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Ročník III.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME...
Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti
a zajímavostech v obcích Kadov a Kocelovice.

OBEC KADOV

OBEC KOCELOVICE

Obec najdete
ve vzdálenosti
asi 8 km
vzdušnou čarou
jihozápadně
od Blatné,
na silnici,
spojující Lnáře
a Strakonice.
Když zavítáte
do krajiny
okolí Kadova,
překvapí vás
svou malebností a přirozeností. Jedná se o krajinu pahorkatou,
členitou, turisticky vyhledávanou, která již tvoří přirozené
propojení se Šumavou.
Právě pro výskyt velikých žulových balvanů nemohlo dojít
k velkému scelení polí a luk, tak jak to můžeme vidět na jiných
místech naší republiky. Díky tomuto „obtížnému“ terénu
se zachovala spousta lesíků, vršíků, remízků a cest, které
dodávají krajině osobitý vzhled a kde se zachovalo mnoho
přírodních zajímavostí. Taková krajina je pak vhodná a také
hojně využívaná k aktivnímu odpočinku. V takto „zachované“
přírodě můžeme najít obrovské druhové zastoupení hmyzu,
savců, ptactva, ale v neposlední řadě i rostlin či rostlinných
společenstev. Některé úseky jsou proto chráněny jako přírodní
reservace.
K OBCI KADOV JSOU PŘIDRUŽENÉ I OSADY:
Lnářský Málkov, Mračov, Pole a Vrbno, které jsou vzájemně
turisticky propojené, mají mnohdy společnou historii. Nádherná
příroda obklopuje celou oblast.
Pokračování na str. 3

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 5,5 km vzdušnou čarou
severozápadně od Blatné, nedaleko obce Lnáře.
Ideální turistický a cykloturistický terén.
V obci se nachází meteorologická stanice, v blízkosti jsou dva
rybníky - Kocelovický a Hubenov. Nedaleko obce se rozkládá
i přírodní rezervace Kocelovické pastviny.
METEOROLOGICKÁ STANICE KOCELOVICE
Na severovýchodním okraji obce Kocelovice, v oblasti
Kněžského vrchu
(518,4 m n.m.)
najdete stanici Českého hydrometeorologického ústavu.
Dne 1.3.1975 zahájila činnost hydrometeorologická
stanice v Kocelovicích v nadmořské
výšce 519 m na
Kněžském vrchu
v poloze 49°28’ zeměpisné délky a 13°50’ zeměpisné šířky. Budova má číslo 89, rozloha objektu je 3.680 m2.
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V KOCELOVICÍCH
Kostel sv. Bartoloměje se zvonicí přibližně čtvercového
půdorysu, která přiléhá k jižní části stavby. Zvonice má zděný
sokl, horní část je dřevěná. Do horní části zvonice je přístup
venkovním zděným schodištěm, přilehlým k jižní straně.
V dolní části zvonice je zaklenutý vstup do předsíně a odtud do
hlavní lodi kostela.
Pokračování na str. 3

MÁJKA
V LAŽÁNKÁCH

Stavění májky je jednou
z krásných lidových
tradic, při níž se sejde
celá vesnice a všichni
vezmou za jeden „provaz“
– v Lažánkách to platí
i mimo tento den –
sousedé si pomáhají a drží
při sobě po celý rok, proto
do rodné vesničky mojí
maminky jezdíme rádi
a i letos jsme obdivovali
chlapskou zručnost
a odvahu.
Radost ze zdobení májky
mají především děti, které
se ale nakonec stejně
nejvíce těšily na pálení
hranice s čarodějnicí
a zaslouženého buřtíka.
Jitka Říhová

SVAZEK OBCÍ
BLATENSKA
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
MANAGERA SOB
(administrativní činnost,
zpracování žádostí
o dotace, …)
Své životopisy zasílejte
do 16.6.2009 na adresu:
Svazek obcí Blatenska, Na
Tržišti 727,
Blatná 388 01
nebo elektronicky na:
blatensko@blatensko.cz
Více informací na str. 2
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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

ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
MASka
peníze pro blatenský region
Ne, není to upoutávka na nějaký
ﬁlm, či maškarní ples. MASka,
to je neformální označení pro
tzv. místní akční skupinu. Ano,
i blatenský region má svou místní
akční skupinu. Zřizovatelem této
místní akční skupiny je Svazek obcí
Blatenska. Celý název této MASky je tedy Místní akční skupina
Svazku obcí blatenska (MAS SOB).
Založena byla v roce 2004. Několikrát se pokoušela úspěšně
i neúspěšně žádat o rozličné dotační prostředky na svou činnost
i další aktivity. Prezentovala se zejména ve vztahu k pravidelně
se pořádanému veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR
v Brně, kde zástupci blatenska dosahovali v posledních letech
výrazných úspěchů. Na přelomu roku 2007 a 2008 prošla místní
akční skupina zásadní reorganizací, díky které se podařilo
pár aktivním lidičkám vzkřísit tuto organizaci a MAS SOB
v říjnu loňského roku požádala o dotaci na realizaci svého
Strategického plánu. Tato žádost byla úspěšná!!! To znamená,
že s největší pravděpodobností (přesné podmínky nejsou ještě
zcela známy) bude MASka od letošního roku až do roku 2013
ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem
administrovat a přerozdělovat prostředky ve výši cca. tři až
čtyři miliony ročně. Žadatelé o podporu mohou být veškeré
subjekty (podnikatelé, neziskové organizace, obce) z našeho
regionu (území Svazku obcí Blatenska), kteří budou mít zájem
o ﬁnanční prostředky a podají si příslušně zpracovanou žádost.
Oblasti podpor vymezených příslušným strategickým plánem
jsou:

1. Zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání
2. Podpora aktivit pro cestovní ruch
3. Obnova a rozvoj vesnic
4. Občanské vybavení a služby
5. Přenos informací a vzdělávání
V rámci těchto tématických okruhů (odborně řečeno ﬁší)
si již mohou potencionální žadatelé připravovat informace
a podněty k realizaci svých představ a potřeb. Tématické okruhy
1. a 2. jsou zaměřeny zejména na žadatele z řad podnikatelské
sféry. Tématické okruhy 3. a 4. jsou určeny především pro
obce a neziskové organizace. Tématický okruh 5. je pak
určen pro obce, neziskové organizace a nekomerční projekty
podnikatelských subjektů.
Dle zájmu jednotlivých subjektů o podpory budou vždy v daném
roce vyhlašovány tzv. výzvy pro jednotlivé tématické okruhy.
Veškeré prozatím dostupné informace pro zahájení
příprav na zpracování budoucích žádostí je možné získat na
stránkách www.blatensko.cz/mas, nebo po předchozí telefonické
či emailové domluvě s pracovníky Svazku obcí Blatenska
a pracovníky Místní akční skupiny v kanceláři svazku a MASky.
Sídlo: Na Tržišti 727, Blatná 388 01 (bývalé STEKO)
Telefon: 728 881 358
Email: blatensko@blatensko.cz
Konzultační hodiny budou zavedeny od měsíce června, proto
sledujte výše uvedené webové stránky a místní tisk – SOBáčka
a Blatenské listy. Bližší informace je možné získat telefonicky
nebo emailem.
Tomáš Koželuh

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA SOB
Rada Svazku obcí Blatenska vyhlašuje podle
§ 49 zákona č.128/200 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na administrativního
pracovníka.

Pracovní náplňí bude zejména mapování stávajících a nových
turistických cílů – aktualizace informací, mapování grantů
a dotací a poskytování informací.
POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
 řidičský průkaz sk. B + vlastní automobil
 organizační schopnosti
 znalost zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
 praxe ve státní správě (samosprávě) vítána
 loajalita
 PC – aktivní znalost
 Přehled o dotační politice
Přihlášku je možné předkládat pouze v písemné formě
a musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) číslo občanského průkazu
e) datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE JE NUTNÉ ZVLÁŠŤ PŘILOŽIT TYTO
NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících
se výše uvedených požadavků a náplň práce
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky možno doručovat poštou na adresu Sdružení
obcí Blatenska, Spálená 727, 388 01 Blatná, nebo e-mailovou
adresu: blatensko@blatensko.cz nejpozději do 16.00 hodin
16.6.2009. Podrobné informace podá Vladimíra Kozáková.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu jednání. Zadavatel
si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v libovolné fázi bez
udání důvodů.
V. Tomanová, předsedkyně SOB
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OBEC KADOV – pokračování ze str. 1
roka fundační mše svaté. Okolo kaple byly vysázeny lípy a také
Farní kostel sv. Václava
Od nepaměti stál v Kadově farní chrám sv. Václava, který byl
tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí. Byl zděný
a pokrytý kůrkami. Prostor chrámu osvětlovalo několik malých
úzkých oken a uvnitř byly čtyři oltáře. Na kruchtě stál malý
positiv. Okolo kostela se rozkládal hřbitov. Na dřevěné zvonici
visely tři malé zvony. Protože chrám již byl starý a ve špatném
stavu, nechal Jan Fr. Kristian hrabě Sweerts Spork, pán ze Lnář,
stavbu zbořit a zbudoval na vlastní náklady nynější barokní kostel s třemi kopulemi a věží. Do báně byl 12. června 1765 vložen
pamětní spis, podle něho na stavbě pracovali: Kašpar Švankmajer – mistr zednický, Jiří Kaplan – mistr tesařský a Jan Šole
– mistr kovářský. Nový chrám byl slavnostně posvěcen 29. září
1765. V chrámu jsou tři oltáře. Hlavní je zasvěcen sv. Václavovi, poboční P. Marii Karlovské a sv. Janu Nepomuckému. Na
kruchtě jsou varhany z roku 1768. Dále stojí za povšimnutí kříž
na křtitelnici a socha P. Marie Lurdské. V sakristii jsou dosud
náhrobní kameny Jana Zabořského z Brloha, Ofky z Kladrubec
a Jana Čabuzského z Prostého. Náhrobky Alex. Zabořského z
Brloha, jeho manželky Kat. Zabořské z Jilmanic a prvního kadovského faráře Mat. Rybičky jsou zasazeny ve východní zdi sakristie. Náhrobní kámen s podobami dvou dítek Alb. Zabořského je zazděn u severního vchodu na hřbitov. Na tento hřbitov se
přestalo pochovávat někdy v r. 1850. Na věži ozdobené hodinami visí tři zvony. Dva jsou z roku 1760 a jeden byl přelit r. 1840.
U hlavního vchodu byl v r. 1899 postaven misionářský kříž.

Fara

Faru můžeme nají severozápadně od kostela za budovou školy.
Farní budova byla vystavena v r. 1758. Nejstarší matrika křestní
pochází z r. 1660, památní kniha byla založena r. 1761.

zde byl zbudován hřbitov. Hřbitov byl již používán od r. 1680.
V r. 1887 byla na hřbitově postavena úmrlčí komora (márnice).
Uprostřed hřbitova stojí železný kříž.
Na návsi můžeme najít pomník padlým vojínům ve světové
válce.

Tvrz a dvůr v Málkově

Nejstarší zmínku máme již v roce 1393. Jednalo se o kamenné
stavení s vysokým štítem, které se bohužel nezachovalo.

Zámek v Poli

Pole patří mezi nejstarší obce na Blatensku. Připomíná se již v r.
1228. Polský dvůr v Poli vznikl ze čtyř selských usedlostí. Významnou dominantou vesnice je zámeček, který je dnes bohužel
velmi zchátralý. V zámku byla v 17. století kaple. Při zámku
bývala také zahrada. V roce 1669 zde byla založena ovocnářská
školka – první na velkostatku Lnářském.
V Poli byl také pivovar. Pivo se tam vařilo jen v zimním období
a výroba piva se datuje až do roku 1859, pak byl pivovar zrušen.
V místě, kde je rybník Chmeličný, bývala chmelnice.
Malá barokní kaplička, která leží u cesty z Pole do Kadova, byla
vysvěcena v 18. století

Vrbno

Obec Vrbno má název podle vrb, které se v okolí hojně nacházely. Vrbno bylo založeno v roce 1305. V 13. Století patřilo ke
Lnářům a ve století 17. k polskému statku. Kolem roku 1900
bývala u Vrbna veliká obora na vysokou zvěř.

Naučná stezka okolím viklanu

Škola

Dříve vyučování dětí obstarávali faráři při tzv. křesťanském
učení. Od r. 1657, kdy počet osadníků stoupl, začali vyučovat
ustanovení učitelé. Noví učitelé byli dosazováni se souhlasem
faráře, musel skládat vyznání víry a od osadníků dostával posnopné. Za hraběte Frant. K. R. Sweerts-Sporka byli ustanoveni
školmistrové pro učení selských dětí. Ti byly placeni z důchodu
hraběte. V r. 1757 byla vystavěna škola v Kadově, kde byl byt
pro učitele, světnice pro děti s třemi okny, hřebíčková kamna
z kachlíků, 3 tabule, 8 lavic… Školu navštěvovaly děti z celé
kadovské osady. V r. 1845 byla škola nově vystavena. Ponejprv
se děti učily v jedné třídě, v r. 1825 ve dvou, v r. 1875 ve třech
a od r. 1884 ve čtyřech třídách. Přiškolené obce byly Kadov,
Pole, Vrbno a Málkov. Škola byla zrušena v červnu 1978, ještě
několik let poté v ní fungoval přírodovědný kroužek.

Chudobinec

Zakladatelem chudobince Byl Jiří Zdeněk Vratislav z Mitrovic,
majitel statku Pole. Na základě jeho poslední vůle byl 21. února
1656 zřízen špitál pro 6 chudých osob. Starý špitál stál původně
u silnice horažďovické. V r. 1856 byla vystavena nynější budova, nad jejíž vchodem je znak Linkerovský a de Arvayovský.

Stará tvrz

Stará tvrz byla původně dřevěné vladycké sídlo, které bylo obehnáno příkopem. Prvním vladykou byl Racek ze Žihobec, který
byl v r. 1362 patronem kostela. Bývalá tvrz byla na počátku
dvacátého století přebudována na sýpku. Severní křídlo bylo
zvýšeno a rovněž přeměněno na sýpku. V západní křídle se dochovaly oba renesanční štíty s arkýřem a tři veliké sklepy. Okolo
r. 1661 býval při tvrzi také pivovar, v němž sládek Martin Sosna
vařil pivo. Ke tvrzi také patřila zahrada, která proslula vzácnými
druhy květin a stromů. Příkopy byly osázeny vzácným druhem
lip, jejichž listy se podobaly kněžským kvadrátkům. Byly pokáceny r. 1749.

Kaple s hraběcí hrobkou

Dříve ke kapli Nalez. Sv. Kříže vedlo pěkné stromořadí. Kaple
byla zbudována v jednoduchém gotickém stylu, půdorys má podobu kříže. Základní kámen položil 25. dubna 1856 hrabě Václav Linker z Lucemviku, pán ze Lnář. Stavba byla ale dokončena a vysvěcena r. 1863. V kapli byly slouženy několikrát do

Naučná stezky okolím viklanu má celkem 13 zastavení. Trasa
začíná u Hydrobiologické stanice Velký Pálenec. Poté vede po
hrázi rybníka Velký Pálenec a pokračuje dále zhruba jihozápadním směrem osadou Vrbno, odtud na obec Kadov a končí u skupiny balvanů, zvaných Velký čertův náramek.
Kadovské okolí je velmi bohaté na četné žulové kameny, které jsou zvláště v dnešní době hojně vyhledávány návštěvníky.
K nejpopulárnějším a nejvyhledávanějším patří kadovský viklan. Viklan se nachází v malém lesíku naproti Obecnímu úřadu
v Kadově. Je to velký žulový kámen, který svým těžištěm spočívá na vyčnívající skále. S tímto kamenem se dalo velmi snadno
pohybovat. Vznik kamene se vysvětluje postupným zvětráváním
horniny. Někteří archeologové spatřují v kameni obětiště starých
pohanských bohů. Výška kamene je 1,5 m, jeho váha se pohybuje okolo 30 tun a obvod měří 11m.
Na konci 19. století byl Viklan násilně shozen a až do r. 1983
ležel na zemi. V tomto roce tým nadšenců pod vedením Ing.
Pavla Pavla usadil Viklan na původní lože. Kámen na tomto
místě setrval čtyři roky a pak byl znovu shozen. V r. 1987 byl
opět dopraven na správné místo a opatřen klíny, které zabraňují
pohybu a tím i úrazům ke kterým by mohlo při opětovném pádu
dojít. Viklan byl prohlášen za chráněný přírodní výtvor.
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Obří hrnce v žulových kamenech
Dalším populárním žulovým úkazem je obrovský žulový kámen
s několika miskovitými prohlubněmi, který se nachází ve vršku
Vysokém, který leží mezi Kadovem a Málkovem na východ od
silnice. O tomto kameni se vypráví, že na něm sv. Vojtěch hlásal
učení Kristovo v naší krajině a unaven usnul.
Další kameny, které jsou rovněž známé miskovitými prohlubněmi, se nachází ve vršku Hora, který se nalézá za Kadovem směrem na Vrbno na jih od silnice. Hora s nejvyšším geodetickým
bodem v dřívější době nabízela nádhernou vyhlídku do kraje.
Dnes je toto místo zarostlé vysokým stromovím.
Čertovo náramky
Čertovo náramky se nachází v blízkosti lesní cesty vedoucí do
Slatiny. Při cestě z Kadova asi po 500 m chůze narazíme na
zastávku č.11, kde se nachází malý čertův náramek. Čertův náramek je tvořen několika kameny, které jsou na sobě nakupeny
do výšky několika metrů.
Velký čertův náramek se nachází nalevo od cesty u tabule s číslem 12. Leží na nejvyšším bodě vršku, odkud byl dříve krásný
pohled do krajiny, hlavně směrem na Šumavu. Dnes je pohled
zakrytý vysokými stromy.

Obětní kámen
Mezi oběma náramky v lese na západ od cesty se nachází veliký
žulový kámen, který má na svém povrchu miskovité otvory. Kámen je vysoký zhruba 2 m. Někteří archeologové se domnívají,
že byl pohany používán jako obětní kámen. Jiní jsou přesvědčeni, že jamky vznikly postupným zvětráváním nesourodé horniny.
Pec v Mračově
Byla opravena společností Menhirostav a nachází se na severní
straně silnice v zatáčce před vjezdem do Mračova směrem od
Vrbna.
OBECNÍ ÚŘAD KADOV, Kadov, 387 33
Starosta: Tomanová Vladimíra
Místostarosta: Dobřemysl Karel, Bc.
telefon: 383 491 019
e-mail: oukadov@tiscali.cz
Úřední hodiny:
Pondělí 7.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00
Středa 7.00 - 12.00 a 12.30 -14.00
Čtvrtek 16.00 - 18.00 – přítomnost starostky
Pátek
7.00 - 12.00
Konec

OBEC KOCELOVICE – pokračování ze str. 1
Nejprve malá zmínka o historii kostela
sv. Bartoloměje v Kocelovicích:
– poprvé byl připomenut v roce 1360,
kdy kocelovický plebán uváděl faráře do
Černívska
– jedná se o gotickou stavbu z první
poloviny 14. století
– při kostele bývali faráři až do roku
1425, poté za husitských válek nebyla
fara osazována
– starý zvon Bartoloměj byl ulit roku
1521 pražským zvonařem Bartolomějem
– 1678 byla postavena nová zvonice na
místě staré, již několikrát opravované.
Stavbu provedl Václav Lukáš ze Zámlyní
se svými tovaryši za 16 zlatých (údaj
z kroniky obce)
– 1725 byl pořízen nový stroj kostelní
lodi, předělána kruchta, vyměněna
šindelová krytina střechy, prolomeno
nové okno a ostatní okna byla nově
zasklena. Opravy provedl Václav Kruchr,
polír z Kasejovic (údaj z kroniky)
– 1786 Byla zřízena fara při lnářském
klášteru a kocelovický kostel byl k této
faře připojen. Klášterní duchovní správa
se o svěřený kostel pečlivě starala (údaj
z kroniky obce)
– roku 1891 byla vysvěcena knězem
ze Sv. hory J. Rollerem skupina obrazů
Křížové cesty.

Tolik historie – a teď k
událostem roku 1989. V dubnu
byly v kostele zahájeny
přípravné práce k instalaci
automatického zvonění klekání
a byla provedena kompletní
rekonstrukce elektrického vedení
v prostoru kostela. V červenci
započal tříměsíční pracovní
maraton. Celkem se na této
akci podílelo 66 lidí a zdarma
odpracovali 2.256 hodin. Na
opravě hřbitovní zdi, rozvodu
vody pro zalévání hrobů, odvodu
vody z okapových rour a úpravě
vchodu na hřbitov, bylo pokračováno
v roce 1990.
V roce 2001 se podařilo obnovit
pravidelné konání bohoslužeb v kostele
sv. Bartoloměje každou středu a první
pátek v měsíci. Nejvýznamnější akcí
tohoto roku bylo slavnostní posvěcení
nových zvonů a to 23.6.2001. Nové
zvony jsou Marie 343 kg a Václav 92
kg. Zcela zaplněný kostel s očekáváním
přijal návštěvu českobudějovického
biskupa Mons. Th. Dr. Antonína Lišky.
Správce naší farnosti Jiří Čepl všechny
uvítal a začala mše svatá. Při mši byly
zvony posvěceny a poklep na ně provedli
všichni přítomní duchovní správci,

pak náš nejstarší občan a nejmladší
dítě. Zvony ulila rodina Dydrychova.
Posvěcení zvonů se také zúčastnila
80–ti letá Anna Drnková, švagrová
pátera Josefa Drnka, zdejšího rodáka
a dlouholetého faráře v Janovicích nad
Úhlavou, který je na zdejším hřbitově
pohřben. Následující týden se započaly
práce se zavěšováním zvonů a poté se
zvony poprvé rozezněly.
Ladění zvonů je:
Marie H1, Bartoloměj D2, Václav G2,
Jan Nepomucký B2.
Zdroj: Kocelovice, publikaci vydal
Obecní úřad v Kocelovicích a Městské
muzeum v Blatné v roce 1922.
OBECNÍ ÚŘAD
KOCELOVICE
Kocelovice 32
387 42 Lnáře
Starosta:
Vonášek Josef,
tel.: 383 495 150
(OÚ)
Místostarosta:
Lukáš Karel, Ing.

