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Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o dalších dvou obcích 
Blatenska. Povídání o historii, současnosti a zajímavostech se bude tentokrát týkat obcí Lnáře a Lom.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LNÁŘE A LOM

září 
2009

Z minulosti obce Lom, jak ji 
zaznamenal kronikář Alois Fučík
Obec Lom leží na křižovatce silnic mezi Blatnou, Miroticemi 
a Sedlicí směrem na Bělčice. K obci náleží osady Neradov a Mí-
reč. Zeměpisná výška v Mírči v údolí řeky Lomnice je 420 m 
n. m. a v Lomu Holý vrch 480 m n. m. nadmořské výšky. 
První písemnou zmínkou o vsi Lom je majestát krále Jana Lu-
cemburského z 24. srpna roku 1341, psaný středověkou latinou. 
Tento majestát potvrzuje privilegia krále Václava II. z 2. února 
roku 1299 daná kostelu v Miroticích. Podle nich patří mimo jiné 
ke kostelu dvorec jménem Lom s poli, lesy a lukami. Roku 1591 
bylo zde zaznamenáno osm gruntů, dvě chalupy a krčma. Berní 
rula z roku 1654. Pozemky selské byly sečteny, (rustikální) roz-
tříděny a bylo 
zakázáno je 
měnit v po-
zemky panské 
(dominikální), 
ze kterých se 
neplatily daně 
na rozdíl od po-
zemků selských 
daní podléhají-
cích. Berní rula 
se tím bezděky 
stala ochránkyní před panskou zvůlí. V roce 1720 byli zde čtyři 
sedláci, dva chalupníci a tři podruzi. Roku 1785 je ve vsi šest-
náct čísel popisných. Na místě dřevěné zvonice byla roku 1882 
postavena kaple, zachována a opravená do dnešní podoby. Ve 
válce byla část zvonu odříznuta, aby velikostí nepodléhal rekví-
rovaní pro válečné účely. 
Hasičská zbrojnice pochází z roku 1913. Po založení 
hasičského sboru byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, 
hasičská výzbroj a výstroj. 37 popisných čísel a výměry 294 ha 
nabyl katastr Lom roku 1914 mimo ves Míreč. První zmínka 
o jménech je z roku 1588. Jméno Šilha a tento rod se zachoval 
do konce minulého století. Dochované záznamy o počtu 
obyvatel v celé obci od roku 1869-365 osob,1900-321,1921-
360,1950-240,1970-195 a 2008-114 obyvatel. 
Panská tahačka o Lom po Lipanech: 
V minulosti patřil Lom k Miroticím, které byly v roce 1648 
spravovány ze Zvíkova. V držení pánů z Rožmitálu zůstaly 
Mirotice s Lomem do roku 1540. Roku 1541 prodal Adam Lev 
z Rožmitála Lom bratřím Janu a Zikmundovi Kalenicům na 
Škvořeticích a pak později (1701) spolu se Škvořeticemi byl 
připojen k Blatné, kterou tedy i Lom koupila uherská šlechta 
Serenyiové. 

Z KRONIKY OBCE LOM
V Blatné byl v roce 1757 popravce Pavel Hajný z Buzic, který 
byl při krádeži obilí v panských stodolách v Lomu dopaden, 
pronásledujícího jej pasáka sekerou, kterou si vzal aby mohl 
prkno ve vratech vytrhnouti, zabil. Tělo jeho dle rozsudku do 
hovězí kůže zašito, koněm až ku ,,Spravedlnosti“ smýkáno a tu 
mu hlava sražena a do země zakopán. Více na str. 6 

OBEC LNÁŘE SE PŘEDSTAVUJE       
„Toť Blatensko a Lnářsko, kraj přetichých pěšin, zapadlých 
hájoven, mlýnů i staré rybářské tradice, kraj schoulený pod 
hradbou Brd a otevřený k šumavským horám.“
 Ladislav Stehlík, Země zamyšlená
Lnáře leží v okrese Strakonice 
na samém rozhraní Plzeňského a 
Jihočeského kraje v nadmořské 
výšce 457–577 m. Obec má 734 
obyvatel (stav k 20.2.2009) a tvoří ji 
dvě místní části – Lnáře a Zahorči-
ce. Okolí Lnář je již od středověku 
významnou rybníkářskou oblastí. 
Jen ve Lnářích nalezneme rybníky 
hned tři – Veský, Zámecký a Pod-
hájský propojené tokem Smolivec-
kého potoka.
První písemná zmínka o Lnářích 
pochází z roku 1318, kdy zde již 
existovalo šlechtické sídlo založené nedlouho před tímto datem 
nejspíše německým šlechtickým rodem Schlüsselbergů, který 
nosil ve svém erbu klíč (něm. der Schlüssel). 
Jméno obce je odvozeno od zaměstnání jejích obyvatel, kteří se 
v minulosti živili pěstováním a zpracováním lnu, byli to tedy 
lnáři. V německy psaných pramenech se ale od 17. století obje-
vuje rovněž označení Schlüsselburg, které je snad památkou na 
první majitele osady ve středověku a jejich erb. Ve starších do-
bách ovšem označovalo hlavně šlechtické sídlo (na fasádě nové-
ho lnářského zámku byl dokonce až do 20. let minulého století 
vymalován velký žlutý klíč).
Protože byly Lnáře v minulosti centrem rozsáhlého a vý-
znamného šlechtického panství, nalezneme zde řadu paměti-
hodností, jejichž výčet je připojen níže. 
Lnáře leží na silnici č. 20 z Plzně do Českých Budějovic. Ta 
sloužila na konci druhé světové války jako demarkační linie od-
dělující vojenské akce angloamerických a sovětských osvobodi-
telských armád, které se v květnu 1945 v prostoru Lnář setkaly. 
V blízkosti obce byl rovněž Rudé armádě odevzdán jako zajatec 
generál Vlasov.  Více na str. 3 
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB 
      polední pauza  

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

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
Léto je pryč, ať žije podzim!
Parafrází na slavné úsloví: „Král 
je mrtev, ať žije král“ začínáme 
psát nové řádky do novin Svazku 
obcí Blatenska s názvem Blatensko 
sobě, živě a nově. S nostalgií za 
uplynulým létem a s veselými 
vyhlídkami na barevný podzim. 
Vychází desáté číslo. Desítka. Kulaté 
číslo přímo vybízí k představám, u 
každého pak mohou být jiné. Pivo, karta, klíč, desítka hráčů v poli 
s jedenáctým v brance nebo desítka jako malé výročí. Zůstaňme 
u toho malého výročí. Ne že by nyní měly následovat hluboké 
filozofické úvahy. Jen prostě malé ohlédnutí za uplynou dobou,
kdy Vám, našim tenářům, dvouměsíčník přinášel zprávy z obcí 
Svazku obcí Blatenska. 
V desátém čísle začínáme s představováním druhé poloviny 
členských obcí Svazku obcí Blatenska a to rozhovory s paní 
starostkou obce Lnáře a panem starostou obce Lom. Obě obce 
si pro Vás připravili své vizitky. Začala škola, prázdniny a letní 
dovolené jsou nedávnou minulostí, ale všechny veselé příhody, 
společné akce a třeba i hrdinské činy za uplynulé dva měsíce jsou 
popsány uvnitř. Stupně vítězů, poháry a medaile, úsměv a radost 
všech účastníků. To vše jste pro další čtenáře chtěli zachytit. A co 
nám chybí, to najdete v příštím čísle, když nám o tom napíšete.
Máme velkou radost, že na náplni novin se podílíte Vy sami. 
Že se v obcích stále něco děje a že se sami chcete o své radosti 
nebo i starosti podělit. Právě proto vznikl náš dvouměsíčník, kte-
rému už prakticky neřekneme jinak než náš SOBáček. Děkujeme 
Vám, že nám píšete. Děkujeme Vám, že se zajímáte o dění v ob-
cích Blatenska. Pište nám, Vaše zprávy si přečteme nejen my, ale 
všichni, kteří se o životě v obcích Blatenska chtějí něco dozvědět.
Poslední úterý v srpnu byla zahájena již 6. výstava o přírodě 

Blatenska, letos s podtitulem Voňavá krása za humny. Výstava 
trvala do 21. Září, věříme, že návštěvníků přinesla tolik rado-
sti jako nám při její přípravě. Chceme touto cestou poděkovat 
mladým pomocníkům Haničce, Editce a Ivanovi, kteří obětovali 
část svých prázdnin a nezištně přiložili ruce k dílu. Bez nich by 
příprava a vlastní instalace výstavy nebyla tak prima. Díky.
Je připraven stolní kalendář Svazku obcí Blatenska na rok 
2010, právě se rodí jeho tištěná podoba. Od konce října si 
ho budete moci zakoupit v kanceláři Svazku obcí Blaten-
ska nebo na kulturním oddělení Městského úřadu Blatná. 
Poděkování patří všem, kteří se na jeho vzniku podíleli ať už 
zajištěním kalendária akcí v té které obci, poskytnutím fotodo-
kumentace nebo radou.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska podepsala 
smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), 
která umožní čerpat finanční do-
tace obcím, podnikatelům, ale i 
neziskovkám na území Svazku obcí 
Blatenska. Nyní probíhá sestavování 
výzvy k vyhlášení a podání žádostí 
o dotaci konečným příjemcům pod-
pory v rámci Programu rozvoje ven-
kova ČR 2007 – 2013.  Po sestavení 
a odsouhlasení této výzvy, budete 
informování nejen prostřednictvím 
webových stránek, tiskovin – Blat-
neské listy, ale i na Vaší obci/městě. 
Více na www.blatensko.cz/mas 
Za Místní akční skupinu Svazku obcí Blatenska
Vladimíra Kozáková
Za Svazek obcí Blatenska
Ing. Radka Vokrojová

LINKA DŮVĚRY STRAKONICE
Cítíte se sami?

Nemáte si s kým povídat o situaci, která 
nastala? Nevíte si s něčím rady?

ZAVOLEJTE na Linku důvěry, jsme tu pro vás!

722 050 013 
Ať jste dospělí či děti, obraťte se na nás 
se svými starostmi, pokusíme se s Vámi 

najít možné řešení situace.
 LINKA JE PLACENÁ dle tarifu 

operátora, v provozu každý všední den 
kromě letních prázdnin od 15-22 hodin.

Linku zřizuje občanské sdružení Dyscentrum 
Strakonice za podpory města Strakonice. 
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Události druhé světové války připomíná v obci památník osvo-
bození americkou armádou, který je místem vzpomínkových 
akcí.
Od roku 1899 mají Lnáře také svou železniční stanici na trati 
Nepomuk – Blatná.
Z významných osobností, které jsou se Lnáři spjaty, uveďme 
za všechny Ing. Dr. techn. h. c. Theodora Mokrého (1857–
1945), vodňanského rodáka a vynikajícího odborníka v les-
nictví a rybníkářství, který působil v letech 1900–1925 jako 
hospodářský ředitel lnářského velkostatku. Jeho přínos spo-
čívá především ve vyšlechtění vysokojakostní tenkokožní ryby 
– lnářského lysého kapra (modráka), který však dnes již vody 
rybníků na Lnářsku neobývá, jelikož jeho náročný chov byl
v 50. letech minulého století zastaven.
Druhá z místních částí obce – Zahorčice – existovala snad 
již roku 1227, kdy je v pramenech nazývána „Zagoru“, spo-
lehlivější je však až zmínka z roku 1383. Tehdy patřila ves ke 
lnářskému šlechtickému statku, s nímž až na krátkou přestávku 
koncem 16. století sdílela společné osudy až do zrušení patrimo-
nijní (vrchnostenské správy) roku 1850. Jméno vsi poukazuje 
na skutečnost, že oproti Lnářům se nachází za horou. Památky 
Zahorčic jsou rovněž uvedeny níže. 
V srpnu 2002 zasáhly obec Lnáře a její okolí ničivé povodně, 
s přispěním EU však byly zrekonstruovány oba poškozené mos-
ty a opravena řada budov včetně Tvrze, která se stala střediskem 
projektu Lnáře – vstupní brána regionu Blatensko, zrealizované-
ho obcí roku 2006. 

 

Vladimír Červenka

PAMĚTIHODNOSTI OBCE LNÁŘ
LNÁŘE
 gotická, renesančně přestavěná tvrz („starý zámek“) – dnes 
mimo jiné informační centrum obce a galerie
 raně barokní „nový“ zámek s hodnotnou malířskou, 
štukatérskou a sochařskou výzdobou a rozsáhlým parkem – 
v minulosti objekt Úřadu vlády ČSR a ČR, dnes soukromý a od 
roku 1999 přístupný veřejnosti
 raně barokní kostel Nejsvětější Trojice s bývalým 
klášterem bosých augustiniánů – kostel dnes slouží jako farní, 
v konventních budovách umístěna psychiatrická léčebna
 barokní hřbitovní kostel sv. Mikuláše postavený na místě 
původního gotického farního – nepřístupný
 klasicistní administrativní a obytná budova někdejšího 
hospodářského dvora lnářského velkostatku
 Annaberg (Anín) – klasicistní kaple sv. Anny a soubor 
hrázděných hospodářských a obytných budov ve švýcarském 
stylu
 několik volně stojících barokních soch světců, např. 
sv. Jana Nepomuckého
 památná Brandlova lípa – staletý strom v blízkosti 
klášterního kostela Nejsvětější Trojice upomínající na barokního 
malíře Petra Jana Brandla, který roku 1707 namaloval pro kostel 
rozměrný oltářní obraz 
 památné Augustiniánské lípy v zahradě kláštera
 pomník obětem 1. a 2. světové války před budovou ZŠ Lnáře

ZAHORČICE
 kaple na návsi – existovala již před rokem 1620
 pomník obětem 1. a 2. světové války v blízkosti kaple
 mlýn „U Barochů“ – doložen od 17. století
 pozůstatky sejpů (hromady materiálu propraného při 
rýžování zlata) podél Smoliveckého potoka
 pastvina u Zahorčic – přírodní památka, vlhká louka 
s výskytem řady ohrožených rostlinných druhů (např. hořec 
hořepník, hladýš pruský, úpolín nejvyšší) Vladimír Červenka

NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM LNÁŘ
Stezka byla otevřena již roku 1983. Původně vedla v délce cca 5 
km ze Lnář do Tchořovic a byla zaměřena především na přírodu 
lnářského okolí. Roku 1987 ji ovšem poškodily povodně. Nově 
otevřena byla po rekonstrukci a úpravě trasy až v dubnu 2007. 
V současnosti je dlouhá cca 4 km, začíná v Zahorčicích a končí 
v lokalitě V Podhájčí. Má osm zastavení s informačními panely, 
na nichž se turista dozví mnoho zajímavostí o historii Lnář a 
Zahorčic a jejich architektonických i přírodních památkách.
 Vladimír Červenka
Děti z mateřské a základní školy na trase naučné stezky ve 
Lnářích. Foto: Radka Vokrojová

