12.12. ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný USA, 2008, 120 minut, s titulky
QUANTUM OF SOLACE
/FALCON/ Premiéra 6.11.2008
Nová bondovka!
Ve dvaadvacátém ﬁlmu o nejznámějším agentovi Jejího
veličenstva, se James Bond (Daniel Craig) vydává po
stopě, kterou mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou kdy
miloval. Tou stopou je pan White (Jesper
Christensen), jež při výslechu odhalí organizaci, která Vesper
vydírala...
Vstupné 75,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
neděle 14.12. ve 20:00 hod.
parodie Německo, USA, 2008, 107 minut, s titulky
TROPICKÁ BOUŘE
/BONTONFILM/
Film Bena Stillera je parodií na válečné ﬁlmy a na řadu dalších
věcí z americké popkultury.
Vstupné 65,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
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ŠTERNBERK KONTRA GRYSPEK, autor JAN OLEJNÍK
Spory o pozemky, mezníky a hraniční území bývaly v minulosti vždy velice časté. Velice přísně byly
trestány pokusy za přesazování mezníků nebo nedodržování hraničního práva v jakékoliv podobě. Zprávy
o pozemkových sporech se v našich archivech objevují zejména v 16. století a to v souvislosti s rozmáhajícím
se podnikáním nejen bohatých mecenášů z řad rodové aristokracie, ale i drobné šlechty a měšťanů. Jeden
z nich se také odehrál mezi Florianem Gryspekem z Gryspachu a Zdeňkem ze Šternberka. Jelikož chování
pana Gryspeka bylo skutečně neomalené, požádal Šternberk zemský soud o řádné prošetření. Na Lnářsko se
osobně dostavila vyšetřovací komise v čele s podkořím, aby zjistila skutečný stav věci.
představitelé místní šlechty, zejména Jindřich Mladota z Jilmanic, Jiřík
Počepický z Počepic, Jan Řepický ze
Sudoměře, Ondřej Řesanický z Kadova
a Dystlár z Bodláku. K vyšetřování byli
také pozváni sousedé z okolních obcí
z Radošic, Chynína, Mladého i Starého
Smolivce a z jiných obcí, aby se této
vyšetřující komise zúčastnili. Matyáš
Pekárek přijel ve čtvrtek po sv. Florianu
r. 1573 do Radošic, načež následovala
pochůzka po sporných hranicích a zároveň byl zhotoven zápis o výpovědích
svědků.
Nejdříve byl pan komoří veden po gruntech Jeho Milosti pana ze Šternberka
až na louky zvané Hůrky a odtud k lesu
Bučině. Lidé tvrdili, že tyto části skutečně náleží panu ze Šternberka, neboť
je daroval Radošicům. Místní mohli
v těchto lesích bez překážky těžit a sbírat dřevo ke stavbě i na topení.
Potom byl komoří přiveden na louky,
kde se pásl dobytek poddaných pana
Floriána Gryspeka z Gryspachu. Zde
bylo potvrzeno, že se nachází na gruntech pana ze Šternberka a že tyto grunty
také od starodávna náleží k Radošicům.
Pasoucí se dobytek pana z Gryspachu
tam neměl co dělat.
Komise vyšla ven z lesa na travnatou
cestu, která od sebe dělila pozemky
Šternberků a Gryspeků. Když po ní
sestupovali dolů, místní svědčili o tom,
že je tudy před mnoha léty jejich před-