OBECNÍ ÚŘAD, KANCELÁŘ:
Telefon: 383 495 150
Email: oukocelovice@tiscali.cz ou.kocelovice@sporknet.cz
www.municipal.cz/kocelovice
Konec
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ROZHOVOR S VLADIMÍROU TOMANOVOU, starostkou obce Kadov
1. Jaké radosti a starosti má právě teď
paní starostka Kadova?
Momentálně jsme přes urputnou skálu
částečně prodloužili kanalizaci ve Vrbně.
Radost máme z přidělené dotace z PRV
na dodělání přístavby a opravu bývalé
školy v Kadově ve výši 4 225 885,- Kč
a z obhajoby DPH jako uznatelného
nákladu na tuto akci. Starost mám se
zatím nedořešeným vztahem naší obce
k letišti Tchořovice.
2. Jaké akce máte v Kadově v plánu?
Máme v plánu výše zmíněnou dostavbu
přístavby a opravu bývalé školy
v Kadově, výměnu střešní krytiny na
schůzovní místnosti v Poli, revitalizaci
některých rybníků a také několik
kulturních a sportovních akcí. Mezi
zásadní kulturní akce patří další koncert
na podporu získávání ﬁnančních
prostředků na opravu vzácných varhan
v našem krásném kostele v Kadově.
3. S jakým cílem jste šla do voleb?
Něco u nás změnit.
4. Co se Vám vybaví, když se řekne
domov?
Manžel, děti, Kadov.
5. Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Náš viklan, příroda.
6. Jaké máte ráda ﬁlmy?
Nemám vyhraněný žánr.
7. Máte oblíbené jídlo, pití?
Ani ne, když nemusím vařit, pochutnám
si téměř na všem.
8. Co se Vám vybaví, když se řekne
Kadov?
Náš viklan, tajemná náves s kostelem
a tvrzí, Pole, Vrbno, Mračov a Lnářský
Málkov a lidé, se kterými si rozumím.

9. Co považujete u člověka za důležité?
Srdce na správném místě a nohy na zemi.
10. Jaké investice má obec Kadov
v plánu?
Již výše zmíněné, na náš rozpočet to,
myslím, zatím stačí.
11. Kdy jste byla jmenována do funkce
starosty?
V listopadu 2002.
12. Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Zahrádka, Kung-Fu, hudba a obec, to je
velký kůň.
13. Co podle Vás lidem v Kadově chybí?
Vodovod.
14. Máte oblíbené rčení, citát nebo
aforismus?
Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň Ty
jim.
Miluji pohádku „Pyšná princezna“ a krále
Miroslava se rčením: “Nad nikoho se
nepovyšuj a před nikým se neponižuj!“
Bylo by to krásné, kdybychom se tím
všichni řídili.
… a hlavně zdraví!!!
15. Který návrh byste ráda prosadila?
Vodovod.
16. Koho a na co byste se ráda zeptala?
Zeptala bych se nespokojených lidí, proč
většinou jen sedí a kritizují a nejdou
přiložit ruku k dílu, protože již pan
Werich zpíval, že všichni dohromady
uděláme moc (o:
17. Co byste přála občanům Kadova?
Zdraví, štěstí, dětičkám šťastnou
budoucnost, výdělečně činným práci,
důchodcům klid a pohodu.
18. Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Z každé dotace, kterou získáme a z každé

maličkosti, která přinese užitek druhým.
19. Jaký máte ráda sport?
Kung-Fu.
20. Co nejste ochoten tolerovat?
Lež.
21. Podařilo se Vám ve Vašem úřadu
něco, z čeho máte opravdu radost?
Hřiště a klubovna v Kadově, dětské
hřiště ve Vrbně, opravené nemovitosti
v majetku obce (kulturní dům, prodejna,
kapličky…)
22. Vizitka (věk, rodina, vzdělání….)
Vladimíra Tomanová, 40 let, manžel,
2 děti, pes, vzdělání - střední odborné
s maturitou.
23. Co byste vzkázala čtenářům našeho
zpravodaje?
Važte si zdraví, hýčkejte si štěstí
a hlídejte si srdce na správném místě
a nohy na zemi (o:
Moc Vám děkuji za trpělivost.
Kozáková Vladimíra

ROZHOVOR S JOSEFEM VONÁŠKEM, starostou obce Kocelovice
1. Jaké radosti a starosti má právě teď
pan starosta Kocelovic?
V současné době mám radost z toho, že
se nám podařilo získat dotace na několik
akcí a zároveň mi to působí starost, zda
jsme si nevzali velké sousto, neboť těchto
akcí a ﬁnanční náročnost je na tak malou
obec značná.
2. Jaké akce máte v Kocelovicích v plánu?
V nejbližší době se uskuteční jako každý
rok Setkání důchodců. Koncem června
proběhne slavnostní otevření víceúčelové
zpevněné plochy. V polovině července
se bude konat již 13. ročník úspěšného
turnaje v malé kopané O Pohár starosty
Kocelovic. Na závěr prázdnin připravuje
Svaz žen sportovní odpoledne pro děti
pod názvem Loučení s prázdninami.
V září plánujeme 2. ročník přespolního
běhu Kocelovice-Hornosín-Kocelovice.
3. S jakým cílem jste šel do voleb?
Do posledních voleb jsem šel s tím, že
pomohu novému starostovi v práci. Rozhodně jsem již starostou být nechtěl. Ale

nepsané ujednání zastupitelstva z roku
1990, že starostou obce bude vždy ten,
kdo získá ve volbách nejvíce hlasů, bylo
hlavním důvodem, proč jsem se i popáté
stal starostou.
4. Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Když se řekne domov, vybaví se mi
Kocelovice. Malá vesnička schoulená
pod hradbou Brd a otevřená šumavským
horám, kde jsem se narodil, kde jsme
s manželkou vychovali čtyři děti a kde
sdílíme se spoluobčany slasti a strasti
běžného života.

5. Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Sílu mi dodává především podpora mé
rodiny, mých blízkých, kteří mě vždy
podrží. Hodně mě dobíjí i moje záliba
v chovu poštovních holubů. Tito tvorové
musí v závodní sezoně absolvovat až 15
závodů, kdy jsou týden co týden odváženi
a poté vypouštěni z velkých dálek. Několikrát až od Severního moře z Belgie
a Francie. Letí celý den, někdy i více, bez
pití, potravy, vystaveni útokům dravců,

nepřízni počasí a přesto se snaží za každou cenu dosáhnout domova. Po příletu
vysílením nejsou schopni v prvních chvílích ani přijímat potravu, přesto druhý
den již vesele vrkají a hájí svůj holubník.
Tato vůle a vitalita těchto malých tvorů
úplně bere dech a nechává člověka zapomenout na vše nepříjemné a obtížné.
6. Jaké máte rád ﬁlmy?
Rád mám přírodovědné a cestopisné ﬁlmy. S oblibou si pustím i klasické české
ﬁlmy, především komedie s Vlastou Burianem. Rád se dívám na přenosy fotbalových zápasů.
7. Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád knedlo-vepřo-zelo, guláš s
knedlíkem, ale není přes teplou domácí
šunku z komína. K pití si dám nejraději
dobré pivo.
8. Co se Vám vybaví když se řekne Kocelovice?
Když se řekne Kocelovice, vybaví se mi
především můj rodný dům, bývala škola,
kde se narodil spisovatel a loutkář Jaroslav Průcha, dominanta kostela, nad obcí
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se tyčící meteorologická stanice a z ní
pohled na stříbrné hladiny rybníků.
9. Co považujete u člověka za důležité?
U člověka považuji za důležité upřímnost
a čestnost, ne něco jiného říkat a něco
jiného dělat…
10. Jaké investice má obec Kocelovice
v plánu?
Plány by byly veliké, ale zdroje ﬁnancí
jsou u malých obcí omezené. Musíme
tedy vždy stanovit priority a rozhodnout, jaké akce dostanou přednost. Větší
investiční akce také musíme stavět na
dotacích, jinak by nebylo vůbec možné
je realizovat. V nejbližší době, tedy v letošním roce, máme v plánu rekonstrukci
lesní cesty „Zlatohorská“, zde jsme již
obdrželi příslib na dotace a víme, že se
tato akce uskuteční. Dále plánujeme
druhou etapu prací na víceúčelové zpevněné ploše v obci. V loňském roce jsme
realizovali výstavbu samotné zpevněné
plochy. Letos bychom chtěli tuto akci
dokončit instalací venkovního osvětlení
a vybudováním dřevěného přístřešku.
Pak by takto vzniklý areál měl sloužit pro
sportovní a kulturní život v obci. Tak jako
v minulých letech i letos předpokládáme
rekonstrukci místní komunikace. Tentokrát je v plánu oprava cesty „Za Sady“,
i zde však čekáme, zda vyjde naše žádost
o dotaci. Pokud bychom dotaci nezískali,
bude tato akce přesunuta na příští rok.
Poslední investiční akcí, která je připravena pro tento rok, je kompletní výměna
oken v budově místního úřadu. Také na
tuto akci bylo požádáno o dotaci. Zatím
nám není známo, zda dotaci získáme či
nikoliv. V tomto případě jsme ale již pevně rozhodnuti, že v rámci energetických
úspor budeme tuto akci realizovat i bez
dotace.

BĚLČICE

11. Kdy jste byl jmenován do funkce
starosty?
Do funkce starosty jsem byl jmenován
v roce 1990.

kterého je v dnešní době moc zapotřebí.
Člověku nemusí vycházet úplně všechno,
ale když se najde v životě to hezké, bude
mu daleko lépe.

12. Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Dříve jsem hrával aktivně fotbal. Teď jej
sleduji jen pasivně, jak v televizi tak i návštěvou fotbalových zápasů svých dětí,
které všechny hrály fotbal. V současné
době již i ony pomalu končí a začínám
jezdit na fotbalová utkání svých vnoučat.
Moje záliba je v chovu poštovních holubů.

17. Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost, že já a ani obecní zastupitelstvo se nemáme za co stydět. Myslím
si, že za ta léta jsme toho hodně dokázali
a určitě jsme se snažili, pokud to bylo
v našich silách, dělat vše pro obec a občany. Nechci nic hodnotit, to ať zhodnotí ti,
co přijdou jednou po nás.

13. Co podle Vás lidem v Kocelovicích
chybí?
V obci nejsou téměř žádné pracovní příležitosti a občané musí každodenně dojíždět za prací. S tím souvisí i malý zájem
mladých lidí stavět na vesnici a trvale
v ní žít. Také vzájemná tolerance mezi
občany někdy schází. Co lidem v obci
chybí vědí především oni sami a obecní
zastupitelstvo se snaží některá jejich přání, pokud je v jeho silách, splnit.
14. Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
„Není na světě člověk ten, který by se
zavděčil lidem všem.“
15. Který návrh byste rád prosadil?
Veškeré návrhy, které vedou ke zlepšení
života i podmínek v naší obci posuzuje
vždy celé zastupitelstvo a já se snažím
prosazovat některé z nich, především ty,
které jsou pro občany nejvíce užitečné, ať
s nimi přijde kdokoliv.
16. Co byste přál občanům Kocelovic?
Občanům Kocelovic bych chtěl popřát do
dalšího života hlavně hodně zdraví, protože zdraví je základní podmínkou. A pak
bych všem přál co nejvíce optimizmu,

19. Co nejste ochoten tolerovat?
Nesnáším neupřímnost, lež, intriky, pomluvy. Proti tomu se těžko bojuje.
20. Podařilo se Vám ve Vašem úřadu
něco, z čeho máte opravdu radost?
Mám radost, že se nám spolu s obcemi
Hajany a Chlum, podařilo ve společném
svazku NIVA plynoﬁkovat obec.
21. Vizitka ( věk, rodina, vzdělání….)
Je mi 66 let, ženatý, manželka Helena,
čtyři děti, čtyři vnoučata. Vystudoval
jsem střední zemědělskou školu, celý
život jsem pracoval v zemědělství. V současné době jsem již v důchodu.
22. Co byste vzkázal čtenářům našeho
zpravodaje?
Čtenářům bych přál, aby jim všem sloužilo zdraví, aby v SOBu četli jen samé příjemné zprávy a v životě mnoho šťastných
a krásných chvil.
Moc Vám děkuji za trpělivost.
Kozáková Vladimíra

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

Bělčice kulturní a sportovní

 7.6. pořádá TJ Sokol Dětský den na hřišti u bytovek s ukázkou výcviku psů
 20.6. Hasičské závody o pohár starosty obce
 4.7. se konají tradiční Jezdecké závody a večer opět Posezení
pod lipami, kde hostem večera bude pan Vyčítal
 5.7. Poutový turnaj ve volejbale
 26.9. tradiční Bělčická Višnovka

Žili mezi námi...

18. Jaký máte rád sport?
Na prvním místě je fotbal, ale mám rád
i ostatní sporty - atletiku, lyžování, hokej,
tenis…. Teď už sportovní výkony sleduji
pasivně u televize nebo na tribuně.

Pod tímto titulem bychom rádi pokračovali v záměru Bělčického
zpravodaje, ve kterém jsme našim čtenářům zprostředkovali
vzpomínky na osobnosti, které se pozitivním způsobem zapsaly
do života Bělčic a okolí. Tentokráte jsem oslovil a požádal
pana Václava Jeníčka st., aby zavzpomínal na svého otce
stavitele pana Václava Jeníčka. ZN
„Můj otec, Václav Jeníček, se narodil roku 1894 ve Věšíně
u Rožmitálu p. Tř. Po ukončení obecné a měšťanské školy absolvoval Stavitelskou školu v Plzni a po povinné praxi složil
zkoušky na architektuře v Praze. Po absolvování Stavitelské
školy odešel do Bělčic, kde založil stavební ﬁrmu. Zde se i oženil s dcerou místního řezníka a hostinského - bývalého ruského
legionáře - p. Aloise Melouna.
Začátky podnikání nebyly lehké. Později však ﬁrma začala

prosperovat a tak mohl zaměstnávat zedníky, tesaře a dělníky
ze širokého okolí. Z počátku se jednalo hlavně o zemědělské
stavby. Později pak stavěl rodinné domky a to, jak se dnes říká
„ na klíč“. Většinu jich postavil v Bělčicích a to vilky: čp.198
/dnes Gůtů/ , čp.218 /v němž bydlíme dodnes/, dále vilku Janovců, Cvrků /dnes Tintěrů/, Přibíků /dnes Bláhů/, Mazalů,
také dvojdomek u hřiště /Monzrů dnes Zemanů/ dále domky
Havlenů u „ Pánové hory“, Židů v Nádraží ulici. Zároveň opravoval a přestavoval mnohé jiné domy. Pro pražského továrníka
p. Tůmu postavil letní sídlo, /dnes Panců/. Stavěl též provozní
budovy pro penzion „Dagmar“/ Novotných/, pro obchodníky
p. Knížeho a p. Lederera apod.
Technicky nejnáročnější stavbou pak byla stavba místní kampeličky, která vlivem bahnitého podloží musela být postavena na
dřevěných pilonech zapuštěných do země. Domky i hospodářské
budovy pak stavěl i v širokém okolí. Např. v Hostišovicích,
Podruhlí, na Hůrce, Málkově, Záhrobí, Újezdci, Závišíně, Hornosíně a Hutech.
Ve válečných letech byly stavby většinou omezeny na hospodářská stavení a opravy již dříve postavených domů.
Po válce se začala opět rozbíhat normální stavební činnost, kterou smutně ukončil nástup komunismu v naší zemi.
Otcovy plány na stavbu nových domů, na které měl již připraven stavební materiál i parcely, mu byly zabaveny bez nároku na
jakékoliv ﬁnanční vyrovnání. Byl prohlášen, ostatně jako mnoho
živnostníků a větších hospodářů, „nepřítelem“ socialistického
zřízení. Nějaký čas zůstal bez práce. V tu dobu se u něho začala
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projevovat těžká nemoc, která se neustálým pronásledováním
jen zhoršovala. Pronásledování se pak ještě vystupňovalo poté,
co sestra v r. 1948 emigrovala i s rodinou do USA. Na sklonku
života byl otec zaměstnán jako stavbyvedoucí u stavebního podniku v Březnici. Nemoc se mu však neustále zhoršovala a nakonec v roce 1954 na leukemii umírá.
Otec se mimo svoji stavební činnost věnoval i spolkovému dění
v obci. Byl čelným členem „Sokolské jednoty“, kde ve vedení
zastával různé funkce, podílel se na provozu „Kina SOKOL“
spolu s bratry Havlátem, Mazalem, Šimůnkem, Novotným, Knížetem, Pavelkou, Flégrem, Sadílkem a dalšími řídil a zajišťoval
přestavbu sokolovny, kinosálu a sokolské zahrady, kde se konala
pravidelná cvičení.
Dále byl činný i v místní „Kampeličce“, byl členem představenstva a podílel se tak na zdárném chodu tohoto peněžního ústavu.
Mé vzpomínky na otce jsou jen a jen krásné.Velmi dobře se
staral o rodinu. Prožil jsem s ním šťastné dětství i dospívání. Děkuji mu za vše, co pro nás a mě udělal. Velmi si ho za vše vážím
a jen lituji, že se nedožil vyššího věku.“
V.J.
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Po úpravách okolí stromu jsme se zde sešli na Den Země. Děti
z mateřské školy zarecitovaly lípě své básničky a žáci byli krátce seznámeni s historií Dne Země. Ing. Vokrojová pokřtila strom
na „Lípu v Brodcích“. Po krátkém projevu pana starosty Josefa
Zemana se děti přesunuly na dětské hřiště, kde před dvěma lety
každá třída vysadila svůj strom, o který se stará, a ošetřily jej.
Žáci naší školy také zapojili svoji fantazii při hodinách výtvarné
výchovy a s paní učitelkou vyrobili z plastových lahví loď. Svoji bytelnost bude toto zajímavé plavidlo dokazovat na některém
ze zdejších rybníků za asistence pana ředitele, jakožto jediného
pasažéra plastové lodi.

Den matek v MŠ Bělčice

Dne 6.5.2009 bylo v Mateřské škole v Bělčicích vystoupení
dětí „k oslavě svátku matek“. Přišli se podívat nejen maminky,
ale i babičky, tatínkové a dědečkové. Děti se naučily spoustu
básniček, říkadel, písniček i scének. Měly připravené pro nás
i několik hádanek.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat hlavně p. uč. Zájedové
a Koblihové za velikou trpělivost a péči, kterou dětem věnovaly.
Též bychom chtěly poděkovat i dětem za hezky strávené odpoledne v mateřské škole a za dárečky, které pro nás děti s p. učitelkami vyrobily.
Moc děkujeme a těšíme se za rok znovu.
Za rodiče Jana Švejdová.

Den Země na ZŠ a MŠ Bělčice

22. dubna si
připomínáme
Den Země,
jehož největší
význam spočívá v tom, že
umožňuje i té
nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit
svůj příspěvek
k péči o životní
prostředí do
celostátního
i celosvětového
kontextu. Tento
den umožňuje spojit síly k oslovení veřejnosti ve jménu ochrany
přírody a životního prostředí.
Naše škola se každoročně připojuje k oslavám tohoto dne. Oslavy jsou propojeny s projekty, které řeší děti v rámci celoročního
plánu školy, nebo jsou jen připomenutím Dne Země.
V letošním roce, po domluvě s Ing. Vokrojovou, pracovnicí
odboru životního prostředí v Blatné, jsme se rozhodli, že jednu
z nejstarších lip na Bělčicku, lípu v Brodcích, nominujeme na
chráněný strom České republiky.
Stáří této lípy je stanoveno na 163 let podle křížku, který se u ní
nachází. Není nám bohužel známa žádná událost, při které byl
zde postaven. Víme však, že se křížky stavěly většinou na místě
nějaké tragédie, a také to, že rok 1846 nebyl nijak významný.
V Čechách vládl Ferdinand I., zvaný Dobrotivý, ve světě bylo
při operaci poprvé užito anestetikum, narodil se Karel Krohn,
pozdější zakladatel prvního hasičského sboru v Čechách, obec
Bělčice zakoupila první hasičskou stříkačku a do funkce nastupuje poslední bělčický rychtář Josef Maroušek. Ve Francii bylo
v tomto roce velké sucho, které způsobilo neúrodu, a brambory
byly napadeny neznámou chorobou. V Německu byla založena
optická továrna ﬁrmy Zeiss, jež později dosáhla světové
proslulosti. A právě roku 1846 byla v bělčických Brodcích pravděpodobně vysazena námi nominovaná lípa.