HERALDICKÁ SYMBOLIKA OBCE
Znak a prapor byl obci Lnáře udělen rozhodnutím předsedy PS 
PČR 14. března 2002. Slavnostní posvěcení provedl 8. května 
2003 u příležitosti setkání rodáků a přátel obce Lnáře a Zahorčic 
generální vikář českobudějovické diecéze Mons. Mgr. Jan 
Baxant v bývalém klášterním kostele Nejsvětější Trojice. 
Znak tvoří modrý štít se stříbrným kosmo položeným kaprem, 
který je šikmo podložen zlatým klíčem gotického provedení. 
Kapr připomíná spolu s modrou barvou štítového pole 
tradiční lnářské rybníkářství, zlatý klíč se pak poukazuje na 
první majitele Lnář a německé jméno obce a místního zámku 
– Schlüsselburg. Dvojici znakových figur lze rovněž chápat jako
spojení dvou místních částí obce. Prapor obce tvoří bílý list s 
modrým šikmým pruhem, na němž je položen žlutý klíč.
 Vladimír Červenka

POVÍDÁNÍ O OBCI LNÁŘE (pokrač. ze str. 1)

Zahorčice, foto Radka Vokrojová
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SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU LNÁŘE
Od r. 1999, kdy byl zámek 
Lnáře vůbec poprvé ve své 
bohaté historii zpřístupněn 
široké veřejnosti, jsou svatební 
obřady v zámecké kapli, 
freskových sálech, nebo 
zámeckém parku stále více 
oblíbenější a své ,,ANO“ si zde 
řeklo již několik stovek párů.
Předností svatebního obřadu na zámku  je nejen prožití tohoto 
slavnostního okamžiku v životě v nádherných interiérech, ale 
i možnost uspořádat zde hostinu, oslavu apod. Novomanželům 
jsou k dispozici i historické aparmány pro Svatební noc.
Pro rok 2010 vypsal  OÚ  Lnáře tyto obřadní termíny:
27.3.  24.4.  22.5.  12.6.  26.6.  10.7.  31.7.  14.8.  28.8.  11.9.
Termíny církevních svatebních obřadů v kapli sv. Josefa lze 
domluvit idividuálně se správou zámku a farností Kasejovice,
tel.: 731 402 944, e-mail: farnost.kasejovice@centrum.cz

Cena pronájmu Svatebního sálu nebo zámecké kaple ke 
svatebnímu obřadu je 3500,- Kč.
INFORMACE O SVATBÁCH NA ZÁMKU LNÁŘE:
M. Uriánek, správa zámku Lnáře tel.604 401 432,  
www.lnare.cz 

LNÁŘE – VSTUPNÍ BRÁNA REGIONU BLATENSKO
Roku 2002 získala obec Lnáře pro své potřeby objekt bývalé 
goticko-renesanční tvrze v sousedství raně barokního zámku, 
která 13. srpna téhož roku odolala přívalům vod z protržených 
rybníků na toku Smoliveckého potoka. Obec poškozené prostory 
a bezprostřední okolí tvrze zrekonstruovala, poté začala objekt 
využívat k veřejným účelům. V květnu 2006 bylo ve tvrzi 
v rámci projektu Lnáře – vstupní brána regionu Blatensko 
zpřístupněno infocentrum a otevřeny výstavní prostory. Dále 
jsou zde prostory pro zdravotní středisko a místní knihovna.
V SOUČASNOSTI TVRZ NABÍZÍ:
- informace pro turisty o historických i přírodních památkách 
a dalších zajímavostech regionu, možnostech ubytování 
a pobytové náplně
- propagaci regionu a produktů lidové tvořivosti – prodejní 
výstavy výrobků lidového řemesla
- proměnné výstavy prací umělců z regionu i mimo něj (obrazy, 
fotografie, koláže, grafiky atd.); nabídka výstavních prostor
- stálou expozici skla světoznámého skláře a malíře pana 
Bohumila Eliáše
- pronájem prostor pro konání besed a seminářů
OTEVÍRACÍ DOBA: 
červen – září: úterý – neděle, 9:00 – 17:00
říjen – květen: pondělí – pátek, 9:30 – 15:30
KONTAKT:
mail: tvrzlnare@blatna.net
tel.: 380 423 770
Webová prezentace:

 

Tvrz Lnáře
http://tvrz.lnare-obec.cz Mgr. Vladimír Červenka

Tvrz Lnáře připravuje
Turistická sezóna 
sice pomalu spěje 
ke svému konci, 
Tvrz  Lnáře však 
nabízí až do konce 
roku zajímavé 
výstavy a kulturní 
akce. Příznivci 
výtvarného umění 
mohou  od 1.9. 
do 30.9. navštívit 
v prostorách 
tvrze prodejní 
výstavu obrazů 
Inky Křížové s názvem Portréty...setkání kultur a času. Na 
pátek 25.9. od 18,00 hod. pak připravila Místní knihovna Lnáře 
ve spolupráci s Obecním úřadem a Tvrzí besedu s lnářským 
rodákem Ing. arch. Markem Janotou. Součástí besedy bude 
prezentace jeho úspěšné knihy Všechno, co vidím s následnou 
autogramiádou. Bližší informace o knize www.marekjanota.cz 
V rámci připravovaných kulturních akcí si dovolujeme 
upozornit všechny milovníky kvalitní hudby na varhanní 
koncert Zpěvy srdce z díla skladatele, jehož jméno je s naším 
krajem neodmyslitelně spjato – Jakuba Jana Ryby. Životní osudy 
skladatele přiblíží posluchačům výborem z jeho autobiografie
Vladimír Matějček a hudbu náš přední varhaník a umělecký 
vedoucí komorního souboru Čeští madrigalisté Vladimír 
Roubal. Koncert se uskuteční v sobotu 10.10. od 18,00 hod. 
v bývalém klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích, 
jehož monumentální barokní prostory slibují jedinečnou 
atmosféru. Akci pořádá Obecní úřad a Tvrz Lnáře za podpory 
Římskokatolického farního úřadu v Kasejovicích.
Po celý listopad se na Tvrzi ve Lnářích nabízí výstava 
asambláží Doc. MUDr. Jiřího Berana CSc. Zvláště příjemným 
zážitkem pak jistě bude expozice paličkovaných prací pod 
názvem Pohlazení z nití, kterou provoní exponáty výstavy Za 
vůní perníku. Potěšit oko i čichové buňky bude možno od 1. do 
20.12. A nakonec zveme všechny, kdo ocení výrobky lidového 
řemesla na tradiční, v pořadí již třetí adventní řemeslný trh, 
který se uskuteční v areálu Tvrze Lnáře 5.12, tedy v předvečer 
svátku sv. Mikuláše.  
Těšíme se na Vaši návštěvu
Tvrz Lnáře, Vladimír Červenka
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ROZHOVOR S PANÍ STANISLAVOU MAŠKOVOU, starostkou Obce Lnáře 
S paní Stanislavou Maškovou, starostkou 
Obce Lnáře jsme si povídali o plánech v 
úřadu a nahlédli jsme i do jejího soukro-
mí. 
* Jaké radosti a starosti má starostka 
Obce Lnáře? 
Člověka ve funkci starosty provází 
řada problémů a radostí každý den. 
Samozřejmě starosti převažují. Vždyť 
moje pozice – funkce – se jmenuje 
starostka. Momentálně řešíme problém 
septiku ve Tvrzi Lnáře, musíme ho 
přebudovat na vyvážecí jímku. V nejbližší 
době nás také čeká oprava cca 25 metrů 
kanalizace u Zámeckého rybníka a oprava 
několika kanalizačních výpustí v obci. 
Urychleně musíme zahájit práce na opravě 
další části hřbitovní zdi. Jde již o 2. etapu 
směrem k Veskému rybníku. Rozpočet 
na 2. etapu činí celkem 700.000,- Kč. 
Bohužel nám nevyšla dotace z rozpočtu 
Krajského úřadu Jihočeského kraje na 
opravu nemovité kulturní památky. 
Obdrželi jsme pouze od Ministerstva 
kultury ČR částku 150.000,- Kč 
z havarijního fondu. Zbylou část peněz by 
musela dát obec ze svého rozpočtu. Proto 
bude realizována pouze adekvátní část 
2. etapy opravy hřbitovní zdi.
V této souvislosti chci osobně vyvolat 
nová jednání s Národním památkovým 
ústavem v Českých Budějovicích s 
cílem sjednocení vydávaných stanovisek 
k opravě nemovitých kulturních památek. 
Některá stanoviska jsou dosti rozdílná 
až se zdá, že si protiřečí. Navíc obsahují 
takové požadavky na vlastníky  památek, 
které nejsou a nemohou být ze strany 
vlastníků splnitelné, protože jsou finančně
náročné.  Myslím tím požadavky na 
některé druhy materiálu. Je třeba do 
toho dát trochu selského rozumu a 
zkušenosti odborníků z praxe. Mělo by jít 
především o to, abychom památky opravili 
a zachovali pro další generace. A nenechali 
je dál pustnout a chátrat. Chtěla bych 
jmenovitě poděkovat paní Jitce Říhové 
z Městského úřadu Blatná za pomoc, 
kterou nám ve věci ochrany památek 
v rámci celého regionu  poskytuje. 
Celý rok nás provázejí na obou katastrech 
komplexní pozemkové úpravy a jsou před 
dokončením. Souběžně s nimi probíhala 
i obnova katastrálního mapového operátu 
v k.ú. Lnáře uvnitř zastavěného území 
obce. Obě akce se dotkly všech vlastníků 
nemovitostí v našem katastru. Zjišťováním  
průběhu hranic pozemků a vnějšího 
obvodu budov se vyrojila řada nesouladů 
(šlo o více jak 100 případů), které musí 
jednotliví vlastníci, samozřejmě i my 
jako obec, postupně řešit a odstraňovat. 
Postupně se narovnávají závady za 
uplynulých šedesát let. I když to vše 
s sebou nese řadu starostí, chápu je jako 
pozitivní přínos, protože dojde k narovnání 
majetkových vztahů k nemovitostem. 
Konkrétně bych uvedla, že dnes již 
víme, že  obec čeká řešení dohod s cca 
35 subjekty (fyzickými i právnickými 
osobami) o užívání obecního majetku 
doposud bez řádného smluvního vztahu. 

Podobně musíme řešit i opačný stav, kdy 
vlastnictví k nemovitosti jiných osob 
by mělo přejít na obec. To jsou největší 
starosti a jejich vyřešení nám jistě přinese 
radost a klid. Věřím, že dohod dosáhneme 
a domluvíme se ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Řešení není možné nalézt 
za jeden dva měsíce. Je to dlouhodobá 
záležitost. Proto prosím o trpělivost.
* Jaké akce máte ve Lnářích v plánu?
Pokračovat v opravě hřbitovní zdi, kana-
lizace atd., jak jsem již uvedla. Chystáme 
také plynofikaci bytů v obecních bytech
ve Tvrzi. 
V říjnu se uskuteční koncert duchovní 
hudby s názvem Zpěv srdce v kostele 
Nejsvětější Trojice. Zahajujeme přípravné 
práce na vánoční trhy, současně všechny 
čtenáře zveme na adventní koncerty.
* S jakým cílem jste šla do voleb?
Pokračovat v započatých akcích.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Vybaví se mi Lnáře a když se řekne Lnáře, 
vybaví se mi domov. Domov je místo, kde 
mám rodinu, přátele a práci.
* Co Vás „nabíjí“ energií?
Voda. Když jsem si poprvé přečetla tuto 
otázku, okamžitě se mi vybavila voda se 
svým kladným působením. A zajímavá 
kniha. A samozřejmě setkání s lidmi, kteří 
mě něčím obohatili, svou existencí, někam 
mě smysluplně nasměrovali a dokázali mi 
poradit. Každé setkání s člověkem, který 
má své charisma, mi něco dá. A největší 
náboj mi dodává rodina, která mě v mé 
práci podporuje. Vždy mi pomůže překo-
nat obtíže.
* Jaké máte ráda filmy?
Filmy moc nesleduji. Většinu času mi 
zabere práce pro obec. Pokud mám volný 
čas, snažím se ho využít ve prospěch ro-
diny. Abych také odpověděla na otázku, 
pak tedy dávám přednost dokumentárním 
filmům. V poslední době na mě velmi
silně zapůsobil dokument o Siru Nicholasi 
Wintonovi.  
* Máte oblíbené jídlo, pití? 
Nejsem v jídle vybíravá. Pokud si mohu 
vybrat, tak nejvíce mi chutnají brambory 
a bramborová jídla, zeleninové saláty a 
dobrý chléb. Nemusím houskové knedlíky 
a tučné maso. A k pití mám nejraději čaj.
* Co považujete u člověka za nejdůleži-
tější?
Čestnost, skromnost a pracovitost. A dů-
ležité je, aby člověk zůstal tím, čím je, a 
nepovyšoval se nad druhé.
* Jaké větší investiční akce má Vaše obec 
v plánu?
Výstavbu kanalizace, nové čističky odpad-
ních vod, rekonstrukci kulturního domu, 
vodovod.
* Kdy jste byla jmenována do funkce 
starostky?
V mimořádných volbách v prosinci 1997.
* Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Zajímá mě historie Lnář, historie Blaten-
ska. Práce pro lidi, to vlastně není koníček 
ale kůň.

* Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí? 
Nejvíce lidem chybí nová kanalizace a sta-
vební parcely pro novou výstavbu.
* Máte oblíbené rčení, citát nebo aforis-
mus?
Není na světě člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem.
* Který návrh byste v obci ráda prosadi-
la? 
Návrh na nové stavební parcely, výstavbu 
nové kanalizace včetně čističky odpadních 
vod a rekonstrukci vodovodu. 
Co byste přála občanům Vaší obce?
Zdraví, štěstí, spokojenost, dobré soused-
ské vztahy a hodně pohody. A aby se jim 
vyhýbaly takové katastrofy, jaké nás po-
tkaly např. v roce 2002.
* Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Z každé maličkosti, kterou se podaří v té-
to době dokončit. A nikdo ji po realizaci 
neponičí. To pak nemáte jen radost, ale 
máte i velkou starost. Málokdo si totiž 
uvědomuje, že většinu akcí zrealizuje obec 
jen za pomoci finanční dotace.To pak zna-
mená, že se celý projekt musí tzv. udržet, 
musí probíhat a být v užívání po minimál-
ní dobu stanovenou smluvně. Lhůta bývá 
obvykle 5 let.
* Jaký máte ráda sport?
Aktivně nesportuji, jen si občas ráda za-
plavu, sleduji lehkou atletiku a hokej.
* Co nejste ochotna tolerovat?
Závist, podrazy a lenost.
* Podařilo se Vám v úřadu starostky 
něco, z čeho máte opravdu radost?
Člověk má radost pokaždé, když se něco 
i třeba jen malinkého podaří. Například 
plynofikace a samozřejmě všechny akce,
které se povedlo zrealizovat po ničivých 
povodních v roce 2002: oprava tvrze, 
oprava  opěrné zdi a farské cesty, oprava 
veřejného osvětlení, rozhlasu, opravy 
kapličky i Alcronu v Zahorčicích a mno-
ho dalšího. A jestli jsem měla z něčeho 
opravdu velkou radost, tak bych měla 
připomenout setkání rodáků a přátel obce 
Lnáře, spojené s vysvěcením praporu 
a znaku obce v květnu 2003. Současně se 
jednalo i o květnové oslavy konce druhé 
světové války. Jen pro úplnost, Lnáře 
jsou nejčastěji připomínány v souvislosti 
s demarkační linií. Byla to akce s opravdu 
mimořádnou atmosférou. Po smutných 
a těžkých týdnech po povodních 2002 to 
byla skutečně velká společenská událost. 
Sešlo se na ní více jak tisíc lidí, kteří měli 
a mají vztah k naší obci. Myslím si, že prá-
vě ta doba byla velká a silná v soudržnosti 
nás všech. Poděkování patří každému, kdo 
se na přípravách a realizaci podílel ať už 
osobně nebo sponzorsky. 
* Vizitka
Vdaná, narozená ve znamení ryb, 54 let, 
dvě děti a tři vnoučata.
* Co byste vzkázala čtenářům?
Přeji jim vše dobré. Ať se radují z každé 
maličkosti, která je v životě potká. A aby 
je potkávaly jen samé dobré věci.
 Děkujeme za rozhovor.
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* Jaké radosti a starosti má právě teď 
pan starosta z Lomu?
Největší ze starostí je výstavba vodovodu 
a zásobování obce a přilehlých osad 
pitnou vodou.
* Jaké akce máte v Lomu v plánu?
Výstavba nového vodovodu a komunika-
ce v nové zástavbě.
Zastupitelstvo dbá o údržbu a rekonstruk-
ci místních kulturních památek jako kap-
ličky a zhotovení nové zvoničky v osadě 
Míreč.
* S jakým cílem jste šel do voleb?
Aby obec Lom s přilehlými osadami 
Neradov a Míreč zůstala samostatným 
samosprávným celkem.
* Co se Vám vybaví, když se řekne 
domov?
Můj rodný kraj a vesnice.
* Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Okolní příroda a spokojení občané.
* Jaké máte rád filmy?
Filmy pro pamětníky.
* Máte oblíbené jídlo, pití?
Českou kuchyni, pivo a dobré červené 
víno.
* Co se Vám vybaví když se řekne Lom?
Místo, kde jsem se narodil.
* Co považujete u člověka za důležité?
Pracovitost, čestnost, spolehlivost.
* Jaké investice má obec Lom v plánu?