Obrázek 1

Když se majitelem
rožmitálského panství
stal Florian Grysperk
z Gryspachu, (někdy
také psáno Griespek
z Griespaku) rád vyvolával spory s majiteli sousedních statků,
zejména o hranice
Gryspek - Florián
Gryspek z Gryspachu
svých rozsáhlých
lesů. Soudil se kde
s kým. Například rozsáhlý spor vedl
v letech 1573 – 1577 s Březnickými,
Blatenskými, Lnářskými a v letech
1581 – 1585 se Zbirožskými. Nejednalo
se však jen o pozemky, ale i nemovitosti
– s Ferdinandem Lokšanem se soudil
o krčmy v Pňovicích. Ve sporech prý
byl neomalený a zlý. Občas posílal
své služebníky s kordy, cepy, kosami
a vidlemi „v rozličné grunty sporné se
vkládat a úrodu na nich posekati a pro
něho skliditi.“
Gryspek neznal žerty. Každé ráno museli stát rychtáři, pojezdní, poklasí a další
úředníci kanceláře připraveni vykonávat
jeho rozkazy. Ač mu bylo přes sedmdesát, běhal prý od jednoho k druhému
a s německou důkladností každému
vštěpoval jeho služební povinnosti. Zároveň je naváděl k tomu, aby dělali škodu na cizím. Říkával, že „více zmůže
hrst moci než pytel práva“.
Spor se lnářskými a radošickými sousedy začal v r. 1573 a sice o hranice
okolních lesů a radošický potok. Ten
teče kolem obce k Mladému Smolivci
a podle mlýna, který nesl název Lomnický (voda se v těchto místech lomí),
převzal své jméno. Lomnice, jinak také
Smolivecký potok, teče odtud do Lnář,
dále přes Blatnou směrem k Miroticům
a ústí až pod kaplí sv. Anny u Zvíkova
do Otavy. Podle nejstarších písemných
zpráv z r. 1412 byl potok nazýván Oslavou či Úslavou.
Dlouhá léta náležel k lnářskému panství, které vlastnil Zdeněk ze Šternberka. Gryspek často porušoval hranici
potoka a neoprávněně užíval pozemky,
které již patřili Zdeňkovi. Když Gryspekovo drzé chování neznalo mezí, pozval
si Šternberk k vyšetření sporných hranic
komořího Matyáše Pekárka z Poměšic. Zároveň byli za svědky požádáni
zástupci ze zemského soudu i někteří

kové vodili, „jim to ukazujíce, aby na
to pamatovali, že to jim od starodávna
ke vsi Radošicům náleží.“ Cestou se
komise dostala k nějakému kopci, o němž se tradovalo, že byl již v dávných
dobách uměle navršen místo mezníku.
Lidé ukazovali staré lícování i hranice,
jak se grunty dělí. Potom rozhořčeně
kritizovali prosekaná místa od nějakého
Václava Trefného, poddaného Floriana Gryspeka. Jejich předkové již před
mnoha lety jim tato místa ukazovali
a prohlašovali, „že ty grunty ke vsi
Radošicům od starodávna náleží a těch
průseků nikda žádných nebývalo až
nýnčko, jak jsou sebe páni poháněli
a kde ty úseky zdělány jsou, jako by
cesty byly, toho jsem neviděl, aby tudy
s vozem ježděno bylo, ale to prosekání
tak zůstává. O kterých to průsecích jsou
mi zprávu dali lidé dole pojmenovaní,
že ty průseky ne velmi dávno udělány
v gruntech J. M. p. Zdeňka ze Šternberka jsou a prvé jich nikdy nebývalo.“
Pak všichni sestoupili až k pstruhovému
potoku vedoucího přes Hůrky. Zde byl
zažalován Václav Trefný z Roželova,
poddaný pana Gryspeka, který r. 1565
ve středu na den sv. Jakuba lovil bez
povolení pstruhy. To se opakovalo ještě
v pátek na den sv. Vavřince, když kromě
Trefného neoprávněně chytal ryby také
Matěj Pešek z Chynína.
Vávra, příjmením Vlach, a Martin Bláha panu komořímu potvrdili, že grunty,
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kde se pásl cizí dobytek, skutečně od
starodávna náležejí panu ze Šternberka a že pamatují užívání za pánů Lva
z Rožmitála, pana Ježka a pana Zmrzlíka ze Svojšína. V potoce svým pánům
lovívali pstruhy, když potřebovali. Na
jejich příkaz potok zasekávali, aby jiní
v něm nemohli lovit. Nejvíce pstruhů se lovilo vždy pro lnářský zámek
a Radošičtí za to dostávali spropitné.
K potoku patřili dva hajní, kteří hlídali,
aby tam nikdo nepytlačil. Jak se spor
vyřešil, prameny, bohužel, mlčí. Zřejmě
se spory vyhrotily natolik, že Šternberk
neotálel a r. 1577 prodal Radošice Chanovskému z Dlouhé vsi.
Spor o radošický potok je typickou
ukázkou sporu mezi českou a cizí šlechtou, která již v 16. století dávala najevo
své podnikatelské ambice. Vesničané
příliv německé, bavorské či rakouské
šlechty neradi viděli. Ačkoliv v některých případech byl bohatý cizinec jistou
nadějí ve zlepšení místních poměrů, neznamená to, že by nad cizími mecenáši
projevoval zdejší lid nějaké nadšení.
S příchodem nové aristokracie vznikaly
zároveň i obavy o budoucnost každého
poddaného.
Ačkoliv Florián Gryspek z Gryspachu
nadělal kolem sebe více škody než
užitku, byl to konec konců vzdělaný
a vlivný muž. Narodil se r. 1504 v rakouském Innsbrucku. Po univerzitních
studiích v Innsbrucku a Paříži vstoupil
roku 1530 do služeb krále Ferdinanda
I., který jej jmenoval svým sekretářem.
Gryspek se v r. 1538 stal královským radou a r. 1540 komorním prokurátorem.
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Protože stál na
straně krále, byl
za protihabsburského odboje roku 1547
nakrátko stavy
vězněn na Pražském hradě. Po
pobělohorských
konﬁskacích
získal rozsáhlý
pozemkový majetek, mimo jiné
panství Kaceřov, Nelahozeves a Rožmitál.
Na nich prováděl rozsáhlou
stavební a
podnikatelskou
činnost, z níž
vyniká zejména renesanční
přestavba zámků. V našem
regionu je to
zejména nedaleký Rožmitál a
Mirošov. Florián
Gryspek měl čtrnáct synů a deset dcer.
Sedm synů, kteří otce přežili, se o majetek podělilo. Je pohřben spolu s manželkou Rosinou v kostele sv. Petra a Pavla
v Kralovicích na Plzeňsku.
Šternberkové patří k nejvýznamnějším starobylým českým šlechtickým
rodům, o kterém jsou první zprávy již
z druhé poloviny 12. století. Kromě
několika statků byl vždy jejich doménou hrad Český
Šternberk, jenž je
dodnes v jejich vlastnictví. Šternberkové
výrazně ovlivňovali
politické události své
doby a zastávali i ty
nejvyšší zemské a
církevní úřady. Nejznámější byl Zdeněk
ze Šternberka, vůdce
a zakladatel zelenohorské jednoty, bojující v polovině 15.
století proti Jiřímu
z Poděbrad. Z tohoto
rodu pocházel také
Vilém ze Šternberka,
který získal v první
polovině 16. století
i Blatnou. Za jeho
držení získala radniční dům, který byl
zbaven povinných
platů, a městskou
lázeň. Stávala poblíž
mlýna Jeklík u Masáků a zbořena byla při
Obrázek 2 stavbě marketu Lidl.