Nevšední úkaz v Bělčicích

O velikonočním týdnu se na novém bělčickém náměstí objevil
nevšední úkaz. Na pučících stromcích „vykvetly“ krásně zdobené kraslice. Fotodokumentaci přinášíme.
Jak se BIS /bělčické informační službě/ podařilo zjistit, nejednalo se tentokrát o úkaz nadpřirozený, ale jen pro dnešní dobu
ojedinělý a to, že někdo udělal něco jen tak pro radost ostatním.
Žáci a učitelský sbore - díky!!!
ZN
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Bělčický šipkový klub ŠK Šneci

Rádi bychom se touto cestou představili veřejnosti. Klub vznikl
dne 9.1.2007. Zakládající člonové byli Pavel Mašek, Oldřich
Wilk, Karel Wilk a Jiří Kolář. Později se připojili Jiří Gregorovič st. a Michal Riedl. V tomto složení, po půlročním získávání
zkušeností na turnajích pořádaných v republice, jsme se přihlásili do 1. České steelové ligy - jihočeské divize. Celá liga má celkem tři divize. S těchto skupin postupují dva do ligového ﬁnále.
Po problémech s naší první hernou, jsme našli místo, které je
pro ligu to pravé.
Po dohodě s p. Zamrazilem a p. Říským hrajeme v Bělčické
sokolovně. Naší patronkou se stala p. Hana Gisca, která vede
místní hospůdku. Bez její pomoci a zajištění občerstvení by to
šlo mnohem hůře. O pohodu a teplo se v zimních měsících stará
Jirka Zamrazil. S tímto zázemím jsme se stali jediným týmem
v Jižních Čechách, který má takové místo pro hraní steelových
šipek. Proto jsme vyhledáváni i ostatními hráči z celé České
republiky.
Naše první sezona byla především k získávání ligových zkušeností mezi nejlepšími. Naši skupinu hrály týmy Bizoni (mistři
ČR), Bizoňata (3. místo v Evropě), Laser ČB (vicemistr UŠO),
Šviháci Strakonice, Classic Strakonice a ŠK Šneci. Na konci sezóny to skončilo takto: 1. místo Bizoňata, 2. místo Laser, 3. místo Bizoni, 4. místo Šviháci, 5. místo ŠK Šneci Bělčice a 6. místo
Classic. V tomto složení týmů pěkné páté místo.
Do druhé sezony jsme vstoupili s velkým odhodláním. Přišli i
noví hráči: Jiří Gregorovič ml., Eva Panušková (první žena klubu), Ondra Fajtl, Petr Kolda a Tomáš Šmíd. Po dohodě s ČŠO
(vedení ligy), jsme přihlásili druhý klub a to Šneky B. Toto
družstvo tvoří především mladší hráči - Jiří Gregorovič ml., Eva
Panušková, Ondra Fajtl a zkušenosti z minulé sezony přinesli
bratři Karel a Olda Wilkové. Šneky A posílili příchodem dva
hráči - Petr Kolda a Tomáš Šmíd. Doplnili je hráči Pavel Mašek,
Jiří Gregorovi st. a Michal Riedl.
Druhý ročník tak zahájily týmy ŠK Šneci A , ŠK Šneci B, Šviháci Strakonice, Rovná Strakonice, Dubičné ČB, Bizoni a Bizoňata. Dva týmy odřekly účast pro velkou konkurenci. Tento ročník
byl dobrou zkouškou pro oba naše týmy. Celou ligovou sezonu
zakončíme 16.5.2009 v naší herně v Bělčicích.
Rádi uvítáme v našich řadách nové hráčky i hráče. Pořádáme
pravidelně v pátek od 17.30 hodin turnájky, kde můžete zkusit svoje umění. Každý druhý měsíc se u nás hrají regionální
turnaje, kam se může přihlásit každý a hrát tak proti nejlepším
hráčům ČR. Do nové sezony 2009/2010 je možno přihlásit nový
tým pro 1. ligu Jihočeské divize. Liga se hraje turnajovým systémem. Každý tým tak své zápasy odehraje v pěti hracích dnech
během roku, vždy v sobotu. Další informace můžete získat na
stránkách našeho klubu www.sksnack.wz.cz nebo přímo na
stránkách ČŠO - www.czechdarts.org.
Každému nováčkovi rádi pomůžeme tak, jak pomáhali ostatní
hráči nám. Do budoucna bychom chtěli otevřít šipkařský kroužek pro mládež a vychovávat nové šipkaře. Kroužek by se samozřejmě odehrával v přísálí sokolovny mimo restauraci.
Naše turnaje, které pořádáme v Bělčicích, si může vyzkoušet
i každý neregistrovaný hráč. Nebližší turnaje budou 20.6. a 8.8.
Při tomto turnaji, jak již tradičně, se pro hráče bude točit selátko.
Srdečně zvou Šk Šneci Bělčice

Zprávy z matriky:

Během března a dubna se v naší
obci narodili:
Štěpán Končal (2.3.2009)
a Kristýna Janečková (7.4.2009)
z Bělčic a Daniela Černá (5.4.2009)
ze Závišína.
Dne 23.5.2009 se uskutečnilo
v obřadní síni OÚ Bělčice
slavnostní vítání občánků z Bělčic (Martin Kumpa, Aneta
Kotrbová, Michal Hugr, Štěpán Končal), ze Závišína (Václav
Hudeček), z obce Hornosín (Soﬁe Zlata Vrbská) a z obce
Bezdědovice (Jindřich Koman, Monika Tesková).
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti v životě, a to
nejen jim, ale i jejich rodinám.
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Hrdé město mezi zámky aneb
„o dotýkání“

Městečko Bělčice nemá
honosný zámek jako Blatná
nebo Březnice, ale odpradávna
tudy vedla hlavní spojnice
do Českého království.
Obchodní stezka vedla přes
Lnáře, jak dokládá kamenný
sloup na konci Blatenské
ulice v Březnici, spojnice přes
Blatnou byla vybudována až
v 60. letech 20. století.
Městem procházela i četná
procesí na Sv. Horu až
z Bavor, účastníci přespávali
v domácnostech i hospodách,
aby si odpočinuli, a celkově
zde vládl čilý obchodní ruch. Údajně tudy procházel v 10. století
i sv. Vojtěch a v místě, kde odpočíval, je dodnes udržována
sakrální památka k jeho uctění. Městečko bylo obehnáno kolem
dokola až směrem k Záhrobí nejspíš dřevěnými balustrádami
a obrannými valy, ale o tom máme jediný důkaz nalezený v
pamětech Ing. Váně.
O původu názvu Bělčice se August Sedláček domnívá, že
jeho zakladatelem byl Bělek, Běl, Bělík, čeleď Bělčici. Může
být rovněž odvozen od slova bělče (listnaté porosty), jak se
domníval Ladislav Stehlík, ale dokonce může pocházet od
keltského boha Belena či jeho družky Belisy. Bel-is znamenalo
původně také posvátné místo. Vzhledem k tomu, že v roce 1988
byla na kopci Budíně západně od města archeology potvrzena
keltská čtvercová svatyně z doby laténské, nelze vyloučit ani
tuto možnost. Nedaleko kopce Čakovka (od čakati, ale stejně tak
i od Čak = bůh deště) najdeme rybníček s obětním kamenem.
V jeho blízkosti, na úrovni domu č. 193, bylo lokalizováno
mohylové pohřebiště, takže s trochou fantazie by dnešní Bělčice
skutečně posvátným městem zvláštního významu v dávné
historii být mohly.
Bělčice patří mezi nejstarší v Čechách, obec má atributy
města, jako je znak, radnice ze 16. století, kostel s opevněním
a zvonicí, školu z r. 1823, kašnu a jako správné město
i privilegium pořádat v pátek trhy. První historická zpráva je
doložena z roku 1183, kdy kníže Bedřich I. potvrdil špitálu
sv. Jana (ve Strakonicích) vesnici Bělčice, kterou mu daroval
Vršislav, syn Helie. Na tvrzi vládnou rytíři z Bělčic počínaje
rytířem Jahodkou, 1243 Petr z Bělčic a už před rokem 1350
je zmiňován farní kostel a městečko užívá různých výsad.
Běšinové z Běšin, kteří sídlili na Hrádku téměř 200 let a
byli dobrými pány svým poddaným, zřídili v městě pivovar
a dvůr (zbytek sýpky je součástí nynější sokolovny). V kostele
s původními románskými prvky vybudovali diamantovou
klenbu se sloupem v podobě palmy. Na jižní straně se dochoval
pozdně románský portál s proﬁlovaným ostěním a severně
střílna někdejší obranné věže. Roku 1515 je vysvěcen biskupem
Martinem z Olomouce, stejně jako kostel blatenský, a tato
událost se v čitelné podobě dochovala vzácným nápisem na zdi
v interiéru kostela. Barevné vitraje, sv. Jan Nepomucký a sv.
Jiří, jsou dílem Aloise Moravce a architekta Mokrého, darované
kostelu rodinou spisovatele Jana Bartoše narozeného v č. 10.
Roku (1556) vymohl Václav Běšín z Běšin na císaři
Ferdinandovi I. majestát, že byly Bělčice znovu „na městečko
vyzdviženy, erbem a trhem výročním na den sv. Martina, jakož
i téhodním trhy každý pátek obdarovány“ (původní listina totiž
při požáru shořela). Tato práva potvrzuje Josef II. a František
I. Na město jsou Bělčice povýšeny roku 1899. Samostatnost
ztratily pouze roku 1663, kdy Johanka ze Švihova, provdaná
za hraběte Trautmansdorfa, prodala bělčický statek Alšovi
Ferdinandu hraběti Vratislavovi z Mitrovic a na Lnářích.
Význam příslušnosti zboží bělčického ke Lnářům pominul až
zrušením roboty v r. 1848. Radnice v dolní části náměstí pochází
z druhé poloviny XVI. století a na západní straně nalezneme
erb města, dva zkřížené klíče a meč podle znaků světců Petra
a Pavla, jimž je zasvěcen kostel. Bohužel vzácné klenby
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v interiéru byly zničeny v padesátých
letech při rekonstrukci budovy v době
socializace venkova. Přitom legenda
praví, že původní plánek této budovy
načrtl sám Ferdinand Habsburský
(zdržoval se často na Březnici), který
později projektoval i pražský letohrádek
Hvězda. Chloubou města je samostatná
věž, 39 m vysoká, vystavěná jižně od
kostela po vzoru benátské kampanily.
Patron kostela, tehdy hrabě Černín
z Chudenic a na Lnářích, chtěl věž
postavit vysokou pouze 6 sáhů, ale hrdí
osadníci na své útraty prosadili věž o
tři sáhy vyšší. Od renovace v r. 1989
bělostně svítí daleko do kraje. Nové
zvony (Panna Maria, 650 kg a Svatý
Václav 250 kg) byly instalovány r. 2006,
odlil je Josef Tkadlec z Halenkova.
Náklady byly uhrazeny především díky
ﬁnančnímu daru Jana Janoty a bělčických
občanů či farníků.
I tento stručný pohled do historie dokládá,
že každá drobná sakrální památka či
rozcestník mají svůj význam, tím spíš
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i monumenty jako kostel, škola, radnice.
Styl, jakým bylo město vybudováno,
vypovídá i po staletích o jeho obyvatelích.
Náš život ovlivňují také zvyky, které se
v minulosti dodržovaly a které dodnes
přetrvávají. Ať chceme či nechceme,
i dnes to jsou křesťanské svátky, které
nejvíc poznamenávají i současnost.
Velikonoce oživené dětským rachtáním,
svatodušní svátky na konci května
a v červnu svátek Božího těla. V Bělčicích
byl tento den skutečnou slavností.
Kromě průvodu vedeného knězem pod
baldachýnem a zastavujícího se u oltářů
pod širým nebem plných květin –
slavnostnost celého průvodu podtrhovala
vyhlášená kapela p. Kočovského i zpěv
účastníků. Zvláštností bylo pletení
věnečků.
Každý využil toho, co nově probuzená
příroda poskytovala. Protěž (kociánek),
dříve volně rostoucí v lese, kopretiny,
rosička (kontryhel), růže stolisté, jasmín
(pustoryl) atd. Všechny byly hezké, ale
přesto některé dosvědčovaly i uměleckou

BEZDĚDOVICE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
co se děje v Bezdědovicích,
Dobšicích a Paštikách

Svátky jara Velikonoce přinesly s sebou krásné počasí . Děti
chodily jako každý rok rachtat. Příroda zvala k procházkám i ke
sportování.
Alena Vestfálová

fantazii. Věnečky se pokládaly na
oltáře a nechávaly dotýkat. Dotýkání
znamenalo, že kněz se dotkl každého
monstrancí s „božím tělem“. Posvěcený
věneček se pak pověsil doma na křížek.
Tam jako slaměnka vydržel až do příštího
roku.
Dnes už je někdejší tradice málokde
udržovaná, ale ať už historie města,
či někdejší zvyklosti, vše, co se děje
kolem nás, se nás přesto nějak dotýká.
Symbolika dotýkání má dokonce daleko
širší význam. Dotýkáme se s druhým
člověkem, když podáváme ruku.
Dotýkáme se člověka, kterého máme
rádi, dotýkáme se s oblibou hebkých
dětských ruček, dotýkáme se květin, které
neseme na hřbitov těm, kteří nás opustili.
Ať chceme či nechceme, dotýkání
znamená posvěcování či harmonizování
něčeho nebo někoho. Bez ohledu na
křesťanskou tradici, vytěžme pro sebe, ať
už z úcty k historii města, nebo někdejším
zvyklostem, maximum. Můžeme tím jen
získat.
Alena Svozilová

Činnost Českého červeného kříže

Výroční členská schůze ČČK v Bezdědovicích se konala
28.4.2009 v hospodě u Alberta.
Předsedkyně p. Merhautová Zdena seznámila členky
s činností v uplynulém roce. Hostem schůze byla p.
Šlaisová Dana, která přítomné členky seznámila s náplní
své práce a to je Změna životního stylu. Tato přednáška
byla velice zajímavá. Všechny členky ČČK se těší na
příští zajímavou přednášku.
Alena Vestfálová

Naši jubilanti

V měsíci dubu oslavil své životní jubileum 75. let bývalý
člen obecního zastupitelstva v Bezdědovicích pan Ladislav
Hořejš. S přáním všeho nejlepšího a poblahopřát přišli
starostka a místostarosta obce.
Alena Vestfálová
Současné aktuality a informace z Bezdědovic je možno
sledovat na webových stránkách obce:
www.bezdedovice.cz

Velikonoční sportování

Bezdědovický velikonoční turnaj ve stolní tenise.
Na velikonoční sobotu 11.4.2009 se v Obecním hostinci
v Bezdědovicích konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise,
hrála se čtyřhra.
Turnaje se zúčastnily dvojice z Bezdědovic, z Blatné,
z Příbrami, Bělčic, Horčápska a Kadova. Do bojů se zapojilo 10
dvojic. Turnaj vyhrála dvojice Káčátka ve složení Ota Burian
ml. a Máza, druhé místo obsadila dvojice Dědové ve složení
Mikolášek O. a Budač st. a na třetím místě skončila dvojice
Žílové ve složení Žíla a Suchánek Jaroslav.
Turnaj se povedl těšíme se další sportovní klání.
Alena Vestfálová
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BLATNÁ

Peníze z Evropské unie pomáhají Blatné

V roce 2009 byly zdárně dokončeny 3 projekty dotované
z Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí
(OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Projekt Sběrný dvůr – Blatná a projekt Kompostárna jsou dotované v rámci OPŽP z Fondu soudržnosti (CF)
aprojekt Rekonstrukce a odbahnění Podhájského rybníka je v rámci OPŽP dotovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Projekt Sběrný dvůr - Blatná zahrnuje vybudování sběrného dvora u kotelny na sídlišti v Blatné, kde jsou umístěny velkoobjemové
kontejnery, stacionární lis s přípojným kontejnerem, lisovací kontejner a hydraulický lis. Realizací tohoto projektu se docílilo 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 %).
Projekt Kompostárna – Blatná zahrnuje vybavení kompostárny, která se nachází pod skládkou TDO u Hněvkova. V rámci projektu byla
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 %).
Projekt Rekonstrukce a odbahnění Podhájského rybníka zahrnuje odstranění sedimentu a vybudování sdruženého objektu na Podhájském rybníku v k.ú. Drahenický Málkov. V rámci realizace akce byl vybudován sdružený objekt, který se skládá 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 %).
V Blatné dne 13.5.2009 Ing. Jaromír Formánek, OMIR

VOŇAVÁ KRÁSA ZA HUMNY

„To je paráda, lehnout si na záda
a snít si…“ – to se zpívá v jedné známé písničce. Byla a je to
paráda. My jsme si ale na záda
nelehli, měli jsme milou povinnost hodnotit výtvarné práce
a fotograﬁe soutěžících v 6. ročníku „Příroda Blatenska – Voňavá krása za humny“.
Poslední týden v dubnu se sešla
hodnotící komise v sále Základní
umělecké školy Blatná, složená
ze zástupců Svazku obcí Blatenska, Města Blatná a Základní
umělecké školy Blatná. A bylo
to těžké. Vybrat ty nejhezčí, nejmilejší, nejvýstižnější – zdálo se
nám to jako nadlidský úkol. Opravdu jsme se zasnili, tolik krásy
nám roste za humny, stačilo zavřít oči, zasnít se a vůně rozkvetlých luk, mezí i zahrad byla všude kolem.
Z velkého množství prací se opravdu vybíralo velmi těžko.
Výběr z vítězných prací bude vystaven v ambitu domova pro
seniory. Můžete si je přijít prohlédnout v rámci slavnostního vyhlášení a předávání cen, které se bude konat ve čtvrtek 4. června
od 14,30 hodin. Máme připraveno více než 110 diplomů a cen.
Snad i maličkost udělá obdarovanému radost a přinese úsměv na
jeho tvář. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout
na webových stránkách Svazku obcí Blatenska, Základní umělecké školy Blatná.
Významnou společenskou událost, jakou se vyhlášení vítězů
výtvarné a fotograﬁcké soutěže o přírodě Blatenska stává, připravuje Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s Městem Blatná,
Základní uměleckou školou Blatná a zaměstnanci domova pro
seniory. Poslední jmenovaní společně s klienty domova pro seniory letos pro návštěvníky připravili malá překvapení. Věříme,
že nám bude přát počasí a akce se vydaří.
Radka Vokrojová

Otevřeno mateřské centrum v Blatné

Ráda bych informovala všechny maminky, že bylo na jaře
v Blatné otevřeno nové mateřské centrum Kapřík. Sama toto
centrum navštěvují a mohu říci, že je přínosem jak pro mě, tak
pro mé děti.
Mateřské centrum vzniklo za podpory MěÚ Blatná, který poskytlo prostory a řady sponzorů. Možná by však nevzniklo,
nebýt několika iniciativních maminek, které se podílely nejen na
vzniku centra, ale starají se i o jeho chod.
Pro velký úspěch je MC otevřeno kromě středy také v pondělí.
Maminky sem přicházejí s dětmi různého věku, děti si hrají

a maminky si tak mohou odpočinout a probrat své každodenní
radosti i starosti spojené s jejich ratolestmi.
Říká se, že „kdo si hraje nezlobí“, a proto je každou středu připraven pravidelný program. Tento program i další informace je
možné si prohlédnout na internetové adrese:
www.mckaprik.wz.cz., nebo přečíst na nástěnce v prodejně Spar
Tvrdý na třídě J. P. Koubka.
Pro vaši představu jedna z nedávných akcí bylo společné malování dětí s maminkami, kdy si všichni oblékli starší oblečení
a malovalo se. Děti si ponořily dlaně do barviček a obtiskávaly
ruce na papír a vznikala tak zajímavá díla. Všichni byli krásně
špinaví a všem se nám to moc líbilo. Hlavně maminkám, měly
co umývat. Pak jsme si všichni společně protáhli hlasivky. Dětem i maminkám byly rozdány všechny možné hudební i nehudební nástroje. To byste nevěřili, na co všechno se dá hrát – roličky od toaletního papíru, kostičky – ťuk, ťuk o sebe apod. Aby
zbytek těla nezahálel, protáhli jsme nakonec i ostatní svalstvo,
protože dětem se v centru líbí a tak řádí jako čertíci a nejednu
maminku proženou i v tělocvičně. V té si můžete zařádit na
žíněnkách, lavičkách, klouzačkách…. A to víte, že uhlídat takovou bandu capartů dá někdy pořádnou práci :-)
Centrum vám nenabízí jen program pro děti, ale i přednášky pro
maminky, burzu dětského oblečení, kočárků, hraček apod. Za
symbolický poplatek vám centrum poskytne (pokud vám zrovna
bude chybět) i plenky, ubrousky a zajišťuje pomůcky pro hry
s dětmi. Program je tedy pestrý a myslím si, že každá maminka
si v něm vybere.
Na závěr bych chtěla poděkovat zejména p. Spanihelové,
Kubíkové, Vilítové, Tvrdé za jejich obětavou práci a popřála
bych centru mnoho úspěšných let a ještě více spokojených dětí
a maminek. Doufám, že se tam spolu brzy uvidíme.
Lucie Tešková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, BLATNÁ
Evropská unie očima dětí

V rámci Evropského víkendu, který se uskutečnil 8. a 9. května, se žáci ZŠ TGM pokusili podívat na Evropskou unii svýma
očima. Výsledek bylo možné vidět jak v prostorách školy, tak
v zámeckém parku právě v průběhu Eurovíkendu. Dva projektové dny nám stačily na to, abychom vytvořili mozaiku z vlajek,
erbů, staveb a jazyků, které charakterizují státy EU. K vidění
bylo bruselské Atomium postavené z pet lahví, vlastnoručně
vyrobená mapa států EU, přehled vlajek a úředních jazyků států
EU a mnoho dalšího. Malým okénkem do historie se stal pokus
o módní přehlídku papírových miniatur historických oděvů
z doby, kdy mírové poselstvo Lva z Rožmitálu vyráželo na svou
pouť. Mladší žáci se pokusili na svém „obraze“ zachytit Brusel
tak, jak vypadal v 15. století. Nechyběl ani pohled na soustavu
chráněných území států EU a představení projektu Natura 2000.
Ti z vás, kteří si přišli prohlédnout práce žáků, mohli obdivovat
výtvarné zpracování hlavních měst států EU nebo si zahrát velkou společenskou hru s kvízovými otázkami, aby zjistili, jaké
jsou jejich znalosti o EU. Kdo měl v sobě hravého ducha, mohl
si zkusit poskládat puzzle, zahrát pexeso, nebo vyřešit křížovky
či osmisměrky, které měly jedno společné téma – Evropská unie
a jednoho společného autora – děti a učitele ze ZŠ TGM.
Rádi bychom touto formou poděkovali p. Kratochvílovi ze sběrných surovin za poskytnutí „stavebního materiálu“ pro Atomium. Tato stavba z plastových lahví spojených lepenkou a potravinovou fólií se v zámeckém parku nedala přehlédnout.

ku, pomáhali jim šesťáci a někteří žáci 8. a 9. ročníků.
Doufáme, že všem zákazníkům se tento mezinárodní projekt,
jehož se účastníme už několik let jako jediná škola v ČR, líbil.
Více informací a fotky můžete najít na www.earthdaybags.com.