Vracíme se k první otázce a to je 
investice do vodovodu, kanalizace 
a místní komunikace.
* Kdy jste byl jmenován do funkce 
starosty?
Už před devatenácti lety.
* Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Rád si poslechnu dobrou dechovku.

* Co podle Vás lidem ve Lomu chybí?
Dopravní infrastruktura.
* Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 
zítřek.
* Který návrh byste rád prosadil?
Opět se vracím k aktuálnímu problému 
nedostatku vody – vodovod.
* Co byste přál občanům Lomu?
Spokojenost s naší prací a hlavně zdraví.
* Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Když můžeme splnit přání občanů 
a pomoci vyřešit  jejich problémy.
* Jaký máte rád sport?
Samozřejmě fotbal a podporuji místní TJ 
Lom.
* Co nejste ochoten tolerovat?
Podrazy.
* Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, 
z čeho máte opravdu radost?
Když se v zastupitelstvu shodneme na 

konkrétním  řešení problémů, které se 
týkají všech občanů Lomu, Neradova 
a Mírče. Mám také radost z práce 
SDH Lom, kteří organizují akce pro 
děti a mládež sportovní odpoledne, 
mikulášské nadílky a maškarního bálu.
* Vizitka (věk, rodina, vzdělání….)
Letos jsem dovršil věk 62 let, 
absoloval jsem SOU kovář a podkovář 
v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou, 
mám skvělou rodinu, tolerantní 
manželku, syna, dceru a tři vnoučata.
* Co byste vzkázal čtenářům našeho 
zpravodaje?
Aby se jim dařilo a splnila všechna jejich 
přání.  Děkujeme za rozhovor.

STŘEDOVĚKÁ DRAMATA
Místem středověkých dramat na blatensku jsou nejen zbytky ši-
benice na Topiči (utracení šamonických sedláků-zabití týrajícího 
je pána Loreckého ze Lkouše), ale i kostelík na Křesovci u Pace-
lic, postavený na místě panského zločinu, jak pověst o založení 
vypravuje. V Pacelicích žil rychtář Hromada, od sousedů i ro-
diny nenáviděný, protože donášel na zámek do Blatné všechny 
klepy. Měl více dětí, ale nejhezčí byla dcera Jiřinka. Oblíbila si 
syna Vojtěcha mlynáře Suchoměla. Jiřinka se však zalíbila i pan-
skému myslivci Kosákovi a na lásku mladých milenců přišla 
pohroma. Kasák u muziky v Pacelicích přemluvil rychtáře, že 
mu ji dá za ženu. Jiřinka i matka se bránily, Kasák se svěřil hra-
běti a ten rychtáře přinutil ke sňatku Jiřinky s Kosákem. Vojtěch 
Suchomel se s Jiřinkou rozešli a Vojtěch se dal na vojáka. Brzy 
se konala svatba. I po narození dítěte Jiřinka Kosáka nenávidě-
la a nenávistí svolila ke schůzkám se zchátralým důstojníkem, 
bratrem hraběte na vrchu Křesovci. Při jedné schůzce přistihl je 
Kosák a střelil. Zastřelil však ženu a hraběcí bídák zbaběle utekl. 
Kosák se poté v myslivně oběsil. Jiřinka byla pochována na Kře-
sovci. Na jejím hrobě byla později nalezena mrtvola muže, ve 
které poznali lidé Vojtěcha. (dle Lnářského archivu). 
Ves Neradov původně Huť je název podle místa, kde stávala 
huť panství škvořetického. Čtyři čísla popisná byla zaznamenána 
v roce 1774. Místní rybník nese též název Huťský. Roku 1837 
měl Neradov 14 čísel popisných. Počet obyvatel se nezachoval. 
Řazení popisných čísel je společné s Lomem. 
Míreč, lidově též zvaná Nireč, ves nad řekou Lomnicí náležela 
panství Blatenskému. Po třicetileté válce byla země tak zpus-
tošena, že v Mírči byly jen dva grunty. Berní rula 1654 uvádí: 
8 zahradníci za osedlá. Poblíž Mírče jsou dosud zachovány stopy 
Lidské práce při rýžování zlata na řece Lomnici. Později se zde 
těžil písek na stavby. Dnes je místo zarostlé lesem a po této čin-
nosti zůstal místní název „V jamkách“ podle vyhloubených jam 

po rýžování. Vznik dvora v Mírči se datuje do roku 1603. Pod 
vesnicí, v ohybu řeky Lomnice stával mlýn v minulosti zaniklý. 
Mlýn rodiny Tocaucrů, kde se v poválečné době ještě mlelo byl 
zrušen a později byla usedlost odprodána. Nový majitel zde vy-
budoval rekreační zařízení, které je v provazu do dnešní doby. 

LOM 1990-2009
V roce 1990 obec se opět osamostatnila. Nové zastupitelstvo 
zvolilo za starostu Jaroslava Batystu z Lomu. Jako starosta pra-
cuje v obci až do dnešní doby. Prvním úkolem, mimo jiné, bylo 
zadání vypracování územního plánu. V plánu je vyčleněn poze-
mek v majetku obce pro výstavbu rodinných domů. Dosud jsou 
vystavěny dva, a jedna z nabízených parcel byla nyní prodána. 
Nedostatek vody pro zásobování vesničky Lom se řešil vy-
hloubením další studny, ale pro napojení Neradova není ani 
tento zdroj dostačující. Obec se nechala udělat 50 m hluboký 
vrt s dostatečnou kapacitou pro další rozšíření zásobování obce 
pitnou vodu. Pro vysoký obsah radonu se musí voda ve vodárně 
upravovat za přípustnou mez. 
V celé obci je zaveden místní rozhlas, vyasfaltovány místní 
komunikace, opraveny kapličky v Neradově a Lomu, posílena 
rozvodná elektrická síť o další transformátor. 
Veřejná knihovna a internet jsou pro zájemce přístupny kaž-
dý týden ve stanovenou dobu, nebo po dohodě s obsluhou. Pro 
sportovce je v obci hřiště jak pro kopanou, tak pro tenis. 
V celé obci je nyní 71 popisných čísel, ale počet obyvatel 
z 240 v roce 1950 klesl na 118 na konci roku 2008. 
Mimo zemědělského družstva a třech soukromě hospodařících 
zemědělců není v obci pracovní příležitost. Obec na okraji 
okresu vzdálená od měst trpí trvalým úbytkem obyvatel jak 
přirozenou cestou, tak odchodem mladší generace za lepšími 
podmínkami. 

POVÍDÁNÍ O OBCI LOM (pokrač. ze str. 1)

ROZHOVOR S PANEM JAROSLAVEM BATYSTOU, starostou Obce Lom 
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Bělčické foukání
Tak nám příroda opět dala najevo, jak je to s tím naším: „Poručí-
me větru, dešti.“ Stalo se to 15. července ráno, kdy za pouhých 
devět minut naše Bělčice doznaly mnoho trhlin a šrámů. Vlna 
solidarity, která se potom zvedla mezi spoluobčany, kteří byli 
ochotni postiženým pomoci, byla obdivuhodná. Jménem svým 
a jistě jménem ostatních, kteří potřebovali v danou chvíli pomo-
ci, upřímně děkuji. Děkuji 
všem, kteří nám pomohli a kteří svou pomoc nabízeli. Nejdůle-
žitější však je, že nedošlo ke zraněním.

Bělčický vandal
Nemůžu se však také nezmínit o vandalství, které se pomalu 
stává noční můrou majitelů dopravních prostředků.
Vandal, možná zloděj, který poškozuje naše dopravní prostředky 
si možná ani neuvědomuje, jak se jeho konání kromě krádeže 
a poškozování cizí věci, blíží trestnému činu „obecné ohrožení“, 
když pohonné hmoty z poškozených dopravních prostředků 
odtékají volně na zem a do kanalizace. 
Stačí jen odhozený nedopalek a další trhliny a šrámy budou opět 
aktuální.

Zamyšlení
Na závěr bych při příležitosti výročí smrti sv. Václava použil 
úvahu, kterou jsem slyšel a výstižně charakterizuje naši 
společnost. „Měli bychom mít na paměti, že jsme dědici nejen 
sv. Václava, ale také kněze, který před ním přirazil kostelní 
dveře, když zde hledal útočiště před bratrovraždou.“ 
 Z.N.
Bělčice sportovní
Zveme Vás na motocross“ Bělčická višňovka“ který se koná 
26.9.2009

BEZDĚDOVICE
ŽIVOT V OBCI 
Za kulturou do Českého Krumlova 
Sobota 8. srpna byl od rána pěkný slunečný den. V 16 hodin 
odjížděl autobus s 45 lidmi, kteří mají rádi divadelní představení 
i památky, na zájezd do Českého Krumlova, který pořádal 
Český červený kříž spolu s Obecním úřadem Bezdědovice. 
Po příjezdu v 18.30 hodin si někteří prohlédli zámecký park, 
jiná skupinka se posadila do pěkné místní hospůdky na dobrou 
večeři a další skupina si prohlédla památky města. Hlavním 
programem zájezdu však bylo představení Otáčivého hlediště. 
Jihočeské divadlo z Českých Budějovic zde uvádělo hru 
Alexandra Dumase „Tři mušketýři“. Hra byla pojata jako 
romantická komedie plná dobrodružství, intrik, lásky i divokých 
soubojů. Představení začalo v 21 hodin. Byla krásná jasná noc, 
měsíc svítil v plném svitu, což podmaňovalo krásu vystoupení 
v zámeckém parku. Všichni, kteří se zájezdu zúčastnili 
byli velice spokojeni. Doufejme, že budeme moci tuto akci 
pořádat znovu příští rok, že nebude Otáčivé hlediště zrušeno. 
Organizátorkám Českého červeného kříže patří velký dík! 
Miluše Kubátová, foto Alena Vestfálová

Připravované kulturní akce
Posvícenská taneční zábava - 10. října 2009 v obecním hostinci 
v Bezdědovicích. K tanci a poslechu bude hrát hudba Čejka 
band od 20.00 hodin . 

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
Třetí ročník Sedmiboje dvojic
Dne 1.8. 2009 se v Bezdědovicích konal Třetí ročník Sedmiboje 
dvojic. Sedmiboje se zúčastnilo 8 dvojic z Bezdědovic, Blatné, 
Prahy a Chlumu. Soutěžilo se v těchto disciplinách: hod na koš, 

střelba na fotbalovou 
branku ze (30 m), střel-
ba hokejkou na florba-
lovou branku, nohejbal, 
stolní tenis, kulečník a 
šipky. Záludnosti všech 
disciplín nejlépe zvládla 
dvojice Milan, Zdeněk 
(z Chlumu). Na druhé 
místě skončila dvojice z 
Blatné „Starci“ ve slo-
žení Bohouš Aichinger 
a Láďa Uldrich z Blatné 
a na třetím místě se 
umístnila domácí dvoji-
ce Ota Burian st. a Pe-
pek Vydra . Vítěz získal 
pohár, který je putovní.
Foto Alena Vestfálová

Prázdninový 
turnaj v nohejbalu
V sobotu 22.8 2009 proběhl v Bezdědovicích, stejně jako každý 
rok, i letos na konci prázdnin turnaj v nohejbale trojic. Turnaje 
se tentokrát zúčastnily čtyři trojice, protože bylo nepříznivé 
počasí. Vítězství si odvezla trojice z Blatné ve složení Kalous 
A., Švejda. M. a Bobr. Na druhém místě umístnila domácí 
trojice Stanislav Brda, Jaroslav Suchánek a Jiří Vydra. Na třetím 
místě skončila trojice Burián O. st., Šimsa R. a Diviš J. 
Všichni se již těší na další akce a to Zářijový turnaj v 
nohejbalu dvojic, který se bude konat 19.9.2009 od 9.00 
hodin a na Posvícenský turnaj, který se bude konat v sobotu 
10.10.2009 od 9.00 hodin. Srdečně zveme všechny sportovní 
fandy. Foto Alena Vestfálová

 Za kulturou do Českého Krumlova
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Narodili se...
Nejmladší občankou obce Bezdědovice se stala Kateřina 
Toufarová z osady Dobšice, která se narodila 29.5.2009. 
Zastupitelstvo obce přeje hodně štěstí, zdraví a radosti v životě! 

Opustili nás... 
V červenci pan Zelenka Josef, nar. 1930, Bezdědovice 
a pan Konopík Libor, nar. 1960, Bezdědovice.
V srpnu paní Wolfová Marie, nar. 1934, Dobšice
Čest jejich památce !