Obrázek 3

Po jeho smrti dědil veškeré statky jeho
syn Zdeněk, který měl za ženu Kateřinu
Řepickou ze Sudoměře. Vedle městečka
Sedlice získal od Václava Zmrzlíka ze
Svojšína za 20 tisíc kop grošů i Lnáře.
Je zřejmé, že pán ze Šternberka v době,
kdy získal majetek po svém otci, dělal
si v získaném dědictví jistý „pořádek“,
neboť i jedno z blatenských privilegií,
které vydal r. 1563, se zmiňuje o říčce
Lomnici, která na mnohých místech kolem Blatné a v Buzicích tvořila hranici
pozemků podobně jako kolem Radošic.
Lomnice je v privilegiu pojmenována
jako řeka buzická. Ve fondu Velkostatek
Blatná, který je uložen ve třeboňském
archivu se nachází německý popis
panství Blatná z r. 1785. Podle něho
Blatnou už neprotéká Lomnice, ale
Oswalda. Z toho později vznikl i název
Úslava.
Jan Olejník
Vysvětlivky k obrázkům:
Obr. 1: Tvrz Lnáře - Na průčelí tvrze se
dodnes dochovaly znaky Volfa Novohradského z Kolovrat (orlice) a jeho ženy Judity rozené Šternberkové, dcery Zdfeňka
ze Šternberka (šternberská hvězda)
Obr. 2: Tvrz Lnáře - Renesanční tvrz ve
Lnářích. V této podobě ji znal i Zdeněk ze
Šternberka. Malba se nachází v jednom
z pokojů lnářského zámku.
Obr. 3: Vyplácení hochů u panských
mezníků. Obrázek sice dokumentuje období 18. století, přesto podobné výjevy
se odehrávaly v našich zemích i v době
sporu Floriana Gryspeka a Zdeňka ze
Šternberka v 16. století. Lidé, kteří svědčili o správnosti hranic, bývali většinou
v mládí vypláceni holí na místech, aby si
je dobře zapamatovali.
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LESK A BÍDA ZUBAŘŮ (povídka nejen na neděli)
V rozhlase právě mutující moderátor
uvedl další pomalou písničku. Karel
Platejz se zaposlouchal do dlouhých
temných tónů saxofonu a začal rekapitulovat svůj život. Celé své mládí
nevěděl, čím se vlastně bude v životě
živit. V šestnácti letech však potkal svůj
osud. Stal se jím Ludovik Tapsl, potulný
prorok, zemědělec a zubař. Ten Karla
Platejze zasvětil do svého učení. Tapsl
například tvrdil, že ne všichni lidé jsou
předurčeni k tomu, aby se stali zubaři.
Zubařem se může stát jen vyvolený.
Ve své ordinaci po pracovní době pořádal mejdany s rajským plynem, kde na
tabuli kreslil zubařský ráj. Nad ránem si
pak všichni v bujaré náladě zrentgenovali špičáky. Jednoho sezení se zúčastnil
i Karel Platejz. Celý večer jen seděl a
fascinovaně pozoroval Tapsla, jak poskakuje kolem bílého křesla a žongluje
s tampóny. Tapsl si jej také všiml a když
se Platejz zúčastnil i dalšího rajského
dýchánku, rozhodl se, že jej přijme do
tajné dentistické lóže. Všichni její členové se večer sešli u Tapsla, oblékli se
do operačního a teatrálně navrtali Platejzovi do šestky nahoře tajnou ampuli