Soutěže, olympiády a sportovní klání
23. dubna se konalo ve Strakonicích okresní kolo soutěže Jihočeský zvonek. Soutěže se zúčastnilo 6 žákyň
(A. Kaprová 7.A, A. Jungová 7.B, L. Machovcová 7.A,
V. Šourková 8.B, A. Zachová 8.A, K. Šimsová 7.B).
Nejlépe si vedla Aneta Kaprová a Kristýna Šimsová. Obě se
umístily v bronzovém pásmu 3. kategorie.
O pár dní později se v Českých Budějovicích konala pěvecká
soutěž Zlatý mikrofon. Gratulujeme Kristýně Šimsové a Lucii
Machovcové, které postoupily do semiﬁnále.
21. dubna 2009 pořádala naše škola 1. kolo tradičního fotbalového turnaje Coca-cola školský pohár. Turnaje se zúčastnily
kromě ZŠ TGM také ZŠ JAK, ZŠ Záboří a ZŠ Kasejovice. Do
2. kola postoupila ZŠ JAK.
V soutěži Hokejbal proti drogám 2009 se naše družstvo v kategorii 1.-3. třída umístilo na 2. místě a družstvo v kategorii 4.-5.
třída na 4. místě. Gratulujeme!

Okresní kolo biologické olympiády
(Strakonice)
Kategorie D:
Veronika Schořovská 7. A
Martin Viták 7. A
Martin Šeda 7. A
Kategorie C:
Matouš Vinš 9. B
Jan Karban 8. B
Michal Vaněk 8. A

8. místo
12. místo
14. místo
1. místo
9. místo
10. místo

Okresní kolo soutěže Klokan 2009
Kategorie Cvrček:

Daniel Necuda 3. třída
David Červenka 3. třída
Tereza Kubíková 3. třída
Tereza Michálková 3. třída

Groceries
Project …
tentokrát už
počtvrté!!!

Už počtvrté jsme pro
zákazníky obchodu
Japa pana Pavla Posaváda připravili překvapení ke dni Země
v podobě recyklovatelných sáčků. Žáci ZŠ
TGM na ně namalovali
obrázky týkající se
životního prostředí,
třídění odpadu, ochrany zvířat, prostě všeho, co se podle nich
vztahuje k oslavám Dne Země.
22. dubna si tedy zákazníci odnášeli svůj nákup v krásném sáčku, který alespoň na jeden den nahradil igelitové tašky. Projektu
se letos ujali naši malí angličtináři v podobě žáků 3. a 4. roční-

2. místo
10. místo
13. místo
13. místo

Kategorie Klokánek:
Vojtěch Kapr 5. třída
Sára Klečková 5. třída
Jan Linhart 5. třída
Vít Voříšek 5. třída

19. místo
21. místo
23. místo
23. místo

Kategorie Benjamin:
Frederika Slezáková 7.A
Anna Kudrnová 7.B
Barbora Vokrojová 7.B

19. místo
22. místo
26. místo

Kategorie Kadet:
Markéta Jůzlová 9.A
Lukáš Mach 9.A
Marcela Duspivová 9.A

2. místo
6. místo
11. místo

Mgr. Ludmila Růžičková, ZŠ TGM Blatná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. V BLATNÉ
Výročí je vždy důvodem k tomu, udělat určitou rekapitulaci, podívat
60 LET OD ZALOŽENÍ
se zpátky do historie a současně se zamyslet nad budoucností, dalším
ZUŠ V BLATNÉ
Úvodem bych se rád zamyslel nad
tím, co vlastně umění člověku přináší:
výrazně obohacuje život každého z nás
a probouzí různé emoce, většinou ty
pozitivní, někdy i negativní. Rozhodně
by bez něj byl život prázdný a většina
lidí si třeba bez pěkné písničky neumí
den představit. Umělecké vzdělání
bylo vždy považováno za nedílnou
součást ,,dobrého vychování “. Posláním
umělecké školy dnes je šířit radost
z pěkné hudby, obrázků či dalších
předmětů vytvářených ve výtvarném
a tanečním oboru mezi mladé adepty
umění a také obecenstvo, které poté
ohodnotí, jak se dílo daří. Cílem našich
učitelů je poskytovat žákům, kteří
projevili potřebné předpoklady a zájem
o studium hudby, základy odborného
uměleckého vzdělání a vychovat z nich
zaujaté muzikanty, kteří se dovedou
později v životě uplatnit jako amatérští,
nebo i profesionální hudebníci. Podobně
je tomu i v oboru výtvarném a tanečním.
Lze ale říci, že i kdyby výsledkem našeho
snažení bylo ,,pouze“ to, že si absolventi
umělecké školy budou schopni vkusně a
s citem zařídit bydlení, udržovat v okolí
svého domu životní prostředí podle
určitých estetických norem, půjdou
navštívit výstavu či koncert, zahrají
a zazpívají si pro radost svou a svých
blízkých, nebo dokonce vytvoří hudební
soubor, s kterým budou hrát hudbu dle
vlastního cítění, už můžeme říci, že smysl
našeho snažení byl naplněn. V neposlední
řadě je studium na základní umělecké
škole smysluplným využitím volného
času mládeže, což je téma v dnešní době
obzvlášť aktuální.
Podívejme se krátce do minulosti
blatenské umělecké školy. Historie by
se dala rozdělit, nejenom podle kvality
a četnosti zápisů v kronice školy na
2 období, trvající 30 let. V počátcích,
po vzniku Městského hudebního
ústavu v září r. 1949, se vyučovalo
velmi skromným způsobem v různých
prostorách města a počty žáků v 50tých
letech nepřesáhly stovku. Aktivity školy
na veřejnosti byly minimální. Určité
zlepšení úrovně školy nastalo kolem roku
1960, kdy se v blatenské škole zrodil
veliký talent v osobě Václava Hudečka.
Tento, zřejmě nejtalentovanější hudebník,
který hudebně vyrůstal v Blatné, se stal
určitou inspirací pro generaci hudebníků,
kteří nastoupili po něm. Počty žáků se
v tomto období mírně zvýšily a tehdejší
Lidová škola umění zlepšila svou aktivitu
a kronika školy zaznamenává občasná
vystoupení žáků školy a účast v okresních
kolech soutěží. Změna v aktivitě školy
nastává v 80. letech minulého století.
Následující období 28 let pod vedením
ředitele Mgr. Josefa Škanty, lze zcela
jistě nazvat obdobím velkého rozvoje
umělecké školy a především hudby na
Blatensku. Žáci ZUŠ v Blatné, zvlášť po

rozvojem. Proto bychom rádi v tomto výročí zavzpomínali na časy po
vzniku školy, průběh celých šedesáti let a také nastínili určitou vizi,
jakou má naše škola a celé umělecké školství do budoucna.

roce 1989, dosáhli tolika významných
úspěchů v rámci kraje i celé republiky,
že to dříve nebylo myslitelné. V tomto
období zaznamenali naši žáci 10 prvních
míst v republikových soutěžích (na dudy
a el. varhany) a mnoho krásných umístění
v krajských kolech soutěží i v dalších
nástrojích, navíc bylo několik našich
žáků přijato na konzervatoř. Jméno školy
se stalo známým nejen v rámci naší
republiky, ale i v zahraničí, kam byly
soubory naší školy s oblibou zvány. Škola
se rozrostla na počty žáků, srovnatelné
s jinými, i většími městy. To se povedlo
také proto, že se podařilo předchozímu
řediteli prosadit a zrealizovat
rekonstrukci staré, historické budovy
školy a vystavění přístavby nového
křídla budovy. Vznikly tak velmi vhodné
prostory pro výuku žáků i práci kolektivů
a hudebních souborů. Obdivuhodné bylo,
že se na realizaci přestavby a stavby nové
budovy podíleli i rodiče žáků, kteří školu
navštěvovali a další občané města v rámci
tzv. akce „Z“. Poděkování za to patří
i vedení města Blatná. Rozhodně tímto
počinem vznikly tak kvalitní podmínky
pro rozvoj umění ve městě, že se to
v dalších letech zákonitě projevilo.
Dále se na rozkvětu školy podílelo to,
že vzniklo několik poboček ZUŠ Blatná
v okolních, větších obcích a žáci do naší
školy začali dojíždět i ze vzdálenějšího
okolí, na základě dobrého jména, které
škola získala, i v rámci širšího regionu
– jihočeského a západočeského kraje.
Další motivací žáků školy bylo založení
mnoha hudebních souborů různého
žánrového zaměření, které poměrně
často vystupovaly a dále vystupují při
různých příležitostech a kulturních

akcích v Blatné a okolí, ale i po celé naší
republice. A řekněme si upřímně, co je
pro mladého muzikanta větší radostí,
než si zahrát v kapele, která dobře hraje
a jejíž hudba se líbí obecenstvu?
Mojí snahou bude i v dalších letech
udržet trend velkého zájmu žáků i rodičů
o studium na Základní umělecké škole
v Blatné, aktivity koncertní i další rozvoj
činnosti mnoha souborů a kapel, které
v naší škole úspěšně působí. Stejně tak
v oboru výtvarném a tanečním budeme
usilovat o udržení a zvyšování počtu žáků
i kvality výuky dle nejnovějších trendů.
Chtěl bych také v naší škole otevřít obor
literárně-dramatický. V tomto duchu
bude také tvořen Školní vzdělávací
program naší školy, jehož podobu už
učitelé naší školy společně s vedením
v tomto roce začali vytvářet i realizovat.
Veškeré klíčové kompetence a výchovně
vzdělávací strategie jsou zaměřeny na
rozvoj osobnosti žáků, jejich uměleckého
růstu a formování určité individuality,
ale i kolektivní zodpovědnosti. Chceme
toho dosáhnout formou individuálního
přístupu ke každému žáku, pestrostí toho,
co v naší škole nabízíme a na základě
odborného vzdělání a zkušeností všech
pracovníků školy.

Závěrem bych chtěl popřát našim
současným i budoucím žákům, aby
je studium v naší škole nadchlo
a zanechalo v nich lásku k umění,
která vydrží po celý život a to samé
přeji našim učitelům i celé škole
k tomu, aby se nám naplňování
tohoto krásného poslání dařilo.
Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná
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Sbor dobrovolných hasičů Blatná pořádá

dne 12. a 13. června 2009
OSLAVY 130 LET ZALOŽENÍ SDH BLATNÁ
Program oslav:
PÁTEK 12. ČERVNA

SOBOTA 13. ČERVNA

 14:00 - 22:00 na třídě J. P. Koubka

 9:00 na třídě J. P. Koubka proběhne výstava
nové a staré požární techniky, za doprovodu
dechového orchestru p. Koubka

 Rybí restaurace
 Speciality z ryb

 12:30 sraz jednotek a občanů u hasičské
stanice

 Ochutnávky
 Vystoupení kuchaře PETRA STUPKY
 Soutěže

 13:30 slavnostní průvod městem s dechovou
hudbou, mažoretkami, položení věnců
14:30 žehnání praporu a vozidla GAZella
 15:30 námětové cvičení na třídě J. P. Koubka
a předvedení ukázek z výcviku mladých hasičů
Po celý den: rybí hody, ochutnávky

Na tyto oslavy SDH v Blatné Vás srdečně zveme a těšíme se, že se zúčastníte.
Občerstvení zajištěno!

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
Z důvodu, že strážníci Městské policie Blatná získali informace o tom, že někteří mladí řidiči v Blatné
se v poslední době baví tím, že se svými motorovými vozidly jezdí co nejrychleji pod informačními
radary a pak se před kamarády chlubí tím, že nejvyšší rychlost, která je zde uvedena a zveřejněna je
rychlost vozidla, které právě oni v ten den a hodinu řídili, rozhodl jsem se tento údaj již nezveřejňovat.
Městská policie Blatná se ve spolupráci s Policií ČR naopak ještě více na tyto řidiče zaměří a bude je
nekompromisně dle platného zákona postihovat.
Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin
dne 1.3.2009 do 23.59 hodin dne
31.3.2009:
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 72004
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
43894
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 28110
- celkově projelo nejvíce vozidel
v pondělky (oběma směry): 15418
- celkově projelo nejméně vozidel
v neděle (oběma směry): 5656
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 135
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 6
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 5674
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 810
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 81
- průměrná rychlost: 40,3 km/h
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.3.2009
do 23.59 hodin dne 31.3.2009:

- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 156184
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města): 75774
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města-proti radaru):
80410
- celkově projelo nejvíce vozidel ve
čtvrtky (oběma směry): 29887
- celkově projelo nejméně vozidel
v neděle (oběma směry): 13038
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 228
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 24
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 66113
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 12921
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 2851
- počet vozidel, která překročila rychlost
100 km/h (oběma směry): 42
- průměrná rychlost: 50,6 km/h
Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin
dne 1.4.2009 do 23.59 hodin dne
30.4.2009:

- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 90528
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
53572
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 36956
- celkově projelo nejvíce vozidel ve
čtvrtky (oběma směry): 15071
- celkově projelo nejméně vozidel
v neděle (oběma směry): 8414
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.00 – 13.30 hodin (oběma směry): 121
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 4
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 8765
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 1005
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 168
- průměrná rychlost: 40,1 km/h
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.4.2009
do 23.59 hodin dne 30.4.2009:
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 179231
- celkový počet vozidel, která projela
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touto ulicí (směr do města): 80847
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z městaproti radaru): 98384
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry):
29855
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
17751
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin
(oběma směry): 227
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin
(oběma směry): 21

- počet vozidel, která překročila rychlost 50 km/h (oběma
směry): 90354
- počet vozidel, která překročila rychlost 60 km/h (oběma
směry): 16063
- počet vozidel, která překročila rychlost 70 km/h (oběma
směry): 3370
- počet vozidel, která překročila rychlost 100 km/h (oběma
směry): 50
- průměrná rychlost: 50,1 km/h
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ PROSÍ O POMOC
Tímto Vás Městská policie Blatná žádá o pomoc při hledání nového
majitele zde vyfoceného psa. Současný majitel se nemůže dále o psa
náležitě starat, a proto hledáme nového pána pro tohoto hodného
a přítulného psa.
Jedná se o křížence boxera většího vzrůstu, zlaté barvy, stáří 3,5
roku. Případné další informace na služebně Městské policie Blatná.
Tel. 383 423 467, nebo p. Vaněk, tel. 606 285 254.
Velitel strážníků
Městské policie Blatná Petr Vaněk

DRAHENICKÝ MÁLKOV

Zdálo by se, že je to vesnice jako každá jiná, ale
každá má svoji historii
a své památky. Málkov leží
v údolí a kolem samé lesy.
Ať chceš jít do Blatné,
Dobšic, Chobota, Závišína,
Hostišovic nebo Černivska, musíš přes les. Jenom
kousek volné přírody vede
do Červniska přes louky.
Když jedeš do Blatné, vyjedeš z lesa, máš Málkov
jako na dlani. Nejdříve
přijedeš do Starého dvora.
U silnice po levé straně
stojí památník z roku 1945.
Po pravé straně vede cesta
do Nového dvora. U Nového dvora je rybník Velký,
kousek od něho je Paštický
a v lese směrem na Chobot
je rybník Brloh.
Když přejdeš Starý dvůr,
jsi u rybníka Podhájského.
Nad rybníkem se říká na
Hájku. Stojí tam kaplička
postavená v roce 1937
zasvěcená panně Marii
Karmelské. U silnice po
levé straně stojí Boží muka
z roku 1876 a je na nic vytesán kalich. Hned za Hájkem je ves. Na návsi stojí
pomník padlým z první
světové války. Kousek dál
po pravé straně jsou také
Boží muka l.p. 1865, na
nich je také kalich.
Za zátočinou je pár chalup,
kde se říká na Souhradí
i pole nad silnicí se tak
jmenují. Nad tím polem
je pole Kračice. Tam

pravděpodobně musela
bývat tvrz. Jsou tam zbytky jakéhosi tarasu. Když
přejedeme Souhradí, přijedeme do poslední čtvrti
Chaloupek. Po levé straně
je chaloupecký rybníček
a naproti přes silnici jsou
Boží muka z r. 1861. Mají
tam snad být pohřbeni
vojáci. Někdo říká, že
Švédští a jiní Francouští,
ale zvláštní je, že z každé
strany stojí akát. Pod silnicí je bývalé koupaliště,
teď už je to jen nádrž na
vodu. Nad Chaloupkami je
les Hůrky, tam stojí velký
kamenný kříž, zemřela tam
prý paní Kudějová. Když
budeme pokračovat po
silnici, přijdeme ke skále.
Dříve tam býval krásný
kousek přírody. Když ženy
v létě praly, tak na vozíčku
vozily prádlo ke skále,
kde ho bílívaly, byla tam
krásná čistá voda. Teď je
tam velkolom. Kousek po
silnici začíná les Černý
háj. Je tam rozcestí na Černivsko a Hostišovice. Mezi
nimi stojí dvě staré lípy
a pod nimi stávala také
Boží muka, ale ztratila se.
Před Černivskem na konci
Černého háje u staré cesty
jsou také dvě lípy a mezi
nimi Boží muka. Uprostřed
Černého háje na kopci je
jeskyně, kterou kdysi obýval poustevník. Také jedna
památka je, když se jde ze
vsi po cestě k Lopatárně

a u konce lesa se odbočí na
Dobšice, stojí tam u cesty
takový kamenný sloupek a
říká se tam u Mužíka. V lese Šetíny je také velký Šetínský rybník. Jsou tu ještě
hezky pojmenovaná pole
U Černého háje, Za horou,
U Skály, Pod skálou, Bělečka, Paseka, Koubská,
Lampír, Trávníka, U Dvora, U Velkého, Za Dvorem,
Za Podhájským, U Dlouhých, Pod Lesy, V Koutech, V Křenových, Pod
Jedlí,V Americe, Zadní
Hůrka, Přední Hůrka, Na
Kračici a Na Bejcině.
Na hrázi Velkého jsou staleté duby a od Nového Dvora
vede cesta také vyvýšená,
jako by to byla také nějaká
hráz. Cesta vede k Lampíru
a po obou stranách jsou
také takové ohromné lípy.
Píši Vám o Málkově, jak
je tu krásně, ale nevím,
jestli není lepší na to lidi
neupozorňovat, aby z těch
památek něco zbylo. Ještě
se vracím k Božím mukám s akáty. Chodila jsem
do školy z Bezdědovic
přes vinici, říkali jsme,
že chodíme po pěšinkách
u vinice na vršku. U křížku
stála také Boží muka a s
každé strany akát, napřed
se ztratil jeden akát, pak
Boží muka, teď vzal za své
i druhý akát, již tam není
nic..
Marie Švejdová,
Drahenický Málkov

Policie České republiky
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Obvodní oddělení
Tř. J. P. Koubka 22
388 01 BLATNÁ
Blatná 7. května 2009