OBEC PROSÍ O POMOC 
při hledání nových páníčků třem 
pejskům!
 Dne 27.6.2009 byla v obci 
Bezdědovice nalezena fenka rasy 
Český Fousek. Věk cca 7 let, v dobrém 
zdravotním stavu, velice pěkná. Fenka je 
velmi přítulná, učenlivá a milá k lidem, 
je zvyklá i na děti. 
 Velkým překvapením bylo nečekané 
narození štěňátka, které se výše uvedené fence 
rasy Českého Fouska narodilo před měsícem 
v útulku ve Volenicích u Březnice, kam byla 
umístěna. Štěňátko je křížené zřejmě s černým 
labradorem. Je to nádherná fenečka, viz foto. 
I toto štěňátko čeká na svého nového páníčka. 
Bližší informace na tel. č. 724 180 643. 
 Třetím pejskem je kříženec malého knírače, 
dvouletý pes ve výborném zdravotním stavu, 
očkovaný. Tento pejsek hledá 
novou rodinu z důvodu úmrtí pána. 
Je zvyklý na děti, milý, přítulný. 
Bližší informace budou podány na 
tel. č. 723 666 389.
Foto Renáta Budíková

 Všem čtenářům přeji do 
následujícího podzimního 
období mnoho zdraví, štěstí, optimismu a pohody. 
   Miluše Kubátová, starostka obce
Aktuality a informace z obce Bezdědovice je možné sledovat 
na adrese www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
Výzva k povinné výměně řidičských 
průkazů
Městský úřad Blatná, odbor dopravy upozorňuje, že řidičské 
průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou si 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134 
odst. 2 písm. a zákona č. 361/2000 Sb. 
Tyto řidičské průkazy doporučujeme měnit již  v roce 2009 
a v celém průběhu roku 2010, aby se předešlo dlouhému čekání 
koncem roku 2010. Během roku a půl se musí vyměnit 1029 ři-
dičských průkazů, v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. 
Povinné výměně řidičských průkazů podléhají i řidičské prů-
kazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, tyto řidičské 
průkazy jsou si jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 
2013.
Výměna, pokud nedošlo ke změně v údajů v řidičském prů-
kazu, je osvobozena od správního poplatku. 
K ŽÁDOSTI PŘILOŽTE:
1 x fotografie (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí  7:30 – 17:00 hodin
Úterý  7:00 – 15:00 hodin

Středa  7:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek  7:00 – 15:00 hodin
Pátek  7:00 – 14:30 hodin
 Veronika Janečková, referentka odboru dopravy

PROGRAM V KAPŘÍKU
MC Kapřík zahájilo dne 7.9. pravidelný provoz. Rodiče s dětmi 
mohou přijít do centra každé dopoledne od pondělí do čtvrtka. 
Na přelomu září a října bude centrum otevřeno i odpoledne. Děti 
od 4 let mohou navštěvovat kroužek angličtiny, flétničky nebo
výtvarný. Rodiče mají možnost přihlásit se do kurzu angličtiny 
a němčiny pro začátečníky. Dle zájmu bude otevřen i kurz 
paličkování pro začátečníky i pokročilé.
Více na www.mckaprik.estranky.cz 

PONDĚLÍ
Herna 

s programem
9:00 – 11:00

Kapříkova flétnička
15:30-16:00 

Němčina pro opravdové 
i falešné začátečníky 

17:30 – 18:30

ÚTERÝ Volná herna bez 
programu

Šikovné ploutvičky
14:30-15:30

STŘEDA
Herna 

s programem
9:00-11:00

Volná herna bez 
programu

14:00-16:00

ČTVRTEK
Herna pro děti do 

12-ti měsíců
9:30-10:00 Cvičení 

pro mimi

Angličtina s Kapříkem
15:30-16:00

Angličtina pro opravdové 
i falešné začátečníky 

16:30-17:30

Rádi bychom poděkovali obci Kadov a paní starostce 
Vladimíře Tomanové za dovybavení mateřského centra Kapřík 
věcmi ze zrušené kadovské školky. Největší úspěch u dětí zatím 
zaznamenala kuchyňka. Ještě jednou mockrát děkujeme.
 MC Kapřík

Festival ptactva – neděle 4.10.2009 
ve Tchořovicích
Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ 
proběhne jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspo-
řádají ornitologové (členové České společnosti ornitologické 
a její jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického klubu) 
ze ZO ČSOP 20/04 Blatná – jmenovitě Petr Pavlík a Jan Černý 
a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu ptačích populací) za-
jístí kroužkovatelé Petr Louda a Zdeněk Voborník, budete mít 
možnost vidět i fotografovat některé ptáky opravdu zblízka, jiné 
uvidíte pomocí dalekohledu. 
Vycházka se koná v neděli 4.10.2009 a sraz je ve Tchořovi-
cích u Blatné u železniční zastávky od 9:00. Z Blatné je mož-
né přijet na kole, autem, přijít pěšky či využít autobusu linky J. 
Hradec – Karlovy Vary (přes Písek a Sedlici) odjezd z Blatné 
(Palackého ulice) v 8:59, příjezd do Tchořovic v 9:06 (počkáme 
na zastávce). Vycházka povede k rybníkům Hořejší, Starý, Ra-
dov, Kaprov a Dolejší a zpět do Tchořovic. Bude možné shléd-
nout ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu pta-
čích populací na Blatensku). S velkou pravděpodobností bude 
možné pozorovat volavky popelavé i bílé, kormorány, různé 
kachny a bahňáky a možná i oba druhy luňáků, orlovce či orly 
mořské. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze do-
poručit, k dispozici budou i velké stativové dalekohledy a mno-
ho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně, vycházka 
potrvá maximálně do 13. hodiny. Kdo se mailem předem nahlásí 
a přijede do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné), 
může se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce. 
Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz 
Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu 
www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.
Za ČSOP ZO 20/04 Blatná RNDr. Petr Pavlík
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DOPORUČENÍ MĚSTSKÉ POLICIE 
BLATNÁ PRO SENIORY – NEZNÁMÝ 
ZA DVEŘMI!!
V poslední době se opět množí případy 
přepadení nebo oloupení zejména 
starších a osamělých občanů různými 
podvodníky. 
Ze všech případů, které policisté vyšetřují, 
vyplývá pro občany ponaučení: nikomu 
cizímu nedůvěřovat, zamykat si vchodové 
dveře do domu (zvláště žijí–li důchodci 
sami v domě) a především nikoho do bytu nevpouštět. Na pamě-
ti je dobré stále mít, že veškeré přeplatky za poskytované služby 
se v žádném případě nepředávají osobně. Důležitá je i faktura za 
služby. Také různé nabídky je zapotřebí si důkladně promyslet. 
Proto je lépe si vyžádat smluvní podmínky, nechat si čas na pro-
studování, mezi dveřmi nic nepodepisovat, nevydávat žádnou 
finanční hotovost a požadovat od nabízejícího jeho vizitku. Po
zhodnocení nabídky se pak může každý rozhodnout pro další 
kroky. V případě, že se jedná o seriózního obchodníka, na tyto 
podmínky přistoupí.
Proto opětovně připomínáme pár důležitých rad jak se 
chovat v době, kdy někdo zazvoní u vašich dveří: 
 neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste naprosto 
jisti, že člověka za dveřmi znáte. Pokud vás někdo oslovuje jmé-
nem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce, 
nebo na dopisní schránce
 na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (No-
vákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije 
sama žena – stává se, že si pachatelé loupežných přepadení ob-
starají falešné průkazy a vymyslí si pádný důvod pro to, abyste 
jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, různé přeplatky ně-
kterých služeb, kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo telegram, 
nutnost rychle přivolat pomoc atd.). 
NIKDY TAKOVÉ LIDI NEPOUŠTĚJTE DO BYTU, i kdyby 
vypadali velmi důvěryhodně 
 pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu 
v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte, případně před 
vstupem cizího člověka do obydlí zavolejte souseda, známého 
nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete si dotazem ově-
řit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového člověka poslal 
 do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého, kdo zazvo-
ní. Může jít o různé podivné existence nabízející pochybné zbo-
ží a služby, příslušníky nejrůznějších náboženských seskupení 
a sekt ale i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající se za montéry 
nebo jiné pracovníky provádějící odečet plynu nebo elektřiny 
nebo pracovníky sociálních či finančních služeb. Záminky pro
vniknutí do bytu nebo domu jsou různé. Může se jednat o prodej 
spotřebního zboží, textilu, nabídky sjednání pojištění, spoře-
ní, vrácení přeplatků. V neposlední řadě pachatelé využívají 
soucitnosti starších občanů a jejich případné neutěšené situace 
v rodinném zázemí samoty – než otevřete dveře, vždy si zjistěte, 
kdo za nimi stojí. Dobré je využívat panoramatické kukátko, 

které má široký úhel záběru a umožní vidět i postavu skrčenou 
těsně u dveří. Jinou možností je využití bezpečnostního řetízku 
nebo dveřního vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem. Vše 
slouží pouze k pootevření dveří k předání pošty nebo rozhovoru 
s neznámou osobou – mějte důležitá telefonní čísla poblíž vaše-
ho telefonu nebo na dobře viditelném místě. 
Žádáme proto občany, kdyby někdo takový zazvonil u vašich 
dveří a pod jakoukoliv záminkou se neodbytně snažil o vstup 
do vašeho obydlí, aby si takovou osobu hlavně nepouštěli do 
bytu nebo domu a NEPRODLENĚ PŘIVOLALI POLICII 
(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk 

Městská policie Blatná informuje
Dne 24.8.2009 byl v obci 
Blatná odchycen volně 
pobíhající pes stafford-
shirského bulteriéra, stáří 
cca 6 let, černobílé barvy. 
V současné době je pes 
umístěn v záchytných 
kotcích městské policie, 
a to v objektu Čistírny 
odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo 
případnému zájemci 
informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.: 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 – p. Vaněk. 
Další informace rovněž na http://www.kotce-blatna.estranky.cz
 Městská policie Blatná

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ
Oznamujeme rodičovské 
veřejnosti, že se nám podařilo 
uspět v projektu ESF z Operačního 
programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost Rozvoj 
školních poradenských pracovišť 
– VIP II  Institutu pedagogicko-
psychologického poradenství a od září pracuje v naší škole 
školní psycholožka Mgr. Iveta Veselá. Vyhledat ji mohou žáci, 
rodiče i učitelé v naší škole v níže uvedených konzultačních 
hodinách, případně se obrátit telefonicky na čísla  383 422 094 
nebo 722 801 717. 

pondělí 7,30 – 14,30 žáci

úterý 7,30 – 17,00 rodiče, učitelé, ostatní 
spolupracující subjekty

středa 7,30 – 14,30 žáci

čtvrtek 7,30 – 17,00 rodiče, učitelé, ostatní 
spolupracující subjekty

pátek 7,30 – 11,30 žáci

TAK TROCHU „SPORTOVNÍ“ ZÁŘÍ NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. M. BLATNÁ
1. září jsme na naší škole přivítali dvě třídy 
nových žáků. Doufáme, že pro prvňáčky 
i pro všechny ostatní žáky bude školní rok 
2009/2010 úspěšný. Někteří z nich budou už 
letos rozhodovat o své budoucnosti výběrem 
vhodné střední školy nebo učiliště. S výbě-
rem té správné jim jistě pomůže i akce, které 
se každoročně v září mohou žáci 9. ročníků 
zúčastnit – je to Vzdělání a řemeslo v Čes-
kých Budějovicích. Letos si pro inspiraci 
pojedou žáci 8. a 9. ročníků 30. září.
I letošní rok bude na naší škole naplněn zajímavými akcemi, 
a to nejen sportovními či pěveckými, ale budeme opět pořádat 
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BLATENSKÉ SOUBORY ZUŠ BLATNÁ NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU KELTSKÁ NOC           

několik charitativních sbírek a žáci se i letos mohou těšit na projektové dny.
 Některé z těchto zajímavých událostí jsme naplánovali už na září. Hned 
2. září žáci naší školy pod vedením vychovatelek ŠD uspořádali módní 
přehlídku v Domově pro seniory v Blatné. Na Blatenské rolničce (jak se 
tato akce jmenovala) byli tedy k vidění např. ženich a nevěsta, uličníci jako 
vystřižení z dob dětství našich babiček, nebo třeba modely podzimní či zimní 
doladěné květinami nebo jinými doplňky. 
 17. září se ve Strakonicích zúčastníme už po několikáté Běhu naděje. 
Běh pořádaný na památku Terryho Foxe si tentokrát užijí žáci 6. a 7. 
ročníků. Nákupem drobných dárkových předmětů mohou přispět na podporu 
výzkumu rakoviny a celé dopoledne jim na závěr zpříjemní svým koncertem 
zpěvák Jiří Zonyga. 
 A u běhu ještě zůstaneme. O den později, tedy 18. září, si na Vinici 
„vyběhne“ celá škola – plánujeme totiž branný den. P. uč. Voříšek ve 
spolupráci s ostatními učiteli připraví pro žáky zcela jistě dobrodružnou trasu 
plnou zajímavých stanovišť. Tím ale sportovní akce ještě nekončí. Těšit se 
můžete i na podzimní atletiku, ta ale proběhne až 1. října, takže informovat 
vás o souboji mezi školami J. A. K., Sedlice, Záboří, Bělčice, Hvožďany 
a T. G. M. budeme až příště! 
Mgr. Ludmila Růžičková, 7. září 2009

Mezinárodní festival KELTSKÁ 
NOC, pořádaná pod záštitou irského 
velvyslance v Praze, je svátkem pro 
příznivce irské hudby. I letos se konal 
v Plumlově u Prostějova, už po osmé se 
překrásné prostředí kempu Žralok v sou-
sedství plumlovského zámku rozezvučelo 
tóny houslí, irských píšťal dud a bubnů. 
Na letošní KELTSKÉ NOCI vystoupilo 
více než 120 umělců ze 7 zemí světa, 
například z Kanady, Irska, Velké Bri-
tánie, Nového Zélandu, Bretaně, Slo-
venska a samozřejmě z České repub-
liky. Její zakladatel Tomáš Somr, velká 
duše festivalu, pocházející z Moravy, ale 
žijící v Dánsku, kde je učitelem hudby, 
pečlivě vybíral kapely a taneční soubory 
nebo různé keltské aktivity pro dny 24. až 
25. července 2009. Pozvánku na tento 
festival obdržela i letos také Základní 
umělecká škola v Blatné, kterou zde re-
prezentovaly kapely Samhain a Asonance 
revival, nepřímo však také soubor býva-
lých absolventek této školy Maidens of 
Samhain . 
Skupina Samhain v nové sestavě, slo-
žené z učitelů ZUŠ v Blatné, zahrála 
v obsazení: Iveta Balková - housle, Mi-
chaela Dlouhá - basová kytara, akustic-
ká kytara, Martin Škanta - akordeon, 
dudy, bodhran /irský buben/, Tomáš 