se zubařským desaterem. Hned jej také
zasvětili do prvního přikázání: Neodvrtáš nikoho zadarmo. Pak jej polili dezinfekcí a se zapnutými vrtačkami kolem
něj křepčili do časných ranních hodin.
Platejz hned druhý den nastoupil u
Tapsla jako pomocná síla v ordinaci.
Tam se zakrátko naučil několika důležitým trikům. Například namíchat
takový amalgám, který během několika
hodin zase změkl a pacient pak musel
navštívit ordinaci znovu, takže Tapslovi
zákonitě zase naběhlo několik bodíků
navíc. Po nějakém čase pak už přišel se
svými triky i Platejz sám. Osvědčily se
například plovoucí protézy a speciálně
vypěstěný toulavý kaz. Tapsl si přízeň
svých zákazníků udržoval tvrdým režimem - tzv. Trestnými odtrhy, takže se
nemohlo nikdy stát, že by o své stálé
pacienty přišel. Z takto nabytého jmění
pak ﬁnancoval tajnou dentistickou lóži,
která měla v příštím tisíciletí svrhnout
vlády celého světa a nastolit globální
zubařskou nadvládu. Své učení Tapsl
sepsal v mnohastránkové studii „Můj
zub“, ve které označil ortopedy za podřadnou rasu. Měl v plánu poblíž Rejko-

FIRMA PAVEL VOHRYZKA
Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
♦ 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

vic vybudovat centrum světa, které by
symbolizovalo obrovské zubní křeslo.
Pod Tapslovým vedením se Platejz zakrátko vypracoval do nebývalých kvalit.
Dokázal například vrtat oběma rukama
a na noze ještě držet barevný míč. Tapsl
začal na svého učně žárlit. Sledoval
jeho počínání v ordinaci a snažil se vymyslet způsob, jak Platejze v lóži znemožnit, neboť Platejz začal být oblíbený
i v tomto tajném seskupení. Vše vyvrcholilo osudného večera, kdy Platejz
vynadal jednomu pacientovi takovým
způsobem, že zemědělec odešel na záchod, tam si vytrhl zub a když se vrátil
do ordinace, tak za úkon ještě zaplatil.
Tapsl se rozčílil a ztropil scénu. Pohazoval po ordinaci rouškami a zalepil
Platejzovi amalgámem brýle.
Oba zubaři se pak na sebe vrhli a krutá
rvačka skončila vzájemnou resekcí.
Následující den Platejz Tapsla udal.
Rádio najednou někdo vypnul. Čekárna
před soudní síní se ponořila do ticha.
Platejzovi se třásly ruce. Věděl, že
rozsudek bude tvrdý, neboť soudce byl
jeden z jeho bývalých pacientů.
Zdeněk Hlaváček

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA
časopisu Blatensko SOBě
JE 12. LEDNA 2009.

Své náměty, příspěvky, připomínky a žádosti
o inzerci zasílejte na e-mail: listy@blatensko.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA BLATNÁ
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná

Stálá služba 24 hodin denně, včetně sobot, neděl a svátků

Zajišťujeme:

převozy zemřelých, pohřby žehem,
pohřby do země a s tím spojené služby,
prodej hřbitovních doplňků.

Tel.: 383 422 581, 728 784 738
e-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím: řeznické náčiní: rozporku,2 ks škrabky /zvony/,
jateční pistoli, popř.vál. Tel.: 383 491 007
Prodám: na bazén do 23000 l. - ﬁltraci Mountﬁeld /tzn.
čerpadlo+písk.ﬁltr/- vyn.stav, PC 15000 schůdky /nic moc už/
skimmer+prop.hadice, vysavač. Vše za 4000,-Kč. Tel.:383 491 007
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