Informace z činnosti
Policie ČR, Obvodního
oddělení Blatná

Vážení spoluobčané a čtenáři, policisté
zdejšího obvodního oddělení Policie
České republiky se na Vás opět obracejí
s žádostí o pomoc při pátrání po zatím
neznámých pachatelích majetkové trestné činnosti, případně po věcech odcizených při těchto krádežích. Týká se to
především níže uvedených případů:
- násilné vniknutí do kočárkárny v přízemí domu č. p. 244 v ul. B. Němcové
v Blatné dne 3.3.2009 v dopoledních
hodinách a odcizení pánského jízdního
kola zn. Author, model Reﬂex-SX, výrobní číslo WN4K13873 v hodnotě cca
10.000,- Kč
- násilné vniknutí do dřevěné kolny u domu č. p. 1158 v ul. Rakovnická v Blatné
v době od 15.2. do 17.3.2009 a odcizení
horského pánského jízdního kola zn.
Olpran Dominator, výrobní číslo 108643
v cca 5.200,- Kč, trekingového pánského jízdního kola zn. Heavy Tools, model
Fobos, výr. číslo LQ 07010602 v hodnotě cca 6.350,- Kč a opět trekingového
pánského jízdního kola, zn. Heavy Tools,
model Fobos, výr. číslo LQ 07010553
v hodnotě cca 5.950,- Kč.
- vloupání do vozidla tov. zn. Renault
Clio zaparkovaného před hřbitovem v
obci Skaličany, ze kterého neznámý pachatel odcizil dne 8.4.2009, v době kolem 17.35 až 17:40 hodin, tašku s ﬁnanč-
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ní hotovostí ve výši 7.000,- Kč, mobilní
telefon zn. NOKIA černostříbrné barvy
přesně nezjištěného typu, dvě platební
karty České spořitelny, a.s. a další osobní
doklady a věci, vše v celkové hodnotě cca
15.030,- Kč
- odcizení 2 kusů ﬁremních slunečníků
pivovaru Staropramen v hodnotě cca
8.040,- Kč dne 28.4.2009 v době cca od
půlnoci do 09:00 hodin před restaurací
“U Kohoutka“ v obci Buzice
- vloupání do dřevěné chaty u rybníka
„Drážský“ v k. ú. obce Skaličany v době
od 2. do 5. května 2009, ze které pachatel odcizil dvě dřevěné lavičky, 1 peřinu
s hnědooranžovým povlečením, péřový
spacák v obalu červené barvy a další
spacák světle modré barvy, pánské horské
jízdní kolo zn. Olpran a další věci v hodnotě cca 4.380,- Kč
V souvislosti s posledním případem
opět žádáme občany, aby ve vozidlech,
byť i po krátkou dobu, neponechávali na
sedadlech odložené kabelky, tašky, peněženky, oblečení a jiné cenné věci včetně
elektroniky, neboť tyto jsou velkým lákadlem pro nenechavce, kteří využijí každé
sebemenší příležitosti a do vozidel vnikají hrubým násilím po rozbití skleněných
výplní dveří a během velmi krátké doby
odcizují zde odložené věci.
S informacemi, které by mohly přispět
ke zjištění pachatelů či nalezení některých odcizených věcí je možné se obrátit
na kteréhokoliv policistu zdejší policejní
součásti či na strážníka městské policie,
popř. informaci i anonymně sdělit na tel.
čísla uvedená v předchozím příspěvku 606796219, 383422005 nebo na tísňovou
linku 158.
Pro informaci dále uvádíme, že za první 4. měsíce roku 2009 zatím policisté
zdejší součásti Policie ČR evidovali 100
trestných činů, z nichž 60 spadá do kategorie majetkové trestné činnosti, kam
patří ať již krádeže prosté či krádeže
vloupáním.
Nejvyšší počet spáchaných trestných činů
logicky připadá na okresní město Strakonice, druhý nejvyšší nápad trestných činů
zatím evidují policisté z Vodňan, třetí
nejvyšší nápad trestných činů pak evidují
policisté zdejší součásti Policie ČR. Protiprávních jednání přestupkového charakteru zejména podle zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích bylo evidováno zatím
145. Většinu z nich tvoří přestupky proti
majetku a přestupky spáchané porušením
pravidel silničního provozu včetně dopravních nehod. Zhruba polovina dosud
spáchaných trestných činů připadá na
území města Blatné bez osad k ní náležejících. Jak již bylo zmíněno v předchozích příspěvcích, značnou část majetkové
trestné činnosti páchají osoby s bydlištěm
mimo zdejší služební obvod či mimo
okres Strakonice. Dojíždějí k nám za bezpracným ziskem zejména z okresu Plzeň
- jih, Příbram, Písek či z okresu Klatovy.
Dále si dovolíme upozornit řidiče motorových vozidel, aby měli u sebe při
jízdě tzv. „euroformuláře“, resp. tisko-

pisy záznamu o dopravní nehodě, které
lze získat u své pojišťovny, neboť při
dopravní nehodě je povinností účastníků
dopravní nehody sepsat tento společný
záznam podle předepsaných kolonek
a navzájem jej podepsat. Jak je zjišťováno z dopravních nehod, kde je přítomna
Policie ČR, málokterý z řidičů má u sebe
tyto záznamy a zejména pak v noční době
je nemožné si je nějakým způsobem zajistit. V souvislosti s dopravní nehodou
má účastník dopravní nehody právo od
druhého účastníka požadovat prokázání
totožnosti podle osobních dokladů a sdělení údajů o vozidle. Pro sepsání tohoto
záznamu není důležité, zda se účastníci
dohodli na zavinění nehody. Posouzení
míry zavinění je v takovém případě záležitostí příslušných pojišťoven.
Pokud se týče povinnosti hlásit dopravní nehodu Policii ČR, tak tato povinnost zde není v těchto případech :
1. zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných
věcech nepřesáhne 100.000,- Kč (laický
odhad)
2. nedošlo ke zranění nebo usmrcení
osoby
3. nevznikla hmotná škoda na majetku
další osoby (např. škoda na komunikaci,
na budovách, na dopravní značce apod.)
Proto Policii ČR volejte, pokud není
splněna některá z výše uvedených podmínek či nemůžete zabezpečit obnovení
provozu na pozemní komunikaci.
Pokud budou policisté na místo nehody
zavoláni, přestože jsou splněny podmínky pod bodem 1, 2 a 3, tito věc krátce
prošetří a s viníkem nehody pouze vyřeší
dopravní přestupek uložením blokové
pokuty na místě nebo na blok na pokutu
na místě nezaplacenou včetně předání
složenky s uvedením výše pokuty. V případě, že viník přestupku nebude souhlasit
s tímto způsobem vyřízení přestupku
porušením některého ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích,
t. j. nebude se cítit jako viník dopravní
nehody, bude věc policisty předána do
správního řízení a to odboru dopravy
příslušného obecního úřadu s rozšířenou
působností, který rozhodne, který z účastníků dopravní nehody je jejím viníkem.
V podmínkách zdejší součásti Policie ČR
je příslušným odbor dopravy Městského úřadu v Blatné. Policie ČR na místě
nehody dále provede fotograﬁcké zdokumentování místa nehody včetně poškozených vozidel a to ve všech případech, kdy
je na místo účastníky nehody zavolána
bez ohledu, zda je věc na místě vyřešena
uložením blokové pokuty či předána do
správního řízení. V každém takovém
případě Policie ČR rovněž potvrdí sepsaný záznam o nehodě a jednu kopii tohoto
záznamu si ponechá. Závěrem je třeba též
uvést, že Policie ČR je vždy povinna řešit
jako dopravní nehodu skutečnost, kdy
u některého z účastníků dopravní nehody
je zjištěno požití alkoholu či jiné návykové látky před jízdou či během jízdy.

Pokud je však zjištěno požití alkoholu
u řidiče, který dopravní nehodu nezavinil,
tedy je stranou poškozenou, přičemž provedenou orientační dechovou zkouškou
digitálním přístrojem zn. Dräger či odborným vyšetřením vzorku biologického materiálu je hladina alkoholu do 1 promile,
tak se tato dopravní nehoda rovněž řeší
pouze sepsáním „euroformuláře“, resp.
„záznamem o nehodě“ a řidič, který požil
před jízdou či během jízdy alkoholické
nápoje, se oznámí pro přestupek dle ust.
§ 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích, kde ve správním řízení pak hrozí pokuta v rozmezí 10.000
– 20.000,-Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.
Pro informaci závěrem uvádíme, že policisté jsou v současné době již vybaveni
jednorázovými detekčními analyzéry
přítomnosti drog v organismu řidiče
zn. Drugwipe, které spolehlivě detekují
ze slin 5 druhů návykových látek a to
Cannabis (marihuanu), metamfetamin
(pervitin), extázi, kokain a opiáty. Následně se provádí znalecké zkoumání
toxikologickým pracovištěm, které stanoví přesnou koncentraci jednotlivých drog
převážně z krevního séra. Zkušenosti
z posledních měsíců jasně dokazují, že
zejména mladí lidé řídí motorová vozidla
v době, kdy jsou pod vlivem i několika
druhů drog, zejména marihuany, pervitinu
a extáze. I tyto případy jsou zatím řešeny
jako přestupky dle ust. § 22 citovaného
zákona o přestupcích. Je předpoklad, že
v blízké době podle stavu ovlivnění řidiče
návykovými látkami by mohly být tyto
případy kvaliﬁkovány i jako trestný čin
„ohrožení pod vlivem návykové látky“
dle ust. § 201 trestního zákona.
Za Obvodní oddělení Policie ČR Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

10. BLATENSKÉ
TANCOVÁNÍ
Pátek 5.6. – neděle 7.6.
ZŠ TGM
s výukou country tanců
Pořádá SRPDŠ
při ZŠ T.G.M.
ve spolupráci
s MěÚ Blatná
– odd. kultury
a tanečním
kroužkem PRIM
při ZŠ T.G.M.

Kontakt: ZŠ TGM
tel.: 383 422 484
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KULTURNÍ KALENDÁŘ BLATNÁ – ČERVEN
Středa 3. června – sokolovna 17,00 hod.
AKADEMIE žáků ZŠ JAK
Čtvrtek 4. června – sál ZUŠ 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ
pro veřejnost
Pátek 5. – neděle 7. června – ZŠ TGM
10. BLATENSKÉ TANCOVÁNÍ
s výukou country tanců
Pořádá SRPDŠ při ZŠ TGM ve spolupráci s MěÚ Blatná – odd.
kultury a tanečním kroužkem PRIM při ZŠ TGM.
Kontakt: ZŠ TGM 383 422 484
Pátek 5. června – zimní stadion 16,00 hod.
BAVÍME SE SPOLEČNĚ
zábavné soutěžní odpoledne pro děti a rodiče.
Občerstvení zajištěno.
Pořádá Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J.A. Komenského.
Pátek 12. června – sokolovna 8,00 hod.
GALAKONCERT žáků ZUŠ
pro školy
Pátek 12. června – zámek Blatná 19,00 hod.
SWING TRIO AVALON
Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky.
Pátek 12. června od 14,00 hod. a sobota 13. června od 9,00
hod. – tř. J. P. Koubka
OSLAVY 130. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ - námětové cvičení, ukázky z výcviku mladých
hasičů, výstava požární techniky, soutěže…
Hudba Z. Koubka.
Občerstvení zajištěno.
Sobota 13. června – blatenské nádraží 11,00 hod.
OSLAVY 110. výročí ŽELEZNICE NA BLATENSKU
- příjezd parních vlaků ze Strakonic a Nepomuka, výstava
lokomotiv, bojové umění musado (předvede armáda ČR),
zábavný program – kapela Josefa Švejka …
Občerstvení zajištěno.
Čtvrtek 18. června – sál ZUŠ
OSLAVY 60. výročí založení ZUŠ
9,00 – 15,30 hod. Den otevřených dveří – hudební ukázky žáků,
výstava z historie školy.

ODYSSEA – rock – AGENCY * jih * 38801
POLE /u Blatné/ „na statku“

Tel./fax 383 491 007, e-mail: odyssea@volny.cz
http://www.skocdopole.cz
pořádá
DĚTSKÁ ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ VEČERY
v Hospodě „na statku“ v POLI - u Blatné ve
stodole, loutková i maňásková divadla a pak „na
sále“ chvíli taneček pro děti každého věku prázdninové neděle + pár sobot večer pro ty větší
ve stodole
 27.6. sobota Zahájení léta: Vítkovo kvarteto - Praha,
ODYSSEA revival Šumava
 5.7. neděle 16.00: div.Špalíček Plzeň – Červená Karkulka
 12.7. neděle 16.00: divadlo Kejklíř Praha – Stolečku, prostři se!
 19.7. neděle 16.00: Kejklířské divadlo Vojty Vrtka
– Pohádky z budky
 26.7. neděle 16.00: Šumav. ochotn. spolek Prachatice – Tři
zlaté vlasy děda Vševěda
 1.8. sobota 21.30: divadlo Kapsa Anděl.Hora-Decameron:
Lásky a nelásky
 2.8. neděle 16.00: divadýlko Kuba Plzeň – Není drak jako

Pátek 19. června 15,00 hod. – sobota 20. června 12,00 hod.
– zimní stadion BLATENSKÝ FEST, 16. ročník
Vystoupí skupiny TLESKAČ, ELEKTRIC MANN, SPS,
LOCOMOTIVE, …
V průběhu festivalu bude probíhat bohatý doprovodný program
Občerstvení zajištěno.
Vstupenky v předprodeji: Hospoda U Datla, Restaurace
Sokolovna á 240,- Kč.
Na místě 330,- Kč.
VÝSTAVY:
Sobota 13. června – zámek Blatná
27. ročník. Mapový okruh BLATENSKÁ RŮŽE
- výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů
Vernisáž výstavy v 10,30 hod.
Otevřeno soboty a neděle od 10 – 12, 13 – 17 hod. do
6. července 2009.
Městské muzeum – I. patro
ČESKÁ KYTARA
Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 28.6.2009.
Městské muzeum – II. patro
U STOLU
J. Synek – obrazy a V. Teska – interiérové objekty
Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 28.6.2009.
SPORT:
Sobota 27. června
MAČKOVSKÉ BIKE ELDORÁDO
Prezentace 8,15 – 9,00 hod. na
mačkovské návsi.
Start v 9,00 hod.
Závodí mládež ve 4 kategoriích:
C
6 – 8 let,
B
9 – 11 let
A 12 – 14 let
A-elite 15 – 17 let
PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN:
 Countryfest,  Koncert v kostele,  Blatenská pouť,
 Švédský víkend,  Nahošínský triatlon,  Hon na lišku
VÝSTAVY: J. Krátký, P. Štěpán a I. Žáček, Příroda Blatenska
drak
 8.8. sobota 18.00 hodin: SLAVNOSTI VÍNA
VII. ročník …………….……až do tmy!!
Ochutnávka moravských vín od 5ti výhradních dodavatelů
vína do sklepů statku, sdružení nejlepších vinařů Mutěnicka
a Podluží /Bonus Eventus/ – c i m b á l o v á m u z i k a
– možnost i větších objednávek pro „fajnšmekry“, vinárníky,
hospodské, hoteliéry a znalce. Pečeme maso v „golému“
 9.8. neděle 16.00 hodin: divadlo Kapsa Andělská Hora: Jak
si Kuba Marjánku zasloužil
 16.8. už nebude divadlo,všichni se hrrrneme na pouť do
Blatné a Horažďouc…………………. a léto s pimprlaty
pomalu končí, na viděnou děti v Poli o dalších prázdninách!
 29.8. závěrečná bombastická: ODYSSEA classic vč. JBL
Vstupné na malá divadla : od 1,-Kč /kdo nemá, nedá
a obráceně.
Za příjemné chvíle děkujeme společně s Vámi:
měšťanskému
PIVOVARU
STRAKONICE,
Obecnímu úřadu v
Kadově, Mostecké
uhelné a.s.
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HAJANY
Informace

Obec Hajany má nově vytvořené internetové stránky s adresou
www.hajany.net Na této adrese můžete sledovat informace
a novinky z obce. Stránky vznikly za ﬁnanční podpory
Jihočeského kraje – Krajského úřadu České Budějovice.

Placení poplatků

Připomínáme, kdo nemá zaplacené poplatky
- za odpad,
- za psa,
- za užívání veřejného prostranství,
- za vodu,
může tak učinit do 30.06.2009 na obecním úřadě v Hajanech
každý pátek od 18,30 do 19,00 hodin.
Výše poplatků se od loňského roku nezměnila.

Odvoz popelnic
28.05.2009
25.06.2009
23.07.2009
20.08.2009

ČARODĚJNICE V HAJANECH

Jako každý rok jsme 30. dubna oslavili svátek pálení čarodějnic
v Hajanech. Již týden před tímto datem se parta mladých mužů
v doprovodu manželek a dětí vypravili do obecních lesů pro
májku a dříví na oheň. Po pečlivém výběru byla vybrána májka
o délce 26 m.
Na den čarodějnic byla májka slavnostně ozdobena a připravena
ke vztyčení. Ke stavbě májky přispělo svoji silou a radou mnoho
mužů z obce a nechyběl ani velký počet diváků.
Po postavení májky bylo pro všechny připraveno vystoupení
Míly Simandla a jeho koně Deniho. Vystoupení bylo moc hezké.
Potom si děti vyzkoušely, jaký je pohled z koňského hřbetu.
Večer si každý opekl vuřty za hospodou. Příjemně prožité
odpoledne zakončila country skupina Š-umíci, která hrála do
brzských ranních hodin.
Pálení čarodějnic se všem velice líbilo a těšíme se na další
podobné akce v obci.
Renáta Vaněčková

Kdy: sobota 30.05.2009 v 15,30 hodin
Kde: sraz za hospodou
Bude připravena spousta zajímavých her,
úkolů a soutěží. Na závěr opékaní buřtů.
Samozřejmě nebudou chybět sladké odměny!

17

Svazek obcí Blatenska - květen 2009

18

KADOV

Střípky z Kadova, Pole, Lnářského
Málkova, Vrbna a Mračova

Velikonoce, čarodějnice a májové oslavy jsme všichni přečkali
a tak jedeme zase dál.
V minulém čísle jsem se zmínila, že naše obec získala dotaci na
opravu bývalé školy v Kadově z Programu rozvoje venkova III.
2.1.2. ve výši něco málo přes 4 miliony korun. Nemilou zprávou
však bylo, že DPH bude neuznatelným nákladem dotace a tím
pádem by obec měla zaplatit téměř o 1 milion korun více. Snažili jsme se to tak nenechat a dokonce jsme se se zástupci obce
Myštice vydali protestovat až do Prahy před ministerstvo zemědělství. Sešlo se nás něco přes stovku starostů a starostek z celé
republiky a vrátný se k nám choval jako k vidlákům. Nesměli
jsme ani do budovy a ze schodů u vchodu nás také vyhazoval.
Prohlášení, že nám bude DPH vykompenzováno, nás trochu

uklidnilo, ale neukolébalo. Neustále musíme být ve střehu, protože se na vyšších místech dělají rozhodnutí většinou o nás bez
nás a to není dobré. Boj o každou korunu do obce opravdu není
snadný (o:
V sobotu 13. června chystáme pravidelné Setkání důchodců
v Kadově.
Rádi bychom uspořádali koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově na podporu veřejné sbírky veřejné
sbírky na opravu varhan a interiéru kostela sv. Václava v
Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet u České spořitelny
č. 0578065329/ 0800, kde se shromažďují ﬁnance z vyhlášené
veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má zájem. Na
tomto účtu je k dnešnímu dni 26 116,20 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli a předem všem, kteří se přispět chystají.
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net .
Za obec Kadov text a foto Vladimíra Tomanová.

3
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č. 1 - čarodějnice už hoří
č. 2 - Malí koledníci
z Kadova a zasloužená
koleda...
č. 3, 4 - Účastníci
velikonočního turnaje
ve stolním tenisu
č. 5, 6 - V sobotu 14.3.
uspořádali členové
SDH Vrbno zabíjačku
- lépe řečeno vepřové
hody...
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POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN S VÝTĚŽKEM NA OPLOCENÍ HŘIŠTĚ, 30.5.2009
PROGRAM:
od 14:00

V sobotu
30.5.2009
Na hřišti
ve Vrbně
od 14 hodin.

14-16:00
14-16:00
16:00

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
PREZIOSO
SOUTĚŽE PRO DĚTI
VYJÍŽĎKY NA KONÍCH
PŘEDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO
DIVADLA

OBČERSTVENÍ I HUDBA!
SRDEČNĚ VÁS ZVOU
POŘADATELÉ – RODIČE
VRBNO
A SENIOR CLUB VRBNO.

Velikonoční výstava ve tvrzi
v Kadově

Velikonoční výstava ve tvrzi v Kadově proběhla
o víkendech 4. a 5. dubna a 11. a 12. dubna 2009 a bylo
se vskutku na co dívat! Velikonoční motivy jsme si mohli
prohlédnou na voňavých perníčcích, paličkovaných
krajkách, dekoracích na sklo či na přírodních větvičkách...
Kdo tuto akci navštívil, jistě neprohloupil.
v.t.

HLAVNÍ SPONZOŘI:
Obec Kadov, Czech Coal services, KOVO
Kasejovice, EKOTES, Teraso Horažďovice
SPONZOŘI:
AGRO, Blatenská ryba, Dvůr Lnáře, Hudba z vršku, General weld, J. Červenka, J.
Chvátal Blatná, KB Blatná, LARIX-TOZ,
M. Slanec, manželé Kopáčkovi, manželé Kotnauerovi, manželé Tartanovovi,
Mráz. cz, P&V electronic, Papírnictví Tomášková, PARAMA Pavel Kareš, Pneuservis
Dušan Vašků, Pohostinství Kilian Zdeněk,
Protect group, SDH Vrbno, Tabák Kareš,
Truhlářství Milan Trhlík, VOD Kadov

PRÁZDNINY 2009 NA
TVRZI V KADOVĚ

Sobota 4.7.2009
Zahájení prázdnin na
tvrzi

 Od 16:00 Vernisáž Chovu
Shetland pony
 Od 18:00 zahraje kapela
„FALLEN OCELOT“

Program červenec a srpen

- stálá expozice „Jak
se žilo na vesnici od
Horažďovic do Blatné“
- prázdninová expozice Chov
Shetland pony – hřebčín
Viklan Kadov
Otevřeno
denně kromě
pondělí
tel. číslo:

383 491 127,
602 681 968

Připravili
jsme
pro vás hru, přijďte si ji
vyzkoušet!
ZOFI AM s. r. o.
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KOCELOVICE

Trocha historie aneb
kocelovický rodák

JAROSLAV PRŮCHA: UČITEL,
MUZIKANT, LOUTKÁŘ
A SPISOVATEL SE NARODIL
V KOCELOVICÍCH
4. února 1894. V té době učitelovala v Kocelovicích již třetí generace Průchů. Letos
jsme si všichni připomněli 115 let od jeho
narození. Seznámím vás proto se zápisem,
který jsem objevila ve školní kocelovické
kronice, uložené v archivu ve Strakonicích. Popisuje se v ní den, kdy mu byla na
školní budově v Kocelovicích odhalena
pamětní deska.
Dne 25. srpna 1946 uspořádala Místní rada
osvětová v Kocelovicích Průchovy oslavy.
Bohatý program měl následující pořad.
Dopoledne: o půl osmé hodině ranní mše,
o půl deváté hodině loutkové představení
ve školní budově „Kašpárek v pekle“ od
Jaroslava Průchy. Hrály děti Jaroslava Průchy s vlastním divadlem, na kterém jejich
otec hrával svá divadelní díla. O deváté
hodině koncert na návsi: „České písně“
hudba p. Josefa Balka z Hvožďan, o půl
jedenácté velká mše v místním kostele.
Odpoledne: o druhé hodině řadění průvodu před hostincem p. Františka Frýzka,
o půl třetí hodině průvod ke škole a slavnostní odhalení desky Jaroslavu Průchovi.
Průvodu a slavnosti se zúčastnila tělocvičná jednota „Sokol“ z Blatné, hasičský
sbor z Kocelovic, školní mládež a mnoho
domácích a cizích občanů. Celková účast
asi 1500 osob. Po přednesení básně „Jižní
Čechy“ od Čarka uvítal řídící učitel V. Duspiva přítomné, zvláště pak oši (okresní
školní inspektor) Jar. Růžičku, oši Karla
Rataje, okr. osvětového inspektora Lad.
Neveklovského, předsedu okr. rady, osvětového děkana Jarolímka z Bělčic, knih.