Nárovec - flétny, bubínky a chrastidla,
Václav Holub - příčná flétna, whistle
/irská flétna/. Kapela se sešla prvně 
v lednu 2009, kdy se děvčata z původní-
ho Samhainu osamostatnila a pokračují 
v hraní pod příhodným názvem Maidens 
of Samhain. Přes tak krátkou dobu, kte-
rou měli noví členové na přípravu, sklidil 
nynější Samhain velký úspěch, s tradiční-
mi irskými skladbami v úpravě vedoucí-
ho souboru Martina Škanty.
Další velký obdiv získala keltská kape-
la působící při ZUŠ 3 roky – Asonance 
revival v obsazení: Markéta Hrkl’ová 
– zpěv, dudy, klávesy, djembe, Iveta Bal-
ková - housle, Lucie Miltová – kytara, 
Matouš Vinš – flétny, whistle a vedoucí
souboru Martin Škanta – akordeon, klá-
vesy, djembe. Zahráli písně v úpravách 
souboru Asonance i vlastních, s mimo-
řádným ohlasem se setkal zpěv Markéty 
Hrkl´ové, která se hlasově školí u prof. 
Kotnauerové z plzeňské konzervatoře. 
Přes rozmary počasí se festivalu zú-
častnilo na 2000 diváků, kteří měli 
jedinečnou možnost nejen slyšet výbor-
nou muziku, ale i naučit se některé irské 
tance a pobavit se při vystoupeních herců, 
kteří humorně představili některá keltská 
bojová umění. Účastníci zde mohli na-
hlédnout i do keltské kovářské, tkalcov-

ské, kožedělné a šperkařské dílny. Bylo 
možno zde zakoupit i keltské oblečení 
a šperky. Všichni posluchači při vystou-
peních účinkující náležitě podpořili bouř-
livým potleskem. Festival KELTSKÁ 
NOC byl velmi příjemným zpestřením 
letošních prázdnin, a proto bych touto 
cestou ráda pozvala všechny milovníky 
tohoto žánru k dalším ročníkům tohoto 
zajímavého festivalu. Podle vyjádření 
většiny účastníků, a to ať už z řad účinku-
jících nebo i publika, je festival Keltská 
noc nejlepší akcí svého druhu v celé ČR 
a to nejen programem, atmosférou a pro-
středím, ale i vlastní organizací festivalu.  
/info na: www.keltska-noc.cz.
 Michaela Dlouhá

Koncertní činnost žáků 
ZUŠ Blatná ve školním 
roce 2009/2010
Říjen: 
14.10. 2009 (středa), Koncert pro školy
15.10. (čtvrtek), Koncert pro veřejnost
Listopad:
25.11. (středa), Koncert pro školy
26.11. (čtvrtek), Koncert pro veřejnost
Prosinec:
16.12. (středa), Vánoční koncert pro školy
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17.12. (čtvrtek), Vánoční koncert pro veřejnost
Leden: 
20.1.2010 (středa), Koncert pro školy
21.1. (čtvrtek), Koncert pro veřejnost
Únor: 
24.2. (středa), Koncert pro školy
25.2. (čtvrtek), Koncert pro veřejnost
Březen: 
24.3.  (středa), Koncert pro školy
25.3.  (čtvrtek), Koncert pro veřejnost
Duben: 
28.4. (středa), Absolventský koncert pro školy
29.4. (čtvrtek), Absolventský koncert pro veřejnost
Květen: 
26.5.  (středa), Závěrečný koncert pro školy
21.5. (čtvrtek), Závěrečný koncert pro veřejnost
Červen:   
16.6. (středa), Koncert žáků pro školy
17.6. (čtvrtek), Koncert žáků pro veřejnost 

POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ 
BLATNÁ – INFORMUJE
Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce si dovolím Vás níže seznámit s ně-
kterými informacemi týkajícími se drogové problematiky, 
z nichž některé jsou převzaté z „Výroční zprávy národní 
protidrogové centrály za rok 2008“, neboť jsou dle mého ná-
zoru pro laickou veřejnost zajímavé již třeba z pohledu dostup-
nosti některých druhů drog v okrese Strakonice a na Blatensku 
či drogové problematiky jako celku.
 Není jistě žádným tajemstvím, že česká policie v roce 2008 
procházela a nadále prochází zásadními změnami, které mají za 
cíl vytvořit z Policie České republiky sbor, který bude schopen 
efektivně, profesionálně a systematicky čelit stále složitějším 
úkolům, které jsou na něj kladeny. Aktuálně Policie České re-
publiky trpí nejvíce nedostatkem kvalitních policistů a zájmem 
o tuto službu vůbec. Absence systematického policejního vzdě-
lávání, odchody zkušených policistů, současně probíhající reor-
ganizace a systémové změny různých složek, útvarů a procesů, 
přeskupování územních členění a zásadní legislativní změny 
řadí toto období pro policii k nejkomplikovanějším od roku 
1989. Uvedené změny se zejména v uplynulých dvou letech 
bohužel nevyhnuly ani zdejšímu Obvodnímu oddělení Policie 
ČR v Blatné.
 Práce na problematice odhalování nelegální výroby 
a obchodu včetně dalšího nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a jedy je vysoce specializovanou činností, 
která vyžaduje po policistech soustavné doplňování odborných 
znalostí a dovedností. Je to práce, která odhaluje vysoce latent-
ní (skrytou) trestnou činnost a klade vysoké nároky i na jejich 
operativní dovednosti, zejména při práci s informačními zdroji, 
operativně – pátracími prostředky a informacemi vůbec.
 V roce 2008 bylo úspěšně v rámci celé ČR ukončeno téměř 
40 operací v oblasti represe a snižování nabídky drog v ČR. 
Setrvalý tlak Národní protidrogové centrály ve spolupráci s ústa-
vem pro kontrolu léčiv, Lékarnickou komorou i příslušnými 
evropskými a vládními strukturami přinesl posun v podobě opat-
ření k omezení dostupnosti těchto látek s účinností od 1.2.2009. 
Policie ČR, Národní protidrogová centrála byla pořadatelem me-
zinárodní expertní konference na téma metamfetamin (pervitin), 
které se zúčastnili experti ze všech sousedních států i ze zámoří 
a významně se zapojila do projektu testování žáků a studentů 
škol na přítomnost OPL (omamných a psychotropních látek).
 V oblasti omezení dostupnosti volně prodejných léčiv s 
obsahem do 30 mg pseudoefedrinu, která jsou nejčastěji 
zneužívaná k výrobě metamfetaminu (pervitinu) byla na 
základě nového zákona o léčivech vybrána kategorie léků 
vydávaných s omezením, což by mělo v důsledku vést k vý-
raznému snížení možnosti jejich zneužití k výrobě drog. V 
souladu s těmito očekávanými změnami v oblasti prodeje volně 
dostupných léků s obsahem pseudoefedrinu byla zaznamenána 
sílící tendence dovozu těchto farmaceutik ze Spolkové repub-

liky Německo, Polska a Slovenska. Dále se projevila tendence 
ke zvyšujícímu se výskytu malých výroben metamfetaminu 
(pervitinu) s produkcí určenou k zásobení domácího trhu, pří-
hraničních oblastí i určenou na vývoz do zahraničí. To znamená, 
že stoupl počet tzv. „malých varen“, které se zaměřují na menší 
množství, k uspokojení potřeb své blízké komunity. V mnoha 
případech došlo ke zkvalitnění činnosti tzv. „vařičů“ (výrobců), 
kteří jsou schopni u metamfetaminu dosáhnout i 80% čistoty 
této drogy při výrobě drogy z volně dostupných léků. Došlo 
tak ke snížení „velkovýroby“ z důvodu nedostupnosti efedrinu 
a pracnějšímu a složitějšímu získávání pseudoefedrinu z volně 
dostupných léků.
 Velmi výrazný nárůst byl zaznamenán v případech od-
halených indoorových (vnitřních) pěstíren cannabis sativa 
(konopí setého) se zapojením občanů Vietnamu. V roce 
2007 bylo odhaleno 8 indoorových pěstíren a celkem zadrženo 
17 osob vietnamské národnosti převážně na území severních 
a západních Čech a v okolí Prahy. V roce 2008 byly zahájeny 
úkony trestního řízení v souvislosti s indoorovým pěstováním 
konopí ve více než 70 případech, z toho se v drtivé většině na 
této trestné činnosti podílely osoby vietnamské národnosti. Jsou 
registrovány informace o možném „výkupu“ cannabisu ve viet-
namských tržnicích.
 Pokud se týče Jihočeského kraje, tak v oblasti přírodních 
a polosyntetických drog bylo rovněž nejvíce realizovaných 
případů spojeno s pěstováním konopí a distribucí marihua-
ny. Na Blatensku byla v letošním roce odhalena ilegální pěstírna 
konopí v objektu restaurace „Labuť“ v obci Myštice. V po-
sledním období, což byl i případ Myštic, se stále více rozmáhá 
zmíněný indoorový (ve vnitřních podmínkách za použití nej-
modernější technologie dovezené mnohdy ze zahraničí) způsob 
pěstování. V oblasti syntetických drog bylo v Jihočeském kraji 
nejvíce stíhaných pachatelů zapojených do výroby a následné 
distribuce pervitinu. Droga je vyráběna z volně prodejných lé-
čiv obsahujících pseudoefedrin. V těchto případech výroby se 
převážně jedná o malé laboratoře, které výrobci neustále stěhují 
z obavy před prozrazením.  Pokrač. na str. 12
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V příhraničních oblastech Jihočeského kraje jsou vietnamští 
občané zapojeni do indoorového pěstování marihuany. Romové 
se zabývají hlavně distribucí pervitinu uvnitř vlastní komunity, 
přičemž věk uživatelů je nízký. K samotné distribuci drogy 
dochází převážně na městských sídlištích, v zábavních a ná-
kupních centrech. Pervitin se již nyní „nevaří“ do zásoby, ale 
zboží je prakticky ihned rozprodáno mezi koncové uživatele. 
V roce 2008 bylo v rámci Jihočeského kraje realizováno pro 
drogovou kriminalitu celkem 160 případů, na kterých se podíle-
lo 189 pachatelů. V okrese Strakonice to pak bylo 14 případů se 
13 pachateli, v jednom případě se jednalo o případ s neznámým 
pachatelem. V roce 2007 bylo jenom na Blatensku vyměněno 
podle oficiálních statistik kolem 20 tisích kusů injekčních stří-
kaček pro potřeby drogově závislých osob, aby se předcházelo 
šíření infekčních chorob opakovaným použitím jedné a téže 
injekční stříkačky více narkomany. Jistě to není vůbec malé 
číslo, vezmeme-li v úvahu velikost regionu a počet zde žijících 
obyvatel.
Za Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

HAJANY
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
Obec Hajany děkuje profesionálním hasičům z Blatné, dob-
rovolným hasičům z Blatné, Chlumu a Hajan, Zemědělskému 
družstvu Lnáře a všem ostatním občanům, kteří dne 15. červen-
ce 2009 pomáhali při likvidaci následků prudkého deště a větru, 
který se nad naší obcí přehnal krátce po sedmé hodině ráno. Jed-
nalo se především o zprůjezdnění hlavní komunikace z Blatné 
směrem na Kocelovice, dále pak odstranění popadaných stromů 
na zadní cestě do Chlumu a na Zbiroh.
Děkujeme za samozřejmý a rychlý zásah. 
Dana Vohryzková, starostka obce Hajany 
Václav Vaněček, velitel SDH Hajany

POZVÁNKA NA 
POSVÍCENECKOU 
ZÁBAVU
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA + domácí 
uzené v Hajanech!
Kdy? 17.10.2009 od 20,00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Starošumavská pětka.

ČINNOST SDH HAJANY
V květnu vyrazil náš sbor dobrovolných Hasičů do Drahenic-
kého Málkova na soutěž v požárním sportu. V Drahenickém 
Málkově pořádali soutěž při oslavách 110 let založení Sboru 
dobrovolných hasičů. Byla to vůbec první soutěž v letošním 
roce. Soutěžilo se jak v požárním útoku, tak i v běhu na 100 m. 
Ten absolvovala jen některá družstva. Hajany soutěžily pouze 
v požárním útoku. Tentokrát poprvé za Hajany soutěžila dvě 
družstva. Jednak tradičně družstvo mužů a díky velkému úsilí 
paní Edity Zíkové nastoupilo i družstvo žen. 
V červenci se naše obě družstva zúčastnila dalších dvou soutěží 
v požárním útoku. Jedna se konala v Chobotě a druhá v sousední 
obci Chlum.
Poslední letošní soutěže jsme se zúčastnili v Myšticích. Zde 
se soutěž konala u příležitosti srazu rodáků. Počasí nám vůbec 
nepřálo. Od rána „lilo jako z konve“. Přesto jsme se nenechali 
zahanbit a k boji nastoupila obě naše družstva. 

HORNOSÍN
Prázdninový výlet tří generací
Mít v obci starou garáž s děravou střechou nemusí být jen pro 
zlost, ale i pro radost. S opravou střechy garáže pomohli členové 
místního sboru dobrovolných hasičů. Po jejím dokončení přišli 
s dobrým nápadem, aby obec uspořádala zájezd nejen pro ně, 
ale pro všechny občany, kteří se podílejí při pracích v obci.
Po delším debatování a dohadování o místě a termínu nakonec 
zvítězil návrh prohlídky zámku Orlík s plavbou parníkem 
na hrad Zvíkov a jako termín byla vybrána poslední prázd-
ninová neděle 30. srpna 2009. 
Zámek Orlík je krásný zvenčí i zevnitř. Hodinová prohlídka nám 
začala v 10 hodin a bylo opravdu nač se dívat. Bohatě zdobené 
komnaty s překrásným nábytkem, kachlovými kamny,  spoustou 
obrazů a velkým množstvím loveckých trofejí a zbraní. Celkový 
dojem umocňovaly překrásné výhledy z oken na hladinu Orlické 
jezera.
Po prohlídce přišla na řadu společná momentka a samostat-
ná procházka po okolí zámku. Po obědě jsme se sešli v přísta-
višti, kde na nás ve 13 hodin čekal parník jménem Malše. Byl 
připraven pro naši výpravu a měl na zádi nekrytou vyhlídkovou 
terasu, což bylo velice milé překvapení. Po nalodění kapitán 
zahoukal a vypluli jsme na hrad Zvíkov. Hodinová plavba po 
Orlickém jezeře byla dalším velice příjemným zážitkem a ani 
se nám nechtělo věřit, když se za hodinu na obzoru objevil hrad 
Zvíkov. Nikomu se ani nechtělo vystupovat. Hrad Zvíkov si již 
prohlédl každý sám. Někteří využili příležitosti posedět v letní 
restauraci s voňavými klobásami, jiní zase dali přednost zmrzli-
ně nebo dobrému moku v Pivovarském dvoře. O půl čtvrté jsme 
se sešli na nedalekém parkovišti, kde na nás čekal autobus. Zá-
věrečné počítání, nikdo nechyběl a už se jelo domů.
Když jsme ráno nastupovali za slunečného počasí do autobu-
su, pan řidič prohlásil, jestli v obci vůbec někdo zůstal. Skoro 
měl pravdu, výletu se zúčastnilo 45 účastníků, z toho bylo 15 
dětí do 15 let. Nejstaršímu účastníkovi bylo 82 let. Nejmladší 
zase potřebovali k zvládnutí výletu kočárek, ti starší i hůlčičku. 
Na závěr už zbývá jen to jediné, a to poděkovat. Panu Divišo-
vi, řidiči autobusu, který nás bezpečně dopravil na výlet a zpět 
domů. Velký dík patří členům SDH Hornosín, jež s nápadem 
přišli, zastupitelům obce, neboť bez schválených a uvolněných 
potřebných financí by se výlet nekonal. A poděkování si zaslouží
i všichni účastníci za dochvilnost, ukázněnost a za to, že si na-
vzájem pomáhali. Foto na následující straně.
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KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
Babí léto s chladnými rány a sluníčkovými dny nám napovídá, 
že už se zase blíží sychravé dny, zima, Vánoce… Momentální 
politickou situaci ani nemá cenu komentovat. 