inspektora Frant. Machovce, předsedu
MNV v Blatné pana Chaloupku, starostu
Sokola v Blatné Frant. Chlupsu, jakož
i celou rodinu Průchovu a ostatní občany.
Slavnostním řečníkem byl knih. inspektor Frant. Machovec, rodák kocelovický
a Průchův žák. Za Sokol promluvil Frant.
Chlupsa a za město Blatná p. Chaloupka.
Mezi jednotlivými projevy zpíval Úslavan mužským i ženským sborem písňové
skladby Průchovy.
Na odhalené bronzové desce od sochaře
Štěpána Kořána z Prahy –Vršovic je tento
nápis:
Zde se narodil dne 4.2.1894
Jaroslav Průcha,
odborný učitel a spisovatel.
Zemřel 2.2.1936 v Blatné.
Rod Průchů působil na kocelovické škole
nepřetržitě od r. 1787 do r. 1919. Odhalení desky a převzetí do ochrany za obec
provedl předseda MNV Václav Bláha. O
čtvrté hodině bylo loutkové představení
„Krakonoš a zlá žena“ od Jaroslava Průchy. Taneční zábava v obou hostincích:
u p. Václava Diviše hudba sokolská z Blatné, u p. Frýzka hudba p. Balka z Hvožďan.
Po celý den byla výstava ve školní budově: „Život a dílo Jaroslava Průchy“ a bufet
v celé hořejší části budovy Kampeličky.
Oslava tato byla zatím největším podnikem ve zdejší obci. Celkový příjem činil
42 872,-Kčs, vydání 38 728,- Kčs. K slavnosti byly vydány místo vstupenek vkusné
skleněné odznaky vyrobené v Jablonci.
Toto je tedy citace ze Školní kroniky Kocelovice na str. 57 – 60, zapsala pí. učitelka Růžena Vitásková. Ještě před touto
slavnostní akcí byla o prázdninách r. 1946
provedena vnější oprava budovy s bílením
Frant. Komancem z Blatné celkovým nákladem 10 842,70 Kčs.
Vše o Jaroslavu Průchovi je možné si podrobně přečíst na stránkách Svazku obcí

Blatenska, municipal.cz/blatensko, Kocelovice v rubrice Kultura, osobnosti. Rovněž v knize Jaroslav Průcha, která vyšla
v září r. 1937 jako IV. Svazek „Blatenské
knihovničky“, rediguje Vladimír Havel,
vydala a vytiskla knihtiskárna bratří Řimsové v Blatné.
Propagátor jeho literární a pedagogické
činnosti byl profesor Jiří Janáček. Dílo
Jaroslava Průchy je uloženo v depozitáři
Muzea v Blatné. A jistě není třeba připomínat, že blatenští ochotníci sehráli divadelní představení „Čertův švagříček“ na
motivy jedné jeho loutkové hry. Pro velký
zájem veřejnosti bylo představení mnohokrát opakováno. A tak pamětní deska na
bývalé kocelovické škole ať nám i v současnosti připomene našeho učitele a loutkáře. Nezapomínejme na své rodáky.
Milada Cihlová

Pálení čarodějnic

LNÁŘE

Ohlédnutí za jarními tradicemi
v Zahorčicích

Letošní
velikonoční
svátky byly
ve znamení
hezkého
počasí
a rozkvétající
přírody. V
Zahorčicích,
tak jako
každý rok,
zahájily děti
velikonoční
rachtání na Zelený čtvrtek, pokračovaly na Velký pátek
a tradici zakončily obchůzkou po jednotlivých staveních na
Bílou sobotu ráno. V pondělí obcházeli chlapci – koledníci
opět stavení, tentokrát s pletenou pomlázkou…
Text a foto: M. Vrátná

„Počasí čarodějnicím nepřálo“ – tak by se nechalo nazvat letošní
pálení čarodějnic. Přestože se 30. dubna vyčasilo (i když bylo
chladno) a podvečerní stavění májky proběhlo nakonec za
slunečného počasí, po zapálení vatry na Mešnici začalo pršet
a nevyhnula se nám ani bouřka. Zbytek večera se tedy odehrál
pod střechou „Alcronu“.
Text a foto: M. Vrátná
STAVĚNÍ VATRY
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ZŠ LNÁŘE

Zase něco o nás …..
Březen za kamna vlezem – tato pranostika
jako by mávnutím kouzelného proutku
pro letošní rok ani neplatila. Svěží jarní
vítr a příjemně hřející paprsky sluníčka
nás probudily ze zimního spánku a daly
nám novou sílu, spoustu nápadů a chuti
do práce s našimi školáky.
Celý březen jsme vymýšleli a tvořili dekorace a drobné ozdoby na tradiční velikonoční výstavu, která přilákala kromě
rodičů i mnohé lnářské občany. Každý
si mohl zakoupit nějakou drobnost pro
radost nebo ochutnat výborná perníková
vajíčka z dílny našich šikovných kuchařek.
Nezapomnělo na nás ani Divadélko
Kašpárek s pohádkou O kozlíku Matějovi. Úsměvný příběh pobavil a rozesmál
malé i velké diváky. 16. dubna se v tělocvičně školy rozezněly hlásky malých
slavíků, kteří se zapojili do soutěže „Rozjezdy pro hvězdy“. Porota měla nelehký
úkol, ono vybrat toho nejlepšího nebylo
vůbec snadné. Prvenství nakonec získala
Hanička Honzová s půvabnou písničkou
Roberta Křesťana Panenka. Všem soutěžícím patří velký dík za odvahu a pečlivou
přípravu. Dokonce i porotci, pánové Velíšek a Obermajer, se ukázali jako sehraní
muzikanti a společně za doprovodu harmoniky a kytary rozezpívali přihlížející
publikum.
Den Země v naší škole proběhl jako
tradičně úklidem prostranství a trávníku před školou, pletím záhonků. Starší
školáci s paní učitelkou vyčistili studánku
v blízkosti místního hřiště. Těmto činnostem ale ještě předcházel dopolední pěší
výlet do „Podhájčí“. Ve stínu vonících
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a čerstvě zelenajících se stromů jsme se
rozhýbali krátkou rozcvičkou a potom
rozděleni na skupiny se první odvážlivci
vydali na stezku odvahy – děti neodradil ani lezoucí hmyz a bosýma nohama
směle našlapovaly na lesní půdu a stezku
přátelství – ono nechat se se zavázanýma
očima vést neznámou cestou kamarádem
za ruku a k tomu zdolávat různé překážky
vyžaduje velkou důvěru a spolehnutí se
na druhého. Byli jste všichni výborní,
nezklamali jste. Na závěr jsme si všichni
pochutnali na propečených buřtíkách.
Díky paní učitelkám Schirlové a Boušové
za bezvadnou přípravu a organizaci této
dobrodružné výpravy.
Koncem dubna se dobrovolníci z řad
chlapců zúčastnili sportovní akce Hokejbal proti drogám v Blatné. Kluci bojovali jako „lvi“ a umístili se na čestném
předposledním místě. Není přece důležité
vyhrát, hlavní byla účast a podpora této
smysluplné akce.
30. dubna bylo bezpečnější do
naší školy raději nevstupovat.
Soutěž o nejošklivější čarodějnici propukla po velké přestávce příletem čtrnácti „krásek“ a vymanit se
z jejich náruče při společném tanci nebylo
vůbec jednoduché. My, obyčejní smrtelníci, jsme mohli ochutnat lahodné nápoje
z hadích nebo myších ocásků a jiné další
dobrůtky. Čarodějnice měly skutečně
velmi bujnou fantazii a odmítnout jejich
pokrm si nikdo odmítnout nedovolil.
6. května jsme v příbramském divadle
společně s dětmi z MŠ zhlédli vydařené
představení Strakaté bajky – výborné
herecké výkony a zajímavě výtvarně zpracované kostýmy a kulisy byly tou patřičnou třešničkou na dortu.
Čarodějnice...

A co nás ještě čeká …..

 18. a 25. května pojedeme plavat
do mačkovského Domova Petra a máme
slíbenou i projížďku na koních. Už se
všichni moc těšíme.
 21. května nás v letošním školním
roce již naposledy přijede pobavit Divadélko Kašpárek, tentokrát s pohádkou
O princezně Julince.
 28. května pojedeme společně
s dětmi z MŠ do Zábavného parku v Nepomuku. Při této příležitosti navštívíme
ve Vrčeni soukromé muzeum vláčků,
lokomotiv a zmenšených modelů železnice. Těšíme se také na návštěvu vrčeňské
základní a mateřské školy.
 1. června pojedeme na školní výlet
do města Tábora, kde se zúčastníme představení pod hradbami města v historickém
areálu Housova mlýna, prohlédneme si táborské podzemí, navštívíme Kozí Hrádek
a samozřejmě si děti budou moci pochutnat na výborných zmrzlinových pohárech,
které jim budou ke Dni dětí zakoupeny
z prostředků SRPDŠ.
 4. června budou žáci 1. ročníku pasováni na čtenáře při hudebně - pohybovém
a dramatickém vystoupení Svátek Slabikáře. Na přípravě vystoupení se budou
podílet i naši druháci.
 25. června se při Školní akademii
rozloučíme se školním rokem společným
vystoupením žáků všech ročníků.
 30. června se slavnostně rozloučíme
se žáky 5. ročníku v obřadní síni místního
kulturního domu. Bude se nám po vás
určitě stýskat, milí páťáci. Věříme, že se
vám v blatenské a kasejovické základní
škole bude líbit tak jako u nás.
Za kolektiv učitelů ZŠ Lnáře
Jitka Venclová, ředitelka školy
Rozjezdy pro hvězdy...
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ZŠ LNÁŘE „V ANGLII“

JARO, VÍTEJ K NÁM, ANEB JAKÉ BY TO BYLO
PROŽÍT VELIKONOCE V ANGLII
Velikonoce jsou symbolem přicházejícího jara a tuto radost jsme si připomenuli
i v hodině anglického jazyka. Žáci si
hravou formou rozšířili znalosti o velikonočních tradicích a zvycích nejen v České
republice, ale i v Anglii. Děti si, jako již tradičně, vyzkoušely práci ve skupinách, kde
je důležité tzv. táhnutí za jeden provaz. Za
velmi pěknou práci byli všichni odměněni
sladkou pozorností. Pevně věřím, že to bylo
takovou malou záplatou na to, že v Anglii
mají děti velikonoční prázdniny 14 dní.
Zde jsou příspěvky a postřehy dětí:
 Dne 8.4.2009 jsme měli velikonoční hodinu s paní učitelkou Schirlovou. Paní učitelka nám vyprávěla, jak se slaví Velikonoce v Česku a v Anglii. V Česku se slaví tak, že se nejdřív
chodí tři dny rachtat a poslední den v sobotu se chodí vybírat
vajíčka. Ještě nám řekla o dnech, jak jdou za sebou - Škaredá
středa, Zelený čtvrtek,Velký pátek a Bílá sobota. Na Velikonoční
pondělí chodí kluci šlupat holky, aby byly zdravé, a odpoledne
jim to holky oplatí tak, že je polejou vodou. Dále nám vyprávěla, jak se slaví Velikonoce v Anglii. V Anglii ženy přivazují
muže k židlím a vyžadují od nich peníze. Když jim vyžadovanou částku nedají, tak je nepustí. Druhý den přivazují muži k
židlím ženy a vyžadují po nich hubičku. Ještě ženy dělají závod,

MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE

DEN MATEK
Nadešel den, na který se všechny děti z Mateřské
školy ve Lnářích těšily a pečlivě připravovaly
– svátek maminek.
Celá školička byla jarně vyzdobena květinami, motýlky i obrázky maminek, které děti za pomoci své fantazie výtvarně ztvárnily.
Při hrátkách s hlínou vyrobily pro své maminky malý dárek,
který všechny určitě potěšil.
Také na besídku se děti připravily. Společně s p. učitelkami nacvičily pro své maminky pásmo básní, písní a instrumentálních
her na rytmické nástroje. Z jejich vystoupení vyzařovala radost
a pohoda, které dotvářely atmosféru celého dopoledne.
Na úplný závěr besídky si rodiče mohli prohlédnout portfolia
svých dětí, ze kterých poznávali vývoj dítěte v oblasti výtvarné
činnosti a grafomotoriky.
Společně jsme takto strávili krásné odpoledne. Věříme, že všichni odcházeli s pěkným zážitkem a ve svých srdcích si odnášeli
pocit radosti a lásky. A tak to má být. V dnešní uspěchané době
je málo času na to, abychom se mohli častěji sejít, popovídat si,
a třeba maličkostí jeden druhého potěšit.
Za MŠ Lnáře Alena Mašková
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a ten se nazývá Palačinkový den. Ženy musí běžet do kostela s
palačinkou na pánvi a musí jí třikrát otočit. Vyrazit musí pět minut před dvanáctou hodinou a musí co nejrychleji doběhnout do
kostela. Tam na ně čeká kostelník a dá jim za palačinku hubičku.
Paní učitelka nám ještě řekla, že v Anglii se nepoužívá pomlázka. Prý je to velmi násilné. Dál nám paní učitelka rozdala různé
úkoly, a pokud jsme je měli dobře, tak jsme dostali jeden díl
puzzlíku.V puzzlích nám vyšel velikonoční zajíček. Paní učitelka byla moc hodná, že nás vzala na koberec. Zpívali jsme písničku Easter Basket. Na konci hodiny nám rozdala čokoládová
vajíčka.Vajíčka byla dobrá. Hodina se nám moc líbila a je nám
líto, že ji nebudeme mít i příští rok s paní učitelkou Schirlovou.
Žákyně 5. ročníku – Marcela Viktorová, Jiřina Forejtová
 Dne 8.4.2009 jsme o hodině angličtiny měli vyprávění
o Velikonocích. Například v Anglii se slaví takový zvláštní
zvyk: ženy přivazují muže k židlím a dokud jim muži nedají
peníze, tak je ženy nepustí. Slaví tam také palačinkový den.Ve
školách dělají kloboukový den. Potom jsme dostávali různé úkoly. Mezi ně patřilo například řešení křížovek, osmisměrek atd.
Za každou odpověď jsme dostali jeden dílek puzzlí. Na konci
z puzzlíků vznikl velikonoční zajíček. Po vyřešení úkolů jsme si
šli sednout na koberec. Paní učitelka nám každému rozdala papír
s velikonoční písničkou. Písnička se jmenovala Easter basket.
Znamená to velikonoční košík. Potom nás paní učitelka pochválila za výbornou a pilnou práci a každému dala jedno čokoládové vajíčko. Hodina byla moc pěkná a zábavná. Paní učitelka
byla moc příjemná a hezky vyprávěla. Byl to hezký zážitek.
Žákyně 5. ročníku – Barbora Hájková, Pavla Martínková

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC VE LNÁŘÍCH

Uspořádáním další kulturní akce
přispěli členové a členky Tělovýchovné jednoty Sokol Lnáře ke
kulturnímu dění v obci.
Ve čtvrtek 30. dubna v podvečer
prošel obcí lampiónový průvod,
který se vydal od obecního úřadu
na fotbalové hřiště, kde již byla
přichystaná vatra. Po celou cestu
průvod doprovázely hnusné baby
jagy a čarodějnice, některé pěšky,
jiné na koloběžkách, ostatní na
kolech.
Po namáhavém průvodu bylo pro děti a rodiče připraveno opékání vuřtů. Po setmění byla zapálena vatra, na níž se v ohni
smažila čarodějnice. Účast byla opět veliká, škoda jen, že nám
nepřálo počasí.
Chtěl bych poděkovat všem čarodějnicím a všem ostatním za
jejich účast na této akci.
Věřím, že čarodějnice přiletí za rok znovu a po svých je přijdou
podpořit i pozemšťané.
Václav Krejčí, předseda TJ
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TVRZ LNÁŘE

NA TVRZI VE LNÁŘÍCH SE STÁLE NĚCO DĚJE!
Výstavní sezóna na Tvrzi ve Lnářích byla zahájena březnovou
výstavou Václava Křepelky nazvanou „Abstrakce a exprese ve
fotograﬁi“. Vystaveny byly zajímavé fotograﬁe umělce z Nekvasov vytvořené fotoaparátem a počítačovou graﬁkou inspirované
umělci jako byli Andy Warhol nebo Taras Kusčinskyj.
V měsíci březnu proběhlo také setkání důchodců spojené s besedou. Starostka obce Stanislava Mašková krátce přivítala všechny přítomné, poté následovalo veselé a živé vystoupení dětí
z místní mateřské školy plné básniček a písní. Po tomto milém
zahájení proběhla beseda, která se týkala zejména užitečných
rad seniorům. Poděkování patří npor. Bc. Bohuslavu Hřebečkovi, vedoucímu obvodního oddělení Policie Blatná, a vedoucímu
Hasičského záchranného sboru v Blatné, npor. Ing. Radimu Paulusovi, kteří upozornili přítomné např. na to, jak zvýšit bezpečí
domova nebo jak chránit svůj majetek. Po besedě následovala
volná zábava s občerstvením.
Během dubna a května byly k vidění ve lnářské tvrzi fotograﬁe od tvůrců Ivana Jany a Františka Zemena. Tito dva
amatérští fotografové a zároveň dobří přátelé shromáždili několik nejzajímavějších snímků ze svých výletů po jižních Čechách
pro výstavu „Krajina a příroda Prácheňska“. František Zemen
pochází z obce Sedlo a fotograﬁckou činnost provozuje již od
roku 1950. Písecký rodák Ivan Jana se kromě fotografování
zajímá o ornitologii a ochranu přírody. Oba absolvovali Školu
výtvarné fotograﬁe v Písku a jejich společným přáním a cílem je
zaujmout a současně potěšit diváka půvabem a krásou kraje, ve
kterém žije - to se jim touto výstavou určitě podařilo.
10. dubna na Velký pátek od 13,00 hod. se zde uskutečnila
zajímavá přednáška „Brandlův oltářní obraz“. Jiří Sekera
poutavě pohovořil o době vzniku, výtvarné technice a dalších
osudech mistrovsky provedeného díla. Zaujal diváky i různými
zajímavostmi týkající se obrazu. Pan Sekera je autorem publikace „Brandlův obraz ve Lnářích“, kterou napsal k 300. výročí
namalování obrazu a která je zde také k zakoupení.

Letní sezóna začíná …

Lnářská zákoutí
a Křehká krása
s uchem
Obecní úřad a Tvrz Lnáře srdečně zvou na výstavu,
která bude probíhat v místní galerii
od 2.6.2009 do 30.7.2009.
 K vidění budou staré i nové obrazy, fotograﬁe
a pohledy Lnář.
 Současně budou ke zhlédnutí krásné hrnečky ze
sbírky manželů Zdeňkových.
 Tvrz bude otevřena od úterý do neděle v čase od
9,30 do 17,00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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„Starý zámek“ přeje turistům

Lnářská tvrz nabízí svým návštěvníkům velké množství
informačních a propagačních materiálů okolí. Je zásobena
letáky, mapami a turistickými průvodci, pohledy a také
upomínkovými předměty od turistických známek po ručně
malované hrnečky s vyobrazením Tvrze. Nově je pro turisty
ke koupi Turistický deník – osobní turistická knížka, kterou
vyplňují originální razítka, turistické vizitky a hlavně
nezapomenutelné zážitky z míst a cest, kam turista zavítá.
S uměním Blatenska všechny seznámí stálá expozice lidového
řemesla, kde jsou k vidění ručně vyráběné předměty ze skla,
dřeva a keramiky a mnohem více. Ve Tvrzi je toho ke shlédnutí
opravdu mnoho a jistě stojí za návštěvu!
Více informací o této památce najdete na adrese:
www.tvrz.lnare-obec.cz

DESET LET ČINNOSTI ČSŽ LNÁŘE
Koncem roku 1998 jsme měly první
schůzi od sametové revoluce. Deset let
jsme držely členskou základnu, nepořádaly akce, jedinou činností bylo vybírání členských příspěvků od členek.
Posledním počinem naší organizace tehdy byl nácvik spartakiády (cvičení s kužely) pro vystoupení v Praze roku 1990, kterého
se lnářské cvičenky zúčastnily. Po roce 1989 doba jakýmkoliv
spolkům nepřála. Z dřívější činnosti lnářského svazu žen zůstaly
pouze zájezdy na divadelní představení do otáčivého hlediště
do Týna nad Vltavou (1991 – Dalskabáty hříšná ves, 1995 – Poprask na laguně, 1996 – Ženské fórum, 1997 – Na tý louce zelený, 1998 – Veselé paničky Windsorfské) a gratulace členkám
u příležitosti jejich životního jubilea.
Ale od roku 1999 nabrala organizace kurz opačným směrem!
Ročně je zorganizováno kolem 7-10 různorodých akcí, včetně
výročních a poprázdninových schůzí. Začaly jsme módními přehlídkami „Baculka“ (organizace z Č. Krumlova), vařením (Večer
mlsných jazýčků, Salátobraní, Bramborový mejdan, Narychlo
– nasladko, Vaření – nevaření, Mňamky) a výlety na kolích (Ke
Kadovskému viklanu, Na Bělčicko za L. Stehlíkem, Na Chanovicko, Pohádkovou krajinou na kole na Tchořovicko a Hajansko,
Cyklistický výlet na Hvožďansko, „Vyhnání kol v háj“, „Malý
podvečerní výlet s opékáním buřtů v Zahorčicích“, výlet na Meteorologickou stanici v Kocelovicích, výlet do bělčické sklárny)
a obnovily jsme oslavy Mezinárodního dne žen.
V letech 2002 – 2006 jsme se staraly o záhon růží v centru obce.
V roce 2002 se i Lnář dotkly povodně. Voda z protrženého Metelského rybníka zaplavila v úterý ráno 13. srpna obyvatelům
domy ve Lnářích a hned ve středu byla zorganizována lnářským
svazem žen humanitární činnost. Členky měly zpočátku svoji
základnu v povodní nedotčené budově zemědělského družstva,
kde přebíraly od občanů oblečení, prádlo, nádobí apod. a posléze je rozvážely postiženým lnářským domácnostem. Od roku
2004 pravidelně prodáváme v určený květnový den kytičky na
podporu Ligy proti rakovině. V roce 2003 jsme pomáhaly při
organizačním zajištění oslav „Svěcení praporu obce Lnáře“
a v letech 2004 a 2005 při výstavě „Příroda Blatenska“, spojené
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s výstavou hnetynek.
Nezanedbáváme ani besedy a přednášky s různorodými tématy: Staročínská a tibetská medicína, předváděcí akce nádobí
Tupperware, přednáška autora knihy o rybníkářství na Lnářsku
a Blatensku „Jak jsem psal knihu“, beseda s autorem knihy
„Prácheňský poklad“, přednášky „Zdravý způsob života“, „Podzim a zdraví“, „Ženy a jejich zdraví“, „Cvičení s gumou“, dvě
besedy o Indii, beseda s cestovatelem na kole „Z Čech až na
konec světa“ a „Napříč Amerikou“.
Navštívily jsme také opět divadlo v Týnu nad Vltavou – v roce
1999 „Limonádový Joe“ a v roce 2006 „Noc na Karlštejně“.
V roce 2005 jsme uspořádaly zájezd na muzikál do Prahy „Zpívání v dešti“.
Od roku 2007 jsme kola vyměnily za romantický vlak. Naším prvním výletem za „domovem líbezným“ byly Hoštice
u Volyně, kde jsme si prošly vesnici, prohlédly Ranč Šimona
Pláničky a nezapomněly na hřbitov s hrobem Michala Tučného. V loňském roce jsme jely vlakem na zámek Kozel u Plzně,
letos se chystáme do Mariánských Lázní. V roce 2007 a 2008
jsme uspořádaly ve svém členském kruhu turnaj ve hře Člověče
nezlob se – „Figurkobraní“. Výherkyně dostala velikou putovní
ﬁgurku Člobrdu, kterou bude mít vždy do dalšího turnaje a menší ﬁgurku, kterou si může ponechat na památku svého vítězství.
Poslední novinkou v činnosti naší organizace je návštěva Domova PETRA v Mačkově, kde jsme si letos v dubnu užívaly bazénu
a vířivky.
A že jsme i šikovné? ANO! Před Velikonocemi 2000 jsme byly
chvíli předškolními dětmi a pod vedením naší členky – učitelky
z MŠ jsme si vyzkoušely ozdobit vajíčka. A koncem roku 2004
jsme zdobily květináče ubrouskovou technikou (pro změnu pod
vedením členky – učitelky místní ZŠ). Pro velký úspěch jsme si
akci květináče zopakovaly na jaře 2005, květináčů jsme vyrobily víc a podarovaly jsme jimi zakládající členky, které se již
našich akcí nezúčastňovaly.
Na závěr naše členská základna. Začínaly jsme v roce 1999
činnost se 72 členkami, v průběhu let nám spousta členek ubyla,
nyní má naše organizace 24 členek. Přestože jsme značně „pohubly“, akce navštěvuje stále 15 – 20 i víc členek tak, jako se
jich zúčastňovalo, když nás bylo 72.
Za ZO ČSŽ Lnáře M. Vrátná
ČSŽ Mačkov 2009

Figurkobraní...

MYŠTICE

Stručně z obce Myštice

 Obec byla úspěšná ve své žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova, kterou podávala v loňském roce přes Státní zemědělský intervenční fond. Přiznaná byla dotace ve výši cca tři
miliony čtyři sta tisíc korun. V plánu je zásadní rekonstrukce
komunikace mezi obcemi Střížovice - Chobot. Dále pak instalace bezdrátového rozhlasu, nákup komunální techniky, mobiliáře
k cyklostezkám a nákup zeleně. Náš podíl v těchto investicích
by měl čítat cca čtyři sta tisíc korun.
V průběhu schvalovacího řízení ovšem byly změněny podmínky
ze strany ministerstva a už to vypadalo, že DPH nebude uznatelným nákladem, což se ostatních dotačních a grantových programů netýká. V tomto případě by pak činil náš podíl na investicích
více jak jeden milion korun. Zástupci obcí, kterých se tento
problém týkal, se spojili a tak i my jsme se zúčastnili v pondělí
27. dubna jednání s ministrem v demisi, panem Gandalovičem,
a musím konstatovat, že naše jednání byla úspěšná a stát bude
úspěšným obcím kompenzovat náklady daně z přidané hodnoty
v plné výši. Nyní si snad jen můžeme přát, abychom dokázali
naplánované akce zdárně realizovat a tyto sloužily dle našich
očekávání.
 V LETOŠNÍM ROCE JSME PROZATÍM PODALI
ŽÁDOSTI O DOTACE A GRANTY NA:

Výlet na Kozel 2008








„výměnu zásobníků vody ve vodárně v Myšticích“
„obnovu inventáře v kulturním domě“
„zřízení pracoviště Czech POINT na obecním úřadě“
„opravu Zájezdního hostince v Myšticích“
„výsadbu zeleně – Strom života“
„druhý ročník pochodu Myštická 15-tka“

 V průběhu dubna byl vybrán nový nájemce Zájezdního hostince u Labutě v Myšticích. Z původních osmi uchazečů se nám
utvořila čtveřice vážných zájemců. Zastupitelstvo obce pak
v zásadě rozhodovalo mezi dvěma uchazeči. Novým provozovatelem této starobylé hospody se pak stal pan Vlastimil Lukeš.
 V kanceláři OÚ je možné zakoupit velice poutavou publikaci
Jana Olejníka o První světové válce a o vyhlášení samostatnosti
v Blatné r. 1918. Jsou zde snad uvedeni všichni ti, kteří narukovali do bojů První světové války ze všech našich obcí. Zvláštní
kapitola je pak věnována legionářům.
 Nešlo nezaregistrovat, že obec koupila Zájezdní hostinec
u Labutě. Rádi bychom v blízké budoucnosti realizovali veřejné zasedání, kde bychom ,vám občanům, osvětlili všechna pro
a proti tohoto kroku, neboť jak jsme zaregistrovali, tak je kolem
této události mnoho domněnek, polopravd a spekulací.

Svazek obcí Blatenska - květen 2009

Výběrové řízení na obsazení bytu

Obec Myštice touto formou vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení bytu v bytovém domě čp. 35 v Myšticích. Byt 3+1
je v prvním nadzemním podlaží o velikosti 120 m2. Bytový
dům byl kolaudován v roce 2006. K bytu náleží vlastní sklepní
koje. Obec požaduje složení návratného vkladu (akontace).
Nájemce si formou nájmu splácí byt do osobního vlastnictví.
Pronajímatel tedy tímto garantuje pevnou výši nájmu po celou
dobu splácení. Bližší informace na tel.: 725 031 381 nebo email:
obec.mystice@quick.cz.

Velikonoční ohlédnutí

Po dva víkendy před velikonocemi se sešly maminky
s dětmi v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Myšticích, kde zejména děti zdobily napečené
perníčky s velikonočními motivy. Proběhla soutěž
o nejhezčí kraslice. Tuto vyhrála Majerova děvčata.
Pod vedením odborného dozoru páně Jiřího Kočárka se
pak děti učily plést pomlázky. Proutí byl dostatek, a tak
se pletlo do úmoru. Perníčky určené ke zdobení napekla Jitka
Hejduková a Lenka Majerová. Děkujeme všem, kteří přispěli
k organizaci těchto víkendů.

Alšova stezka vs. Myštická 15-tka
aneb kdo nic nedělá, nic nezkazí

V sobotu 2. května jsme se zúčastnili pochodu po Alšově stezce
z Mirotic do Čimelic. Počasí bylo nádherné a přímo vybízelo
k procházce po krásách našeho kraje. Celou akci organizoval
Atletický klub Čimelice. K organizaci a celkové atmosféře nelze
vůbec co dodat. V půl desáté dopoledne výstřelem ze startovací
pistole zahájil tuto akci pan Brunclík, starosta z Mirotic. Na trať
vyrazila přibližně padesátka pochodujících a asi dvacítka běžců.
Trasa pochodu pak vedla okolo Budského dvora, Viklanu, přes
Kosatín, Hrad, samotu u Nováků (zvanou též Na Parýzu), přes
Rakovice do Čimelic, kde byl v cíli každý z účastníků pohoštěn
a odměněn upomínkovými předměty. Ještě jednou díky za příkladné uspořádání této akce.
A nyní chci provést, zejména pro myštické škarohlídy, jakési
srovnání s, v loňském roce zorganizovaným, pochodem nazvaným Myštická 15-tka. Tento byl organizován několika nadšenci.
Časovou náročnost na přípravu akce tohoto typu dokáže posoudit pouze ten, kdo něco obdobného někdy sám organizoval.
Účast na tomto pochodu v počtu cca čtyřiceti účastníků byla
více než dostatečná. zejména porovnáme li tuto s účastí na výše
uvedeném pochodu z Mirotic do Čimelic, který má jistě velkou
tradici a v porovnání s naším okruhem má jistě daleko více co
nabídnout. Také si myslím, že ﬁnanční spoluúčast obce, zejména, jen a pouze na propagačních materiálech a upomínkových
předmětech pro účastníky pochodu, byla naprosto v pořádku.
Doufáme jen, že se obdobná akce bude opakovat a že přispěje
k zviditelnění našich obcí a celého, jistě také krásného okolí.
Jen doufám, že kritika mála jedinců nezhatí zájem a snahu
ostatních něco pro nás pro všechny udělat. A to platí nejen u nás
a pro nás.

Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA

FIALKY (DOSLOVNÝ PŘEPIS)
Nejpokornější kvítek v našich sadech, za
vděk béře místečkem u plotů, v ústraní, ve
stínu, v nevalném sousedství kopřiv a trní.
A přece jakou nádhernou vůni vydává.
Mnoho a mnoho lidí má s ﬁalkami cosi
podobného. Žijí všední, skromný život,
mezi ostatními lidmi, přehlíženi a mnohdy
poníženi. Nestojí za povšimnutí pro svou
skromnost. Ale jakou duševní hloubkou nás překvapí, přivedeli
nás náhoda do bližšího styku s nimi.
Vzácní lidé, skvělých občanských ctností, širokého rozhledu,
kteří by měli státi na výsluní pro příklad druhým. Pro vrozenou skromnost nikam to nepřivedou, jejich život začíná i končí
v ústraní, ve stínu a nepovšimnutí. Právě tak, jako ﬁalky.
Vyšlo v Lidových novinách l.p. 1935
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PŘEDMÍŘ
Než jsme se nadáli, máme zde květen, ale počasí si s námi za-

hrává tak, že z krátkých rukávů natahujeme svetry a bereme
deštníky a naopak. Prostranství se zazelenala a ukázalo se, kde
je potřeba nějaké „údržby“. A tak 25.4. byla uspořádána brigáda
na zkrášlení prostředí, do které se zapojili členové mysliveckého
sdružení Předmíř, a členové místního hokejového týmu „HC
Pastouška Club“.
Zvláště hokejisté, kteří jsou částečně sponzorováni obcí, kterou
reprezentují v soutěži „Šumavská hokejová liga“, si mákli a vyčistli podstatnou část břehů potoka od Předmíře do Zámlyní.
Patří jim za to vřelý dík a jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce se bude dále rozvíjet. O činnosti tohoto hokejového klubu
je možno se dočíst více na www stránkách www.pastouska.net
V „obci“ nyní netrpělivě čekáme, jak budou vyřízeny naše žádosti o dotace. Máme zažádáno o dotaci na úpravu veřejného
prostranství, dovybavení hasičských sborů, opravu hasičárny
v Předmíři, dotaci na autobusovou čekárnu v Zámlyní, a Czech
Point.
Podařilo se shromáždit všechna potřebná vyjádření k územnímu
řízení pro vybudování obchvatu části obce Řiště.
Z akce ministerstva vnitra jsme obdrželi vybavení pro zásahové
jednotky jednotlivých hasičských sborů v celkové hodnotě přes
170 tis. korun. Ale doufáme, že nebude nutno tyto prostředky
použít „naostro“.
Koncem května a začátkem června budou v jednotlivých částech obce opět umístěny kontejnary na velkoobjemový odpad
a elektrozařízení, tak žádáme všechny, kteří se sběru zúčastní,
aby dbali pokynů na kontejnerech, kde bude uvedeno, jaký druh
odpadu kam patří.
Částečně se zmodernizovalo vybavení místního pohostinství,
které bude s novým nájemcem fungovat jako „Klub hasičů Předmíř“.
Doufáme, že toto „zařízení“ bude dlouho fungovat k všeobecné
spokojenosti všech návštěvníků.
V kronice se můžeme dočíst např., že v červnu před padesáti
lety byla započata výstavba čtyřřadového kravína v Předmíři,
a z důvodu vyššího počtu dětí v Předmíři a Zámlyní (18 dětí
ve věku 3-6 let) byl 15.7.1959 v Předmíři otevřen pro tyto děti
„Žňový útulek“.
Všem čtenářům přeji do následujícího období mnoho zdraví,
štěstí, pohody a optimismu.
Karel Palivec

Významná jubilea

V těchto dnech slaví životní výročí p. Josef
Seidl ze Řišť (65),p. Růžena Vaňačová ze
Zámlyní (81), p. František Rezek z Předmíře
(81) a p. Marie Kubová ze Zámlyní (88).
Zastupitelstvo obce všem přeje vše
nejlepší.

Brigády HC Pastouška Club
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MĚSTYS RADOMYŠL
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Připravované investice

V rozpočtu na rok 2009 vyčlenili zastupitelé 1,2 mil. Kč na nové
projekty. V současné době se pracuje na projektech na obnovu
místních komunikací, rekonstrukci ČOV a úpravny vody.

Čarodějnický rej v Mateřské škole
Radomyšl

Ve čtvrtek 30. dubna se mateřská škola proměnila v pohádkový
svět plný úžasných čarodějnic a černokněžníků. Rodiče pomohli
dětem připravit krásné masky, ve kterých děti společně s učitelkami prožily v mateřské škole celý den. Jízda na koštěti, dětské
čarování a tancování rozzářilo dětem oči radostí a vykouzlilo
úsměv a spokojenost na jejich tvářích.
„Byl to opravdu kouzelný den.“

V Radomyšli se narodil rekordní
počet dětí

V sobotu 25. května proběhlo na radnici v Radomyšli tradiční
jarní „Vítání občánků“ s rekordním počtem 24 dětí! Další vítání
bude na podzim tohoto roku. Jak řekl starosta Luboš Peterka
v reportáži pro Strakonickou televizi, je tento pozitivní trend
ovlivněn zejména rozsáhlou bytovou výstavbou, která se zde
uskutečnila v minulých 3 letech. Radomyšl, stejně jako většina
obcí v ČR, se dlouho potýkala s poklesem počtu obyvatel a dětí
ve školách. Tento trend se podařilo zastavit a v současné době
městys Radomyšl atakuje historickou hranici 1200 obyvatel,
Základní školu navštěvuje 169 dětí a Mateřskou školu 58.

Stavění máje
30. dubna se jako
každý rok občané
v Radomyšli a okolních osadách sešli
u tradičního stavění
máje. Deštivé počasí
však většinu zahnalo
do přilehlých restaurací, a tak se ve dvou
nejmenovaných vískách bohužel nepodařilo májku ochránit
před ostřím pily.

Dětský den

Vojejbalová smeč – pozvánka

Volejbalová smeč, je tradiční volejbalový turnaj smíšených
družstev, který se uskuteční 20. června 2009 od 8,30 v Letním
areálu v Radomyšli. Během turnaje bude zajištěno občerstvení,
reprodukce hudby DJ Martínka a po skončení turnaje zahraje
skupina Talisman.
Informace jsou na emailu: moulikova.eva@centrum.cz

Důstojné oslavy Dne Vítězství

Jako každý rok se občané Radomyšle sešli 8. května u pamětní
desky pilota RAF Jana Matějky a pomníku padlých, aby oslavili
konec II. světové války. Starosta Luboš Peterka ve svém projevu
mimo jiné upozornil na rostoucí nebezpečí extrémismu, který
má živnou půdu zejména v období ekonomických krizí.
Na závěr akce, které se zúčastnilo kolem 100 lidí, zazpíval dětský sbor ze Základní školy vedený učitelkou Marií Krejčovou
státní hymnu.

Dětský den pořádaný
Svazem žen se uskuteční 30. května 2009
od 14.00 v „Odpočinkovém areálu“ u Základní školy v Radomyšli. V úvodu dojde ke slavnostnímu otevření nového areálu
pro děti a po něm bude následovat odpoledne plné her a soutěží
s ukázkou leteckých modelářů a dalšími atrakcemi.

Na odvodnění silnice v Domanicích
půjdou letos milióny

Největší investice v historii Domanic se uskuteční v letošním
roce. Jihočeský kraj společně s městysem Radomyšl zde v létě
zahájí akci zaměřenou na odvodnění silnice II. třídy. Občané
přilehlých nemovitostí tak konečně po dlouhých letech nebudou
při deštích zaplavováni. Součástí akce je vybudování kanalizace,
chodníku, ostrůvku pro autobusovou zastávku, vjezdů a demolice stávajícího objektu léta nefunkční váhy. Akce s předpokládaným rozpočtem kolem 3 mil. Kč bude z více než 80 % ﬁnancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Rekonstrukce kostela sv. Martina

II. etapou v rozsahu 1.2 mil. Kč bude letos pokračovat rekonstrukce kostela sv. Martina v Radomyšli. Částkou 900 tis. Kč
přispěje Ministerstvo kultury a o 300 tis. Kč se rovným dílem
rozdělí Řád Maltézských rytířů a městys Radomyšl.
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Slavná lipová alej se konečně dočká
revitalizace

Státní fond životního prostředí schválil dotaci 1.080.692,- Kč
na revitalizaci aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele. Realizace akce
proběhne v letošním roce. Revitalizace povede k záchraně známé lipové aleje, která je ve velmi špatném stavu.

Základní škola
v Radomyšli
se má čím
pochlubit

Matematický talent Petra Koubovská

Vezme-li se v úvahu období letošního kalendářního
roku, může se naše škola
opět prezentovat výraznými výkony.
Michaela Mužíková
z 5. třídy získala 3. místo
v okresním kole matematické olympiády, ve stejné
soutěži žáků osmých tříd
byla na 2. místě Petra Koubovská.
V olympiádě z anglického
jazyka vyhrál celou soutěž
Štěpán Maroušek ze 7. třídy, v německém jazyce skončila na
třetím místě Kamila Poklopová z osmičky. Ještě zaslouží pochvalu Hana Benešová z 9. třídy, která v olympiádě z českého
jazyka obsadila šestou příčku.
Skvělým úspěchem je rovněž 5. místo hochů 6. a 7. třídy v halové kopané a vítězství vybraných žáků 1.-3. třídy na turnaji v hokejbale v Blatné.
Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy

Tonda obal na cestách

27. dubna 2009 se uskutečnila beseda s praktickými ukázkami o odpadovém hospodářství.
Městys Radomyšl má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci s ﬁrmou EKO-KOM. Tentokráte jsme si objednali Tondu obal na
cestách opět pro naše nejmenší z MŠ a také pro celý 1. stupeň.
Žáci 9. tř. se u nás již s praktickými ukázkami nesetkají, a proto
si se zájmem také zasoutěžili a zúčastnili se besedy o odpadech,
aby v budoucnu pomáhali s hlídáním odpadového hospodářství.
Tento požitkový program pro žáky 1. stupně ZŠ vyhovuje dětské
hravosti. Děti pod vedením zástupců ﬁrmy třídí odpad zobrazený na kartičkách do příslušných kontejnerů, rozváží „odpad“ na
koloběžce či skládají puzzle s obrázky odpadků. Za svá správná
řešení jsou děti motivovány odměnou.
Výsledkem osvěty je třídění odpadů na papír, plasty a směsný
odpad i ve třídě. Především ale vytváření návyku třídit odpad
i v mimoškolním prostředí.
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recitovaly děti vhodné básně a za sirotky po padlých poděkovala Em.
Dlouhá všem, kteří jakkoli přispěli k uctění památky padlých.
Seznam padlých vojínů, na pomníku vytesaný, nesouhlasí plně se
seznamem padlých uvedených v obecní kronice. V kronice jsou jako
padlí zdejší vojíni vyjmenováni ti, kteří při odchodu k vojsku v Radomyšli skutečně bydleli. Proto v seznamu nejsou uvedeni Frant.
Strnad, syn obecního Strážníka z čp 82., Lebeda Václav, syn hajného
z čís. 85., kteří byli již více let jako řemeslníci ve Vídni a Antonín
Kopta z čp. 91., úředník v Praze.
Tyto, jako zdejší rodáky padlé ve válce, na přání přátel zařadil výbor
pro postavení pomníku do seznamu na pomník a naopak z něho vypustil Václava Kláska a Rudolfa Süsse, jelikož tu bydleli jen krátce
před narukováním a Rudolfa Litterbarta, který se narodil v Chrášťovicích, kde je také na pomníku v seznamu padlých uveden. Josef
Frejmarčí a Jan Ledr byli zapsáni do seznamu dodatečně.
V kronice z roku 1926 je mimo jiné uvedeno:
Smutným zjevem je, že pozůstalí po těch, jichž památka pomníkem
uctěna, o úpravu a čistotu kol něho se vůbec nestarají.“

Úspěšní hokejbalisté

Kaplička v Lázu

Pomník padlým projde zásadní
obnovou

O letošní pouti bude slavnostně odhalen nově restaurovaný pomník
padlých, který se nachází v parku „Na Rybníčku“ a v současné době
je v havarijním stavu. Restaurátorské práce přijdou na 123.000,- Kč.
Dne 28. října 1926 se uskutečnila slavnost odhalení pomníku ve
světové válce padlým zdejším vojákům, který byl postaven na zavezeném rybníčku nákladem 10.555 Kč 51 h získaných z darů a sbírek.
Bratři Karel a Josef Nepodalovi vybrali a poslali z Ameriky 1300 Kč,
Kampelička dala 800 Kč, osvětová komise 400 Kč, Kontribuční fond
740 Kč a ostatní vynesla sbírka. Bylo jen málo občanů, kteří ničím
nepřispěli.
Slavnosti odhalení se zúčastnila školní mládež s učitelským sborem,
jednota Sokol, hasiči, selská jízda v krojích, živnostenské společenstvo, rodiny padlých, pěvecký sbor Palla ze Strakonic a mnoho
občanů z Radomyšle a okolí. Slavnost byla zahájena starostou obce
Josefem Hlídkem. Po něm promluvil major ruských legií Růžička z
Prahy a pak krátce poslanec N. S. Jan Tůma. Předseda výboru pro
stavbu pomníku Fr. Šíma st. odevzdal pomník do opatrování obci
a učitel V. Valenta doslovem akci zakončil. Mezi uvedenými řečmi

V Leskovicích se bavily nejenom děti
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Velikonoční neděli 12. dubna jsme oslavili taneční zábavou,
která je takovým předbojem „Hry pro všechny“. Tyto hry se
pořádají již 12 rokem a letos je pořádá naše obec Zadní Zborovice. Her se účastní celkem 7 obcí z okolí a to obec Doubravice,
Hlupín, Chrášťovice, Nahošín, Mečíchov, Třebohostice a Zadní
Zborovice.
Sešli jsme se v hojném počtu v místním sále, kde nám k tanci
zahrála skupina Fatima a už zde jsme začali malinko trénovat na
„Hry“, které se budou konat 20. června.
Připravili jsme si pro ostatní družstva tři hry. První hra byla
„Slovní fotbálek“, kde zástupci z jednotlivých vesnic dostali papír se stejnými písmeny a měli za úkol z nich vytvořit co nejvíce
slov – skvěle si vedlo družstvo z Mečíchova, kteří se stali vítězi.
Naši nejvíce bodovali ve třetí hře – „židlovaná“, kde z každé
vesnice soutěžil jeden muž a jedna žena. Absolutní vítězkou se
stala Milena M. ze Zadních Zborovic.