A co se momentálně u nás děje?
• Naše obec byla zapojena do projektu úřadu práce „Se sousedy 
k vzdělávání“, který bude pomáhat nezaměstnaným a uchaze-
čům o práci uplatnit se na trhu práce 
• Zřizujeme na našem úřadě pracoviště Czech POINT a připra-
vujeme se na slavné datové schránky
• Došlo k vyklizení horního patra a půdy budovy bývalé školy 
v Kadově a prodeji přebytečných věcí a zařízení, na základě 
schválení zastupitelstva byly některé věci věnovány do mateř-
ského centra Kapříci Blatná
• Realizujeme projekty, na které jsme obdrželi dotace
• Připravujeme žádosti o dotaci do MAS SOB na dobudování 
bezdrátového rozhlasu v našich obcích, kalové čerpadlo, centrá-
lu, vysoušeč…
• Neustále jednáme o budoucnosti letiště Tchořovice
• Na hřiště v Kadově bude nainstalována panem Jaroslavem 
Prokopiusem dětská minivěž za 37 000,- Kč, do Lnářského Mál-
kova a Pole se s instalací uvažuje na jaře 2010
• Chceme natřít okna v kulturním domě ve Lnářském Málkově
• Připravujeme se na volby…
• Chystáme se na přípravu rozpočtu na rok 2010   
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kos-
tela 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 datu uzávěrky  67 365,95 Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, kteří se přispět 
chystají.  

Viklanský pouťový turnaj
Na sobotu 3.10.2009 chystáme Viklanský pouťový turnaj v malé 
kopané na hřišti v Kadově a tímto zveme všechny hráče i fandy. 
Nějaké počasí a občerstvení bude zajištěno! (o:
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  
 Za obec Kadov  Vladimíra Tomanová

KONCERT V KADOVĚ
V sobotu 25.7.2009 se v kostele sv. Václava v Kadově konal 
koncert duchovních písní oratorních árií A. Dvořáka, A. Stra-
delly, C. Franska a G. Verdiho, který byl pořádán ve prospěch 
opravy historických varhan v kostele v Kadově. Účinkujícími 
byli studenti SEOULORATORIO - Jižní Korea, účastníci 

letních hudebních kurzů Pražské konzervatoře. Jejich výkon byl 
naprosto úžasný a na umělecký zážitek, který si všichni přítomní 
odnášeli, se jen tak nezapomíná. Studenti zpívali i česky. Mimo 
jiné vystupovali i v pražském Rudolfinu. Jejich skromnost, úcta
a pokora mě úplně odzbrojila a myslím, že se od nich máme co 
učit. Zástupce studentů pan Young Chul Choi předal na opravu 
varhan finanční hotovost ve výši 20 000,- Kč. Přímo na vstup-
ném se vybralo 11 070,- Kč, po koncertě bylo ještě občany vě-
nováno dalších 2 200,- Kč. Vše bylo vloženo na účet veřejné 
sbírky a ta nyní čítá 67 365,95 Kč, je to prostě úžasné! Děkuji 
všem, kteří přišli a přispěli. Pro naše hosty, kteří se vzdali ho-
noráře za své vystoupení, jsme společně s firmou ZOFI Kadov
připravili malé občerstvení v místní tvrzi. Byli nadšení a nesmír-
ně skromní. Pan Choi by chtěl stejnou akci zopakovat i v příštím 
roce a tím ještě více přispět na opravu varhan, snad nám to spo-
lečně vyjde!? 
V těchto dnech s panem děkanem Fritschem připravujeme 
žádost o dotaci na nejnutnější opravu varhan do Místní akční 
skupiny Svazku obcí Blatenska. Oprava by měla přijít zhruba 
na 300 000,- Kč.
Děkuji všem, kteří pomohli s pořádáním koncertu, s přípra-
vou občerstvení ve tvrzi a úklidem.   v.t.
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Výstava obrazů plzeňských malířů
V sobotu 15.8.2009 se konala výstava obrazů plzeňských malířů 
ve Lnářském Málkově v čísle popisném 26. Komorní výstava 
byla krásná a nechybělo malé občerstvení.

Stoptime
Tradiční vzpomínkový jazzový podvečer s názvem STOPTIME   
MVDr. Miroslava Mahela proběhl v sobotu 8.8.2009 v zahradě 
Hospody ve Vrbně. Příjemným podvečerem nás provázel pan 
Alfréd Strejček, vystupoval mistr Štěpán Rak a Traditional jazz 
Pavla Smetáčka. Bylo to úžasné. v.t.

Sv. Floriánek 
V úterý 11. srpna 2009 se díky letnímu dětskému táboru „Lou-
kaři“ vrátila soška sv. Floriánka na své místo do kapličky v Ka-
dově. Děti přinesly sošku zástupcům hasičů a ti ji slavnostně 
usadili na místo. „Loukaři“ zazpivali Kadovskou hymnu a po-
kračovali dál za svými úkoly. Děkujeme. v.t.

Brigáda
Na sobotu 15. 8. 2009 se domluvili vrbenští hasiči na brigádu - 
vykopání ucpaných splaškových trubek. Při této akci bylo krás-
ně vidět, že zeleň je krásná věc, ale ne u kanalizačních trubek. 
O dalším víkendu společně akci dokončili a já jim velice děkuji. 
Podívejte se sami, co dokáží kořeny za pár let udělat.  v.t.

POZVÁNKA DO VRBNA
NORSKO – ZA POLÁRNÍM KRUHEM

s fotografem Honzou Kavalem
11.9.2009 OD 19,00 HODIN.
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Program na podzim 2009:
 9.10. Příprava rybího menu s ochutnávkou – pan Milota 
(známý z pořadu TV „Kluci v akci“)
 13.11. Krásy Malajsie – povídání se známým cestovatelem 
a fotografem, panem Hladkým z Písku.
 11.12. Kouzelný svět pod hladinou moře – pan Svatoš, 
potápěč. 
 12.12. Výroba vánoční výzdoby a dekorací – paní Jiřincová 
– POZOR – již od 17,00 hodin.
 29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínka na 
ČLOVĚKA doktora Mahela – 18,00 hod.
Není-li uvedeno jinak, začátek 
vždy v 19,00 hod.
Změna programu vyhrazena, 
pokud není uvedeno jinak, je 
vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno. 
Rezervace míst a informace na tel.: 724 119 332. 
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
NEZAPOMEŇTE: Každou sobotu v 10,00 hodin senior klub 
– řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně. 

KOCELOVICE
Profesor František Machovec
se narodil v Kocelovicích před 100 lety, 30. října 1909. 
Chalupa, kde žili jeho rodiče – zemědělci, stojí pod zalesněným 
vršíkem, kterému se říká Zelená hora. Obecnou školu vychodil 
v Kocelovicích, a měšťanskou školu navštěvoval v Blatné. Byl 
nadaný a dobře se učil, takže v letech 1924-1928 vystudoval 
Učitelský ústav v Příbrami. Po jeho úspěšném ukončení v roce 
1928 nastoupil učitelskou dráhu, kterou neopustil celý život 
(kromě tří let po válce, kdy od 1.3.1946 do 31.3.1949 působil ve 
funkci okresního knihovnického inspektora při Okresní osvětové 
radě v Blatné). V letech 1945-1948 studoval na přírodovědecké 
fakultě UK v Praze. První státní zkoušku složil ze zeměpisu 
a přírodopisu. Vysokoškolská studia dokončil dálkově v roce 
1961 na VŠ pedagogické v Praze, obor zeměpis a biologie a stal 
se středoškolským profesorem. Jako učitel začínal v Černívsku, 
působil v Tochovicích a dlouhou řadu let učil na Měšťanské 
škole v Blatné. Krátce působil i v Hradišti, ve Hvožďanech, 
v Bělčicích, v Sedlici a znovu v Blatné. Naposledy učil na 
Gymnáziu ve Strakonicích. Po odchodu do důchodu 1.8.1971 
ještě vypomáhal na základních školách i na Gymnáziu ve 
Strakonicích a v roce 1976 vypomáhal jako průvodce na státním 
zámku Blatná.
V roce 1938 se oženil s Boženou Kopalovou, s ní měl dvě děti 
- dceru Markétu a syna Františka. 
Byl velikým znalcem přírody v krajině pod jižními Brdy, 
hlavně na území bývalého blatenského okresu mezi Příbramí 
a Nepomukem. Jako konzervátor ochrany přírody si všímal 
hlavně rozšíření chráněných a vzácně se vyskytujících rostlin. 
Byl velmi znepokojen ztrátou některého druhu květeny nebo 
zpěvného ptactva. O chráněných rostlinách vyšly jeho články 
v časopisech Živa, v časopisu Národního muzea, ve Zprávách 
Muzea Jihočeského kraje, v Ochraně přírody a v regionálních 
novinách. Byl členem Československé botanické společnosti 
při ČSAV. Byl to velmi pracovitý botanik, ale byl obeznámený 
i v jiných oborech. Pečlivě sbíral materiál k vědecké práci, 
kterou již nedokončil. Za svoji činnost obdržel řadu čestných 
uznání, i od Ministerstva školství. Všech těchto ocenění si 
nesmírně vážil. 
Jeho velkou láskou byly rodné Kocelovice, kam téměř po celý 
život každou neděli chodil. Organizoval první sjezd rodáků 
o kocelovické pouti v roce 1972, kdy mezi kocelovické občany 
a rodáky přivedl svého dlouholetého přítele, spisovatele 
Ladislava Stehlíka. Měl radost z každého úspěchu týkajícího 
se života v Kocelovicích, těšilo ho, když zde byla v roce 1975 
uvedena do provozu Hydrometeorologická stanice. 
Nám, kocelovickým obyvatelům, se vybaví ještě při vyslovení 

jeho jména i četné přednášky, kterými nás zasvěcoval do 
důležitých momentů života v naší vesnici. Ať už to byly 
pověsti, jím vyprávěné, např. O bezhlavém psu v Rozsoší nebo 
o Kališťské bábě a zlém lnářském direktorovi, nebo události 
vesnické, které si pamatoval, nebo o nich slýchal. O slepém 
vesnickém muzikantovi, o kocelovické kapele, o rybnících. 
Názvy kocelovických rybníků seřadil a použil v obměněné 
písničce Vesničko má pod Třemšínem. Její upravený text zněl:
Vesničko má pod Třemšínem, 
sousedící s Hornosínem, 
o tobě sním každičkou noc,
přirostla jsi mě k srdci moc.
   Vy rybníky, krásné svým jménem,
   vévodí vám Velký jeden,
   a Hubenov blízko Říště
   nad Hlinovny bylo naše hřiště.
Rybník Měleč nad Hvozdecem
býval dětským rájem v létě
a Staňkovský mezi lesy
býval opomenut kdysi.
  Ty rybníčky Sádlov a Protivec
   snad nepřijdou nikdy vniveč,
   rybník Malý vedle školy
   toho bychom zapomněli
   a ten Dlouhý u Rozsoší
   tam jsme byli doma hoši. 
Jako důchodce psal články do regionálních novin. Jen namátkou 
lze jmenovat články Rybníky na Lnářsku, Rybníky bez leknínů, 
Od Diváka ke Strašilu, Na procházce Závišínským údolím, 
Nemelem, nemelem, nebo Svátek ptactva. V článku Pod 
Třemšínem jsou popsány vánoční zvyky, ve Svobodném slovu 
13.12.1971 vyšel jeho článek s názvem Pozdrav blatenské škole. 
Miloval i lesy kolem Kocelovic, zvláště Zelenou horu.  
Jeho úmrtí 4. dubna 1985, bylo nečekané a nekrolog 
v časopise Naše noviny mu věnoval přítel, spisovatel Ladislav 
Stehlík. A my všichni, vzpomínáme a připomínáme si velkého 
znalce rodného kraje a naší vesnice. 
(Čerpáno z časopisu Československé botanické společnosti 
Preslia ročník 51, jejíž celý výtisk je založen v dokumentaci ke 
kocelovické kronice), dále z novinových článků a vzpomínek 
rodiny Machovcovy z Blatné.
Z vyjmenovaných článků si nyní připomeneme ten o slepém 
vesnickém muzikantovi.   

Slepý muzikant  
„Stalo se v Kocelovicích 18. května 1901. V zahrádkách voněly 
modré, červeně fialové a bílé květy šeříku, na návsi zvonil
dětský smích. Byl večer a děti si hrály na chytačku. Nedbaly 
na zedníka, který chtěl v kovárně dokončit omítku zdi, než se 
zešeří. Pojednou zedník, rozmrzen křikem dětí, vzal lopatu 
malty a hodil ji po dětech. Pepíčka Malých-Svatků zastihla 
prudká rána, která jej téměř omráčila. Zapotácel se, vykřikl 
a zdálo se mu, že cítí zápach vápna. Křik dětí utichl, skoro 
všechny utekly, jen Pepíčkův kamarád Jeníček ze školy u něho 
zůstal. Polekaný zedník stíral ubohému chlapci hrubou dlaní 
vápno, jež zůstalo na bledém obličeji nalepeno. Krvavé slunce, 
jež nešťastného večera viděl zapadat, bylo poslední, co skutečně 
viděl. V duchu spatřil sice tatínka, maminku, bratry, spolužáky, 
Azora, králíky, holuby, zahrádku, květiny za okny, ale vše jako 
by bylo zasazeno v černém rámu. 
Ve vsi nastalo vzrušení. Malého Pepíčka vezli k lékaři do Lnář 
a druhý den až do Prahy. Bylo však pozdě, záchrana zraku 
nebyla již možná. Kdekdo ve vsi litoval malého chlapce. Ve 
vsi nebylo snad hospodáře, který by při onemocnění dobytčete 
nepotřeboval rady jeho otce. Ten rozuměl dobytku a své 
zkušenosti sděloval v zemědělských kalendářích. 
Pepíček chodil prvním rokem do školy a sedával v první lavici 
vedle věrného kamaráda Jeníčka. Ten ho nyní vodil do školy 
i ze školy. Doma se mu nejmilejším místem stala nyní zahrada, 
kde vydržel celé hodiny. Ztráta zraku ho nutila k užívání 
ostatních smyslů, hlavně hmatu, a k přemýšlení. Rád si zahrál 
na dechovou harmoniku „Na tý louce zelený, „Pásla ovečky“, 
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a „Já mám koně“. Dny utíkaly. Uběhly i prázdniny. Na dvoře 
Malých–Svatků zahrčela bryčka, zafrkali koně. Po rozloučení 
se členy rodiny, příbuznými a sousedy, nasedl se svým otcem 
na bryčku a strýček Hlína je odvezl na železniční zastávku 
v Závišíně. Odtud odjeli vlakem do Prahy do Ústavu slepců na 
Klárově. Tady se naučil číst knihy, které byly tištěny slepeckým 
písmem. Také se naučil hrát na různé hudební nástroje, zvláště 
na klavír. 
Zedník, který toto neštěstí způsobil, omlouval svůj čin 
rozčilením, prchlivostí. Hodil maltou takřka nevědomky 
a nenapadlo ho, že by mohlo padnout některému chlapci do 
obličeje. K soudnímu jednání nedošlo. Zedník ze vsi zmizel. 
Vyhnal jej strach před rozsudkem a výčitky svědomí. Odjel do 
Ameriky. 
Po čase se vrátil Josef Malý do svého rodného domova. 
Rodiče na něho pamatovali jak mohli, ač nebyli z nějak zvlášť 
majetných poměrů. Koupili Pepovi klavír. Na něj hrál virtuózně 
a přirozeně všechny skladby zpaměti. S oblibou hrál skladby 
vynikajících světových skladatelů: Smetany, Dvořáka, Mozarta, 
Beethovena aj. Za teplých letních večerů poslouchalo mnoho 
místních občanů na návsi jeho hru. Domácí posluchači, o které 
nebylo nikdy nouze, však na něm žádali, aby zahrál i něco od 
podlahy. Pepa znal mnoho valčíků a zábavných skladeb, které 
střídaly vážnou hudbu. 
Bylo jaro 1919. Skřivani nad polem za sady jásali, kolem hlav 
na zahradě bzučely včely vracejíce se z potulek, vše živé pře-
kypovalo životem. Josef Malý dlouho nezahálel. Muzika, to byl 
jeho život. Brzy se dohovořil s některými mladými hospodáři 
ve vsi, podle zájmu naučil každého na nějaký hudební nástroj 
a brzy byla ve vsi kapela. Ta vyhrávala za letních večerů na 
návsi a při tanečních zábavách v některém hostinci. Všichni tito 
muzikanti již odpočívají léta na kocelovickém hřbitůvku, ale 
muzikantský duch z vesnice nezmizel.“
Tolik citace profesora Machovce. A mou milou povinností je 
seznámit čtenáře našeho časopisu s tím, že u nás v Kocelovi-
cích stále máme významné mladé hudebníky.
O letošní kocelovické pouti 30.8.2009 v hudebním odpoledni 
na zahradě u hospůdky vystoupil keltský soubor Samhain, ve 
kterém již několik let působí naše Michaela Čadková. Násle-
dovalo hudební vystoupení pop-rockové kapely Epidemie, ve 
které vystoupili další naši studenti: Martin Lukáš a Markéta 
Čadková. Může nás jen těšit, že hudba a zpěv má stále u nás 
pokračovatele, že z naší vesnice hudební tradice nevymizela. 
 Milada Cihlová

LNÁŘE
Desetileté výročí zpřístupnění 
zámku Lnáře
Zámek Lnáře – výrazná barokní dominanta stejnojmenné 
obce a do r.1992 využíván jako výjezdní a rekreační středisko 
české vlády byl vůbec poprvé ve své bohaté historii zpřístupněn 
široké veřejnosti v r.1999, 333 let od svého založení!
Za deset let se zde uskutečnilo mnoho společenských i kulturních 
akcí, ale i občanských a církevních svatebních obřadů.
V rámci turistických prohlídek si za toto období jeho interiéry 
s unikátní freskovou výzdobou prohlédlo téměř 90 tisíc 
návštěvníků.
Na závěr turistické sezóny 2009 se uskuteční 28.9. (státní 
svátek) a 17.11. (státní svátek) mimořádné prohlídky zámku.
V tento den budou zpřístupněny i prostory, které nejsou součástí 
běžné prohlídkové trasy. Kazetový sál, historické aparmány, věž, 
hotelové pokoje, zámecký park a další.  
Otevírací doba 9:00 – 18:00
Informace: správa zámku Lnáře tel.: 604 401 432,
e-mail: zameklnare.sprava@seznam.cz

DĚJINY OSADY LNÁŘSKÉ
Napsal P. Alois Majer,
kněz konventu řádu Sv. Augustina B. ve Lnářích 
(Vyšlo ve Lnářích 1923, nákladem Konventu Lnářského,
vytištěno knihtiskárnou Karla Nepodala v Blatné.)

„Památce všeho toho nesčíslného dobra, kteréž pro lid náš řehol-
níci augustiniánští v tomto chrámu a klášteře při něm vykonali, 
budiž tato kniha věnována; a poněvadž to vše obětovali celému 
sice širému okolí, nicméně však především obcím, spojeným 
nyní v osadu Lnářskou, dávám tuto knihu a připisuji ji této milé 
osadě Lnářské, na níž jsem přes 40 let působil, zejména jako 
duchovní správce po celých 27 let.“ (str. 5)
„Přeji si ze srdce, aby osadníci Lnářští nejen na tajemství a pa-
mátky kostela a kláštera, ale na vše, s čímž se denně stýkají ve 
svých milých obcích, s porozuměním a tudíž i s úctou a radostí 
prohlíželi, těmi pohledy se vzdělávali duševně i duchovně 
a vroucí láskou přilnuli k své domovině, která, jsouc malou 
částkou krásné naší vlasti, učí je milovati tuto drahou vlast naši 
a Boha, jenž nám ji dal tak milou a tolika krásami ozdobenou.“ 
(str. 6)
„Lesní rada Theodor Mokrý založil na panském palouku a 
poli pod klášterem vrbovnu a osázel celý klášterní vrch akáty 
a vzácnými druhy dubů a jehličnatých stromů a utvořil nad i pod 

OÚ KOCELOVICE 
pořádá

Běh Kocelovice-Hornosín-
Kocelovice

Datum:  19.9.2009
Místo konání:  Kocelovice u Blatné, okr. Strakonice
Prezentace:  od 9:00 hod. v pohostinství v Kocelovicích 
Start:   10:00 hod. od místního pohostinství 
Trať:   7,0 km - všechny kategorie

Trať má střídavý profil a vede po asfaltových
cestách a místních komunikacích s řídkým 
provozem. Značení bude provedeno bílými šipkami 
na zemi. Trať bude zajištěna pořadateli, před 
čelem závodu pojede kolo, motocykl.
KATEGORIE:  
* Junioři (do 19 let) 
* Muži do 39 let (19-39let)
* Muži 40-49let
* Muži 50-59let
* Muži 60-69 let 
* Muži nad 70 let
* Juniorky (do 19 let)
* Ženy do 34 let (19-34 let)
* Ženy  35-49let
* Ženy nad 50 let

Startovné:  30,-Kč, 
  zdarma - junioři, juniorky a důchodci 

CENY: pro první tři v každé kategorii – diplom 
a věcná cena. Pro nejrychlejšího Kocelováka 
a Kocelovačku – cena starosty obce.
OBČERSTVENÍ: po doběhu – čaj a sušenka, 
párek, pivo nebo nealko
ŠATNY: v pohostinství v Kocelovicích
DOPRAVA: individuální, Kocelovice leží cca 7 km 
od Blatné, 4 km od Lnář
INFORMACE: Martin Holan, tel. 267243726, 
274868152, e-mail : Martin.Holan@zentiva.cz 
Běh se koná za každého počasí. 
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
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rybníčkem Jordánek pěkné sady, které ohradil a opatřil sedadly. 
Téhož roku 1908 dokončeno k ozdobě Lnářského okolí osazová-
ním návrší nad rybníkem Podhájčí vzácnými jehličnatými stro-
my, kterážto práce postupně konána od r. 1902.“ (str. 189 – 190)
„Nelze nám mlčením pominouti, že v létech před válkou 
počínaje rokem 1911 dály se v panském lese Kobyle pokusy 
dolováním na zlato. Les tento jest plný zasypaných jam, jako 
na mnohých místech okolí zdejšího, což nasvědčuje tomu, že 
se před mnohými lety na kopcích zlato dolovalo a u potoků 
rýžovalo. Bohužel nemáme o tom žádných určitých zpráv z 
dob dávno minulých. Soukromá společnost zmíněného roku 
podnikla pokusy, zda by s úspěchem se dolování potkalo. 
Vyhloubala šachtu 52 metry hlubokou a nalezla zlato ve 
sloučenině zvané nagiagit, kteráž však byla poutána křemenem, 
čímž by vylučování zlata bylo tak nákladné, že by se doly 
nevyplácely a proto jako jinde v okolí, i tu od podniku toho 
upuštěno. Tytéž pokusy bezúspěšné dály se na Zlaté hoře, 
náležející obci Kocelovicům. Jméno této hory a jméno Zlatý 
potok jsou památky dávného, před mnohými stalety konaného 
tu dolování a rýžování zlata. Škoda, že nemáme o tom určitých 
zpráv. “ (str. 191)
Ty hrdinné příslušníky a obyvatele obce Lnář připomenouti nám 
káže úcta a vděčnost, kteří život svůj za minulé války obětovali, 
aby pomohli národu svému vykoupiti krví svou dávno touženou 
svobodu a samostatnost. Nechť obyvatelstvo Lnář zachová je 
na vždy ve vřelé, uctivé a vděčné paměti. Jsou to: Augustin Ka-
rel, Bouda Matěj, Červenka Karel, Dušek Václav, Hájek Josef, 
Hájek Karel, Hájek Jan, Ježek Václav, Jana František, Kalista 
Alois, Kohout Petr, Kohout František, Pokař František, Maxa 
František, Novák Rudolf, Švec Josef, Šimůnek Alois, Zíka Sta-
nislav, Zouplna Rudolf Zouplna Alois, Matějovský Jan, Viktora 
Václav, Brauner František, Černý Karel. Těmto hrdinům posta-
ven ze sbírky a daru krajanů Amerických pomník před školou a 
odhalen dne 12. srpna 1923.“ (str. 192)

RYBÁŘSTVÍ LNÁŘE, S.R.O.
Na území Lnář a okolí působí společnost Rybářství Lnáře, 
s.r.o.  zabývající se chovem ryb, zemědělskou a lesní výrobou 
a od 1.1.2009 i pilařskou výrobou na provozovně Pila Nový 
Dvůr Kocelovice. Ve všech provozech zaměstnáváme kolem 
30 lidí. Činnosti, které vyžadují mechanizaci (zemědělství, lesní 
výroba a opravy staveb) nám zajišťují externí firmy. Ostatní
zajišťujeme vlastními silami a prostředky.
Hlavní náplní firmy Rybářství Lnáře, s.r.o. je hospodaření na
420 ha vlastních rybníků a 60 ha rybníků pronajatých. Cílem je 
produkovat kvalitního kapra v tržní váze na export i na domácí 
trh. K tomu také chováme ostatní druhy ryb jako je štika, can-
dát, sumec, lín a dostatek násadových ryb pro vlastní potřebu i 
na prodej. V lesnictví se zaměřujeme na produkování kvalitní 
kulatiny na prodej a v současné době i ke zpracování na vlastní 
pile. Pěstební činnost spočívá v postupném zalesňování ploch po 
orkánu Kyrill a vichřici Emma a také po kůrovcových kalami-
tách, které nás provází i v současnosti. Zemědělská výroba nám 
slouží k zabezpečení části vlastního krmení pro ryby. Za situace, 
která v ekonomice v současné době nastala se snažíme udržet 
současnou zaměstnanost a v dohledné době se nepočítá s žád-
ným rozšiřováním hospodaření, ale s jeho modernizací a efek-
tivnějším hospodařením. Velké prostředky se také vydávají ve 
spolupráci s dotační politikou státu na odbahnění a rekonstrukci 
rybníků a jejich zabezpečení proti povodňovým vlnám. Za dobu 
od povodně v roce 2002 bylo takto opraveno 6 významných ryb-
níků a další se plánují.
Více informací naleznete na www.lnare.cz.
 Vávra Petr – jednatel společnosti

Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře  
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře byla založena v roce 1919, 
letos tedy slavíme devadesát let od jejího založení. V obci Lnáře 
patříme mezi největší. Tělovýchovná jednota má v současnosti 
dvě stě deset členů. Co se týká sportů, tak samozřejmě převládá 
fotbal, kde nás reprezentují dvě mužstva mužů a jedno mužstvo 

dorostenců. Žákovské mužstvo jsme museli z důvodů malé člen-
ské základny zrušit. Všechna fotbalová mužstva hrají okresní 
soutěže a nevedou si špatně.
Velice dobře si vedou naši stolní tenisté, kteří svá utkání hrají 
v bývalé škole v Kocelovicích. Dále pak máme mužský tým 
nohejbalistů, kteří hrají na antukovém hřišti v Zahorčicích. 
Nohejbalisté pravidelně každý rok pořádají nohejbalový turnaj, 
který je velice dobře obsazen. 
Nezahálejí ani naše členky. V letním období hrají rekreačně 
volejbal na hřišti v blízkosti fotbalového. V zimním období cho-
dí cvičit aerobic. Lnářské ženy cvičí v tělocvičně Základní školy 
ve Lnářích, Tchořovické ženy pak v sále pohostinství ve Tcho-
řovicích. Maminky s dětmi chodí na výlety do krásné přírody 
v okolí Lnář. Ženy pak pořádají cyklistické výlety na Třemšín 
a podobně.
Nedílnou součástí činností tělovýchovné jednoty jsou také kul-
turní akce: jak pro dospělé, tak i pro děti. Velkou oblibu si získal 
dnes již tradiční Masopustní průvod obcí. V oblibě, především 
u dětí, je opékání vuřtů a pálení „Čarodějnic“. Poslední akcí v 
roce, na kterou se jistě těší, a zároveň se jí obávají naši nejmen-
ší, je Mikulášská nadílka, která se koná před prodejnou potravin 
Spar za velké účasti dětí, ale i dospělých.
 Václav Krejčí, předseda TJ Lnáře

KUŘÁTKO CUP, LNÁŘE 2009
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře v letošním roce slaví 90 
let od svého založení. Jednou z akcí konaných u příležitosti 
výročí založení Sokola ve Lnářích, byl fotbalový turnaj v malé 
kopané „Kuřátko Cup 2009“, který tělovýchovná jednota po-
řádala společně  s hospodou „Na Růžku“ v Blatné. Již dlouho 
před samotným turnajem se hlásila mužstva  ze širokého okolí 
k účasti v tomto turnaji.
Organizátoři neponechali nic náhodě a již několik dnů před 
samotným turnajem vše zodpovědně připravovali. A tak se na 
fotbalovém hřišti ve Lnářích zrodila čtyři hřiště pro malou
kopanou. Důkladně se připravovalo také zázemí celého turnaje, 
velký důraz byl kladen na pestrost a kvalitu materiálového zá-
sobování. Vždyť co je do sportovního zážitku, když má divák 
a sportovní fanda prázdné břicho.
V sobotu 1. srpna v devět hodin na pomyslnou startovní čáru 
nastoupilo osmnáct přihlášených mužstev. Složení hracího pa-
vouka bylo velice rozmanité. Jako velké lákadlo
působilo mužstvo žen 
pražské Slávie, dále 
bylo možné vidět 
další mužstva z Prahy 
a Plzeňska, dále jsme 
mohli vidět mužstva 
z Blatenska a samo-
zřejmě i reprezentanty Lnář. 
Turnaje se zúčastnili aktivní sportovci, ale i úplní amatéři.
Slavnostního zahájení turnaje se ujala starostka obce Lnáře paní 
Stanislava Mašková. 
A pak již se na hřišti odehrávali tuhé a nelítostné sportovní boje, 
které však byly vedeny zcela v rámci pravidel a v duchu čisté 
a poctivé hry.
K dobré náladě a krásným sportovním zážitkům přispělo hezké 
a slunečné počasí, které turnaj provázelo po celý den.  
Rozlosovací a startovní pavouk se neustále zužoval, až z jeho 
závěru vyplynul celkový vítěz, kterým se na hřišti stalo mužstvo 
mužů Lnář. S lehkou nadsázkou však lze říci, že vítězem byl 
každý, kdo přišel a byť jenom jako fanoušek podpořil aktivní 
účastníky turnaje.
Závěrem je nutné poznamenat, že celý turnaj proběhl bez ja-
kýchkoliv problémů, tahanic a hádek. Dík patří pořadatelům za 
přípravu a samotný průběh turnaje a samozřejmě aktivním
účastníkům turnaje za jejich disciplinovaný a profesionální pří-
stup. 
Děkujeme a těšíme se za rok nashledanou.