ZA KULTUROU DO PRAHY

19. dubna v neděli jsme opět vyjeli za kulturou do Prahy
Tentokrát do divadla Broadway na muzikál Mona Lisa, hudbu
složil Bohouš Josef a Michal David, texty Lou Fanánek Hagen.
Muzikál byl nabit hity a byl obsazen známými zpěváky.

Stavění májky a čarodějnice

30. dubna to vypuklo, hasiči si jako každý rok vzali na starost
stavění májky, k této příležitosti navozili dřevo na oheň,
obstarali občerstvení – dobré pivíčko a prasátko na rožeň.
Ženy ze ČSŽ za pomoci dětí připravily zas dřevo na pálení
čarodějnic, které se u nás koná na „Hájku“, kde postavily
obrovskou vatru. Sice jsme se nevyrovnali těm na Moravě, ale
pro nás byla ta nej. Opekli jsme si buřtíky, zapálili vatru a tento
nabitý večer ukončili lampiónovým průvodem přes vesnici.

ZADNÍ ZBOROVICE

I u nás se nesl duben v duchu velikonočních oslav
Bylo to vidět hned na první pohled, nejen na domech ve vsi, ale
i v nejedné zahradě se našel ozdobený stromek či keřík velikonočními kraslicemi. Na Zelený čtvrtek se začalo řehtat (křístat)
a do ulic se vypravila skupinka dětí s naší obce, která několikrát
denně obešla naší vesnici.
Skupinku dětí vedenou nejstaršími, kterým se říká „Kaprálové“
(ti by také měli zapisovat docházku při jednotlivých obchůzkách
a poslední den řehtání – to je v sobotu by měli rozdělit výdělek). Vsí děti procházely několikrát denně, od čtvrtka do soboty
– řehtají a zpívají „Nešťastní Jidáši...“
V sobotu ráno se řehtalo naposledy a pak už se šlo od domu
k domu s košíky pro koledu.

POZVÁNKA

20. června 2009 se bude konat již 12. ročník „Hry pro všechny“
večer ukončíme taneční zábavou s rockovou taneční kapelou
Brett.
Jitka Korgó, předsedkyně ČSŽ Zadní Zborovice

UZENIČKY

Aktuality z obce

Obec se připravuje na realizaci plánovaných prací, které jsou
ve stádiu provádění výběrů dodavatelů, uzavírání smluv a objednávek. Hlavní akcí bude pokračování na opravách v KD
za předpokladu obdržení dotace z programu POV Jihočeským
krajem. Máme pro letošní rok v plánu více drobných a i rozsáhlejších akcí, které budou náročné při jejich realizaci. Správou
Lobkowiczkého majetku byly již z větší části realizovány naplánované práce v obecních lesích. Byly oploceny a osázeny dvě
lesní školky, opravené poškozené oplocení, vylepšení lesních
porostů a nutná těžba malého rozsahu. Uzavřená dohoda o ob-
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hospodařování v obecních lesích je tímto
naplňována, zároveň bude obec žádat na
novou výsadbu dotaci.
Jsem velmi rád, že mohu za obec
poděkovat i touto cestou panu Martinu
Holubovi za dobrou spolupráci při zimní
údržbě místních komunikací.
Také bych rád poděkoval některým
občanům, že se jim podařilo celou topnou
sezónu udržovat velkoobjemový kontejner
na komunální odpad v hořícím stavu
a následkem toho jej dokonale zničit.
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2. SETKÁNÍ HELIGÓNKÁŘŮ
V UZENIČKÁCH U BLATNÉ,
NEDĚLE 14.6.2009
ANEB „S DOBROU NÁLADOU“

Za dobrou písničkou lze přijet do
Uzeniček dne 14. června 2009. Tento
den se v místním kulturním
domě bude konat 2. setkání
heligónkářů, začátek
je naplánován ve 14:00
hodin. O dobrou pohodu
se postarají vystupující
HELIGONKY 2009
heligónkáři z blízkého
Hostinský v Uzeničkách dne 14.6.2009 od i vzdáleného okolí, během
14 hodin organizuje 2. setkání heligonkářů programu se diváci mohou
v kulturním domě. Tímto zve příznivce ze těšit na temperamentní
širokého okolí k poslechu a účasti.
vystoupení Toulavé kapely
Josefa Janouška a oblíbené
DĚTSKÝ DEN
kapely Plzeňských
Oslava dětského dne je připravována
heligónkářů Josefa Davida.
sborem pro občanské záležitosti. Velmi
Celé kulturní klání bude
zajímavý program, který by mohl děti
uvádět Jana Filinová.
Pro umocnění kulturního
potěšit, zaujmout a bude se líbit.
zážitku všech přítomných
Zdeněk Sýbek, starosta obce
diváků se uskuteční soutěž

o nejpozoruhodnějšího vystupujícího
heligónkáře a slosování všech diváckých
vstupenek o pěkné ceny.
Srdečně zveme všechny příznivce
a fanoušky tohoto žánru. Přijďte si
zazpívat, zatancovat a dobře se pobavit.
Na shledání v Uzeničkách se těší všichni
pořadatelé.

VELKÁ TURNÁ
PRODEJNA POTRAVIN

Služby pro občany v obci Velká Turná byly
vždy zabezpečeny - prodejnou potravin se
smíšeným zbožím a místním pohostinstvím. Ze zdravotních důvodů současné
majitelky a provozovatelky prodejny potravin v obci byla obci nabídnuta možnost
odkoupit tuto provozovnu a provozovat
službu prodejny ve své režii. Protože tento
nákup nebyl plánovaným krokem pro letošní rok, v rámci rozpočtu obce bylo svoláno
zvláštní zasedání zastupitelstva. Na tomto
zasedání bylo rozhodnuto, že v rámci zachování této služby obyvatelstvu bude přikročeno k nákupu této budovy – občanská
vybavenost – Prodejna potravin. Protože
nákupem byly vyčerpány ﬁnanční prostředky pro samostatné investice v letošním
roce, byly prozatím veškeré akce v obci
pozastaveny. Budou probíhat pouze akce
s podílem dotací (oprava místní komunikace cca 400.000,- a výstavba kanalizačního
řadu pro ČOV – ATC-Milavy z úvěru Kč
3.000.000,-). Nákupem budovy prodejny
však nastal další otazník nad provozovatelem. Po vypsaném
ZÁMĚRU O PRONÁJMU a jednání obce se společností Jednota, spotřební družstvo ve Volyni došlo ke shodě a od 4.5.2009

provozuje prodej potravin a smíšeného zboží Jednota Volyně.
Z dosavadních otevíracích dní prodejny je zřejmé, že tento krok
byl úspěšný a přispěje k základním službám v obci.

SBĚRNÝ DEN V OBCI

Dne 28.4.2009 proběhl v obci jarní sběrný den nebezpečného
a velkoobjemového odpadu pro občany obce. Ze zkušeností
v obci tyto sběrné dny napomohly k větší čistotě a pořádku v regionu. Při letošním sběrném dni byla objevena stará mlátička na
obilí. Tento stroj je ve zcela funkčním stavu. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto umístit tuto mlátičku na obecní pozemek
před památkově chráněný mlýn na vrchní vodu stojící v centru
obce na Brložském potoce.

MÁJOVÉ STAVĚNÍ

Tradiční stavění máje proběhlo 30.4.2009 jako každoročně. Samotné zvedání máje bylo odmávnuto v 19:30. Letošní podvečer
však nasvědčoval blížící se silné jarní bouřce. Proto členové
SDH obce postavili stanový přístřešek pro možnost schování
se a hlídání máje před podříznutím. Ještě před deštěm bylo
nutno rozdělat oheň a udržovat ho do ranních hodin i při dešti.
A opravdu, v 9:00 hod. začala silná bouřka, která vyvrcholila
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v 11:30 hod. v noci. I přes nepřízeň počasí se podařilo máj uhlídat do ranních hodin ve společnosti harmoniky.

ČEST PADLÝM HRDINŮM

V předvečer oslav osvobození probíhá v obci Velká Turná položení věnce a vzdání cti padlým hrdinům minutou ticha společně
nastoupených členů SDH obce Velká Turná a členů SDH obce
Osek u pomníku padlým v obci Velká Turná u budovy bývalé
školy. Po položení věnce ve Velké Turné se oba sbory dobrovolných hasičů společně přesunuly do Oseka, kde vzdaly poctu
u zdejšího pomníku mučedníků druhé světové války. Tímto
krokem je potřeba vzdát hold našim předkům, kteří za lepší
budoucnost a nastolení míru neváhali položit život, za což jim
tímto pietním aktem každoročně děkujeme.

ČINNOST JSDH OBCE

S blížícím se jarním suchým obdobím a nadcházející turistickou sezónou v rekreační oblasti Milavy, je prováděna zkouška
připravenosti hasičské techniky. Členové JSDH obce provedly
přezkoušení akceschopnosti motorové požární stříkačky PS-12
a znalost této techniky, před plánovanými letními požárními závody. Prvním požární setkání proběhlo dne 15.5.2009 od 18:00
hod. v Oseku.
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VÝSTAVBA ATC-MILAVY: KANALIZACE
Ještě před začátkem
hlavní turistické sezóny v rekreačním
areálu Milavy začala
výstavba druhé etapy
kanalizačního a vodovodního řadu pro
ČOV-ATC-Milavy.
Tato etapa zabezpečí
propojení obou obecních budov, což bude
prvním hlavním krokem pro přesměrování
odvodu splašků do
připravované ČOV.
Akce bude provedena do Kč 200.000,-.
Tento úsek musí být
dokončen před započetím hlavní turistické
sezóny tak, aby komunikace byla v celé své
šířce sjízdná a výkopové práce neohrožovaly turisty. Třetí úsek kanalizace bude
proveden v podzimních měsících. Tato výstavba je ﬁnancována
z úvěru splatného po dobu 10 let (Kč 3.000.000,-).

TURISTICKÉ INFORMACE – MILAVY

V letošním roce, kdy teplé jarní dny nastaly již od 4. dubna,
ožily kempy v rekreační oblasti u rybníka Milavy (k.ú.Velká
Turná). V posledních letech se brzským teplým počasím posouvá rekreační sezóna v této oblasti rybníka Milavy do časných
jarních dní. Rekreanti po zimě hltají jarní slunce a využívají
služeb jednotlivých ubytovatelů. Pro turisty, kteří vyhledávají
klidné přírodní prostředí s dlouholetou kvalitou služeb (ubytování ve stanech, chatkách, karavanech, restaurační služby), mohou
již v této době navštívit tuto rekreační oblast s možností nabídky
služeb a procházek okolo rybníka Milavy a posezení u kávy
nebo oroseného půllitru piva. Pohled na hladinu rybníka Milavy
jistě přispěje k uklidnění a odpočinku jednotlivých návštěvníků
v dnešní uspěchané době. Všem návštěvníkům přejeme příjemně
prožité chvíle u jednotlivých provozovatelů služeb v rekreačním areálu Milavy a při procházce obcí Velká Turná, pohled na
malou Jihočeskou vesničku s kapličkou sv. Jana Nepomuckého,
selskými štíty statků a památkově chráněným mlýnem s vystavenou dobovou mlátičkou na obilí.
Podrobné informace o obci a rekreačním areálu Milavy
www.blatensko.cz/velkaturna.
Text a foto Pavel Šípek, místostarosta obce Velká Turná
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ZŠ ZÁBOŘÍ

Jde nám o děti,nebo o vlastní pohodlí?
Dne 5.5.2009 navštívila naši ZŠ a MŠ v Záboří autorka učebnic
pro výuku anglického jazyka paní PhDr. Milena Kelly.
Jako jediná v České republice také vydává pracovní sešity k daným učebnicím pro dyslektiky.
PhDr. M. Kelly vystudovala Filozoﬁckou fakultu Univerzity
Karlovy, obor historie - anglistika. Od roku 1975 byla doktorantem Universite Paris 1, Pantheon-Sorbonne, obor historie
contemporaine, získala zde i Doctorant de IIIe cycle v roce 1977
a stipendium nadace Artur Sachs na Harvardské univerzitě,
kde se stala postdoktorantem. V letech 1978 – 1981 vyučovala
češtinu a semináře o mezinárodních vztazích. Od roku 1982 až
do roku 1989 pracovala pro počítačový průmysl jako marketing
suprost, technical writer, software developer. Byla také soudní
tlumočnicí pro jazyky angličtina – francouzština, angličtina
– ruština. Je autorkou učebnic anglického jazyka pro dospělé.
Tento stručný výčet vypovídá o značných kvalitách paní PhDr.
M. Kelly.
Na naší škole vyučujeme podle jejích učebnic od 3. – 9. ročníku,
včetně dyslektických pracovních sešitů, již 7. rok.
Paní PhDr. M. Kelly přijela v dopoledních hodinách a zúčastnila
se výuky anglického jazyka ve 2. a 3. ročníku. Hned poté ji obklopily děti se svými pracovními sešity. Paní M. Kelly s dětmi
ochotně komunikovala a podepisovala jim je. Kolikrát se dětem
poštěstí, že se setkají s autorkou svých učebnic osobně?
Od 13.00 hodin pak probíhal, pod vedením paní M. Kelly, seminář k výuce anglického jazyka se zaměřením na výuku dyslektických žáků. Byla velká škoda, že tohoto semináře se zúčastnilo
tak málo vyučujících. Mnohé učitele trápí, že na školách je dnes
velký počet dyslektických žáků, pro které na cizí jazyk nemají
vhodné učebnice či pracovní sešity, a přesto nabídnutou účast na
semináři odmítli či nepřijeli. Jde nám o děti, nebo o vlastní pohodlí? Naše škola je sice malou venkovskou školou, ale pracovním nasazením a skutky všech našich učitelů předčí kdejakou
,,velkou školu“ a nejenom v Blatné či Strakonicích, ale i v Praze, jak nám potvrdila paní PhDr. Milena Kelly.
Odkaz na PhDr. Milenu Kelly: www.anexpres.cz
E. Křivancová, K. Krejčová
ZŠ a MŠ Záboří

VELIKONOCE V ZÁBOŘÍ

Na Zelený čtvrtek utichly zábořské kostelní zvony a po určený čas je nahradili velikonoční koledníčci. Nohy od chození
a ručky od křístání bolely, ale sobotní koleda jim jistě dala na
tyto strasti rychle zapomenout. Však kaprál Petr Cihla dohlédl
na slušné chování a dobré vystupování všech zúčastněných, jen
maminky vařily z vajíček večeře snad po celý týden.

VÝLET DO PRAHY

Je ráno ..... sobota .... žádné přispávání a lenošení ... čeká nás
náročný den – jede se na výlet a ne ledajaký. Zaběhnuté ranní rituály fungují, ještě svačinky a mlsotky na cestu a pak už honem
na zastávku, kde čeká „Vohrybus“, hurá nastupovat a jedeme.
Snad od prvního kilometru mají nejmenší děti namáčknutý nos
na oknech a nemohou se dočkat, kde že je ta Praha. Atmosféra
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smíchu a štěbetání vydrží v autobuse až do pražského Zličína,
kde je báječný zábavní park, mnozí ani netuší, co je tu vše k vidění a hlavně k vyřádění. Dovádíme všichni, malí i velcí. Děti se
nemohou prolézaček, trampolín, různých vozítek a zábavných
atrakcí nabažit, přebíhají od jedné k druhé. Přišel čas na oběd,
máme rozchod, nasytíme bříška, můžeme vyrazit i na nákup, ale
pozor ... autobus ani Hurvínek nepočká a my se musíme přesunout Prahou na jeho představení Hurvínek a zrcadlo. Zvládáme
to i s malým blouděním pana řidiče, některé děti vypadají unavené, ale jen se roztáhne opona a Spejbl začne s lamentováním,
mají oči na sťopkách. Vydařené Hurvínkovy taškařice nás
vždycky rozesmějí, nejinak je tomu i tentokrát. Cesta domů už
utíká rychle, vlastně nějak nám přijde, že celý tento den utekl
nějak rychleji.

ZÁJEZDY...

Pro zábořskou drobotinu připravilo a sponzorovalo Sdružení
dobrovolných hasičů spolu s Obcí Záboří zájezd do Beckilandu
a Divadla S+H. Organizace celého dne se skvěle zhostila paní
Radka Flašková. Velké díky.
Rodinka Říhů

Svazek obcí Blatenska - květen 2009

32
• zakázková výroba
oděvů
• opravy a úpravy
oděvů, výměna zipů
• šití bytových
doplňků, závěsů,
záclon, lůžkovin
• velký výběr
dekoračních
a potahových látek dle vzorníku
• šití snímatelných potahů na pohovky a křesla
• sběrna prádla k praní a mandlování
Příjem zakázek
út 14,00 – 17,00 hodin
st 14,00 – 17,00 hodin
pá 14,00 – 17,00 hodin

...nebo po telefonické domluvě
Hajany 6
mobil: 604 808 260

Pohřební ústav Jan Hořejš,
Žižkova 120, Blatná
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského)

OTEVŘENO Po–Pá 8–17, So 8,30–11,30 hodin
telefon: 383 422 073
 Zajišťujeme veškeré
Nepřetržitá služba 24 h denně,
pohřební služby
7 dní v týdnu
(převozy a pohřby po
vč. svátků na tel. číslech:
celé ČR, kopání hrobů,
383 422 464, 603 512 653,
parte, květiny, autobus,
604 213 930, 775 968 082
kamenic. práce, atd.)
 Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní době, možno
i u vás doma. Dlouholeté zkušenosti. Minimální režie,
velice příznivé ceny.  Prodej hřbitovních doplňků.

Služby pro domácnost
Péče o seniory
Telefon: 722 820 729

 udržování chodu domácnosti
 úklid, praní, žehlení
 pochůzky dle potřeby klienta
 péče o osoby, vyžadující zvýšenou péči
 pomoc při podání stravy, hygieně
a oblékání
 nákupy, doprava a doprovod dle
potřeby

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Nová pracovní příležitost pro poradnu výživy v Blatné.
Hledám seriozní spolupracovníky se zájmem o obor zdraví,
kondice, úpravy váhy a péče o vzhled. Rekvaliﬁkace a zázemí
zajištěny. Po zácviku možnost vlastního rozvržení pracovního
času. Info: 731 305 814
 Zajišťujeme komplexní poradenství a konzultační činnost
zaměřenou na zlepšení a udržení zdraví, dobré kondice,
trvalou úpravu váhy a péči o vzhled. Poradna MUDr. Chvalové
tel.: 605 101 667
 Koupím: řeznické náčiní: rozporku, 2ks 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
 Potřebuji paní (slečnu) na pravidelný sobotní úklid penzionu
od června do září. I sehrané dvojice. Běhavá, Pole u Blatné,
telefon: 383 491 007

PRANOSTIKY NA ČERVEN
• Chladný květen, červen
vlažný – je pro sýpky, sudy
blažný.
• Červen studený – sedlák krčí
rameny.
• Když v červnu severní větry
vějí, tu se bouřky opozdějí.
• Netřeba v červnu o déšť
prositi, přijde, jak začne kositi.
• Jestli červen mokrý bývá,
obilí pak málo rodívá.
• Pláče-li červen a neoschne
žitko, v zajících, koroptvích
budem mít řídko.
• V červnu deštivo a chladno
způsobí rok neúrodný snadno.
• Červen mokrý a studený
– bývají žně vždy zkaženy.
• Často-li se v červnu hrom
ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
• Hřímá-li v červnu, zvede se
obilí.
• Červnové večerní hřmění
– ryb a raků nadělení.
• Červen-li více sucho než

mokro bývá, urodí se hojnost
dobrého vína.
• Co v červnu nedá do klasu,
červenec nažene v času.
• Jak červen teplem září,
takový bude i měsíc září.
• Jaký červen, takový
i prosinec.
• Je-li červen mírný, nebude
v prosinci mráz silný.
• Jaká parna se v červnu
dostaví, tak se i prosincové
mraky postaví.
• Červen červený jako z růže
květ
• 8. červen: Medardova kápě,
čtyřicet dní kape. Když prší
na Medarda, namokne každá
brázda. Když na Medarda prší,
nebudou toho roku houby růst.
Po Medardovi ostrá zima už
nechodí, ani mráz vinici víc
neuškodí. Medardovy mrazy
vinné révy nepokazí.
• Když na Medarda prší, voda
břehy vrší.
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listy@blatensko.cz
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