 Václav Krejčí, TJ Sokol Lnáře
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STROM PRAHA VE LNÁŘÍCH
Historie působení firmy STROM Praha a.s. se
začala psát ve Lnářích v září 1999. Od té doby byl  
servis zemědělské techniky prováděn v pronajatých 
prostorách místního zemědělského družstva.
Zcela jiná kapitola se otevřela v únoru 2006, kdy bylo slav-
nostně otevřeno na zelené louce vybudované vlastní servisně-
-obchodní středisko. Dominantní činností je prodej a servis 
špičkové zahradní, komunální a zemědělské techniky americké 
firmy John Deere, jejíž jediným oficiálním distributorem pro
ČR se firma STROM Praha stala v devadesátých letech minulé-
ho století.
V současné době se ve Lnářích provádí i obchod a servis pro 
jiné značky a společnosti působící v oblasti zahradní, lesnické, 
komunální a zemědělské techniky. Dá se říci, že Lnáře se pro 
firmu STROM Praha staly jakousi základnou pro působení v ob-
lasti jihozápadní části ČR, i když v tomto regionu je ještě něko-
lik poboček společnosti STROM Praha a.s. V regionu Blatenska 
v současné době neexistuje firma zabývající se výše zmíněnou
činností v tak velikém rozsahu a velké množství zákazníků má 
sídlo právě v této oblasti.
Společnost v současné době zaměstnává ve Lnářích 14 lidí 
a i když někteří dojíždějí z větší vzdálenosti, pro lidi místní nebo 
z blízkého okolí nabídla a nabízí firma vítané pracovní příležitosti.
Většině obyvatel orientující se v oboru utkvěla značka John 
Deere v paměti jako výrobce velkých zemědělských strojů, ze-
jména traktorů. Tento sortiment trhu je opravdu nejvíce znám, 
hlavními zákazníky jsou zemědělci, ať už od soukromě hospo-
dařících rolníků po velké zemědělské podniky, ale tímto výrobní 
program firmy John Deere zdaleka nekončí. Na českém trhu se 
kvalita této značky začíná prosazovat i v zahradní a komunální 
technice a můžeme se říci, že uživatelem této techniky je dnes 
majitel zahradní sekačky nebo zahradního traktoru, stejně tak 
jako obec využívající speciální stroje pro údržbu zelených ploch 
nebo veřejných prostranství či správa a údržba silnic, kde je 
technika celoročně využita pro údržbu komunikací. 
Pro nejmenší zákazníky je na prodejně na středisku Lnáře 
připraven bohatý sortiment hraček nejen zemědělských strojů.

ČESKÝ SVAZ ŽEN LNÁŘE
O činnosti znovuobnoveného Českého svazu žen Lnáře v uply-
nulých 10 letech jste se mohli dočíst v květnovém vydání SO-
Báčku, dnes tedy o našich plánech blízkých i vzdálených, trva-
lých i příležitostných.
Rády bychom pokračovaly v jarních výletech vlakem za krásami 
vlasti (snad Františkovy Lázně, snad Příbram…) a dál se ne-
chaly rozmazlovat v bazénu mačkovského areálu. Dál by mělo 
přetrvat podzimní „Figurkobraní“, besedy se zajímavými lidmi, 
prodej kytiček v rámci akce „Liga proti rakovině“ , ale i slav-
nostní posezení na konci roku a dvě tradiční schůze (výroční a 
poprázdninová). A z těch příležitostných a namátkových..uvidí-
me. Za ČSŽ Lnáře: M. Vrátná

Myslivecké sdružení Stráže Lnáře
Myslivecká společnost Stráže Lnáře v letošním roce vstoupila 
do 61 let svojí činnosti. Toto myslivecké sdružení hospodaří 
na přibližně 1500 ha pronajaté honitby. V současné době je ve 
sdružení 31 členů. Na rozdíl od ostatních mysliveckých sdružení 
se zde nepromítá „stárnutí sdružení“, věková kategorie do 35 
let je v tomto sdružení zastoupena 29% členů. MS Stráže Lnáře 
se rozhodlo v loňském roce více věnovat veřejnosti, především 
dětem. Proto uspořádala  besedu v mateřské školce ve Lnářích, 
dětskou výtvarnou soutěž pro děti Blatenska, dětský lovecký den 
a výstavu o myslivosti na Lnářsku v Galerii Tvrz. Letos v červnu 
opět proběhl dětský lovecký den, kde děti využily své vědomosti 
z přírody a střelecké dovednosti (foto vpravo). V širokém okolí 
je toto myslivecké sdružení známo pořádáním mysliveckých 
plesů s bohatou tombolou. Nyní se připravuje ples, který se 
uskuteční 23. ledna 2010 a hudbu zajistí kapela Budvarka. Bližší 
informace můžete sledovat na internetových stránkách www.
msstrazelnare.webnode.cz 

MÍSTNÍ KNIHOVNA LNÁŘE
Místní knihovna sídlí od roku 2003 ve zrekonstruovaných pro-
storách lnářské tvrze. Knihovna má 118 čtenářů, z toho 44 dětí, 
k dispozici je jim fond čítající přibližně 5000 svazků, dále knihov-
na odebírá 8 titulů časopisů. Ročně knihovnu navštíví v průměru 
kolem 2500 návštěvníků, včetně návštěvníků internetu. 
Knihovna již tradičně pořádá velikonoční a vánoční výstavy 
malovaných perníčků z dílny paní Čelkové.
V letošním roce proběhne již 3. ročník „Turnaje v pexesu“, kde 
opět ve spolupráci s družinou místní školy vyzveme družiny 
z bělčické a kasejovické školy. Nelze ponechat bez zmínky tur-
naj v „Člověče nezlob se“ – o velkého putovního Člobrdu, pořá-
daný ve spolupráci s místní organizací ČSŽ.   
 Za MK Lnáře H. Hrubešová
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„Podejme si ruce ve 
lnářské školičce“
Základní škola Lnáře byla s účinností od 
1.1.2003 zařazena Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol 
jako příspěvková organizace s právní 
subjektivitou.
1.10.2005 došlo ke změně názvu školy na 
Základní škola a Mateřská škola Lnáře. 
Součásti příspěvkové organizace tvoří zá-
kladní škola, mateřská škola s provozem 
v objektu budovy Zemědělského družstva 
Lnáře, školní družina a školní jídelna 
s provozem v budově školy.
V loňském roce jsme si společně s bý-
valými zaměstnanci a dalšími vzácnými 
hosty připomněli již 110. výročí založení 
naší školy. Škola je organizována jako 
málotřídní se třemi třídami při pěti roč-
nících. Vzhledem k snižujícímu se počtu 
žáků došlo ke sloučení 1. a 2. ročníku 
a 3. a 5. ročníku. V letošním školním 
roce navštěvuje školu 30 žáků z obcí 
Lnáře, Předmíř, Metly, Zámlyní a Hajany. 
I pro stávající školní rok 2009/2010 byla 
základní škole udělena výjimka z počtu 
žáků  rozhodnutím Zastupitelstva obce 
Lnáře.
Při vstupu do školní budovy jsou jistě 
návštěvníci příjemně překvapeni vyzdo-
benými, upravenými a prosvětlenými 
učebnami, na jejichž vzhledu se podílejí 
ve velké míře žáci společně se svými 
učiteli. Prostory pro výuku mají žáci 
dostatečné, a proto v každé třídě mohou 
využívat hrací a relaxační koutek. Vzhle-
dem k velikosti školy nemají vyučující 
k dispozici sborovnu ani osobní kabinety, 
což může z pozitivního hlediska přispívat 
k lepšímu „soužití“ žáků a učitelů a do-
vytvářet rodinné prostředí. V době volna 
a přestávek mohou děti užívat všech 
školních prostor, odpočinkové koutky, 
učebnu PC, hernu a tělocvičnu, vždy po 

dohodě s vyučujícím. V příznivém počasí 
pobývají žáci a učitelé o přestávkách i při 
výuce   na školním hřišti. 
Pro veřejná vystoupení a výstavy žáků 
jsou využívány prostorné přízemní pro-
story a učebna tělocviku. Materiální 
vybavení školy je dostatečné, na tvorbě 
mnoha pomůcek se podílejí žáci sami. 
Škola je dobře vybavena rovněž učebni-
cemi a učebními pomůckami, při výuce 
některých předmětů je využíván výukový 
software. 

Dlouhodobé projekty, 
spolupráce
Každoročně se zapojujeme do projektů ve 
spolupráci s odborem životního prostředí 
v Blatné, žáci jsou po celý rok úspěšně 
motivováni ke sběru léčivých bylin i ke 
sběru kaštanů a žaludů. K výchově ke 
zdravému životnímu stylu se přibližuje-
me zapojením do projektu Zdravé zuby, 
různých sportovních akcí, jako jsou Mc-
Donald´s Cup, školní zimní a zimní 
olympiáda, plavání v mačkovském 
Domově Petra a dalších. Realizujeme 
rovněž projekt „Školní mléko“ a vel-
ký význam přikládáme vytvářením 
projektů zaměřených na protidrogo-
vou prevenci. Přispíváme také formou 
sbírky nadaci Chrpa, čímž podporuje-
me zajištění speciálního výcviku koní 
pro hipporehabilitaci. Tvůrčí činnost 
podporujeme stálým rozšiřováním 
řad „vášnivých“ čtenářů v Klubu 
nakladatelství Fragment a Albatros. 
Mezi další dlouhodobé projekty patří 
žáky i rodiči oblíbené tradiční akce 
– Svátek Slabikáře, školní akademie, 
maškarní ples, vánoční koncert, vá-
noční a velikonoční výstava, o nichž 
veřejnost pravidelně informujeme 
v Blatenských listech nebo v listech 
Blatensko SOBě. Všichni pedagogové 
na všech těchto projektech vzájemně 

spolupracují, vyjíždíme na řadu exkurzí, 
pořádáme akce s výtvarným, sportovním 
i ekologickým zaměřením.

Zaměření školy
Název školního vzdělávacího programu 
„Podejme si ruce“ byl vybrán z dalších 
čtyř návrhů a byl jím tak potvrzen do té 
doby možná nevyslovený záměr žáků, 
učitelů i celé školy. Žákům se tak podaři-
lo přímo pojmenovat zaměření a priority 
nejen školního vzdělávacího programu, 
ale i každodenního života naší „malé 
velké školičky“ týkajícího se žáků, rodi-
čů, učitel, kuchařek, školnic a všech, kteří 
nás navštíví.  
„CHCEME SI V KAŽDÉ SITUACI 
PODAT POMOCNOU RUKU 
A CHCEME VĚDĚT, ŽE NÁM BUDE 
PODÁNA.“

Jitka Venclová, ředitelka 
ZŠ a MŠ Lnáře

PŘEDSTAVUJE SE VÁM MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní 
škola a Mateřská škola Lnáře.
JE ŠKOLOU JEDNOTŘÍDNÍ A NESE NÁZEV SLUNÍČKO.
V letošním školním roce ji bude navštěvovat 28 dětí. Zahájení 
školního roku se zúčastnila p. starostka Stanislava Mašková 
a rodiče nově příchozích dětí. Přivítali jsme je v nově vymalo-
vaných, vyzdobených a vybavených třídách.
Svým uspořádáním poskytuje MŠ dětem dostatek soukromí 
i prostoru pro hru, tvořivé činnosti, odpočinek i zábavu. Náš 
školní vzdělávací program POZNÁVÁME  SVĚT  S KRT-
KEM  nabízí pestré činnosti a množství přiležitostí k rozvoji 
osobnosti, zájmů a talentu. Tento program doplňují další akti-
vity: logopedická prevence, hrátky s keramickou hlínou, dny 
setkání dětí a rodičů v MŠ pod názvem „Táto, mámo, pojďte 
si hrát“, předplavecký výcvik a mimořádné akce školy.
Každoročně se zapojujeme do výtvarných soutěží, ve kterých 
dosahujeme nemalých úspěchů.
Přejeme všem dětem hodně krásných zážitků a pohodové dny 
v naší MŠ.
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková  
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MYŠTICE
Stručně z obce
- oznamujeme všem, že naše obec má nové internetové stránky. 
Současná adresa zní www.obecmystice.cz
- na druhou polovinu října připravujeme tradiční sraz důchodců, 
přesný termín bude dodatečně oznámen
- přivítáme jakoukoliv historickou fotodokumentaci z našich 
obcí, tato bude přenesena do elektronické podoby a originály 
vrátíme v původním stavu zpět majitelům, předem děkujeme
- upozorňujeme na možnost odběru obědů pro naše seniory za 
velmi zajímavých finančních podmínek, bližší informace na
obecním úřadě nebo tel.: 725 031 381

Připravované akce na nejbližší období
 26. září od 8:00 pochod Myštická 15-tka
 27. září posezení s dechovkou v kulturním domě v Myšticích
 17. října rocková muzika v kulturním domě v Myšticích
 v první polovině listopadu proběhne posezení s Country 
music v kulturním domě v Myšticích
 27. listopadu PARKÁNI v kulturním domě v Myšticích
 5. prosince Mikulášská besídka
 19. prosince ROCKOVÁ MŠE v kulturním domě v Myšticích
O PŘESNÝCH ČASECH A PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH 
BUDEME INFORMOVAT. 

PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
Letošní způsob léta zdál se mi poněkud rozmarný… 
Jistě známá glosa z nádherného filmu Rozmarné léto.
Letošní léto bylo, alespoň pro některé z nás, ani ne tak 
rozmarné jako hektické, neboť program těchto prázdnin 
byl opravdu nabitý. 
Pokračovaly zásadní rekonstrukční práce na letos zakoupeném 
Zájezdním hostinci U Labutě a na kulturním domě v Myšticích. 
Do finále šla rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Myšti-
cích. Započata byla realizace dotace z Programu rozvoje venko-
va, a to rekonstrukcí komunikace mezi obcemi Střížovice a Cho-
bot a nákupem komunální techniky. 
V průběhu července jsme pak započali organizačně připravovat 
realizaci nohejbalového turnaje na novém víceúčelovém sporto-
višti, Srazu rodáků a přátel obce, hasičského odpoledne, jehož 
součástí byl i závod o pohár starosty a divadelně-kulturního od-
poledne ve Dvoreticích, nazvaného Dvoretické libování.   
Ještě v červenci se naše ženské i mužské hasičské družstvo 
zúčastnilo závodů v Chobotě a Chlumu. Za letošní nasazení 
při soutěžích (nejen těch prázdninových) všem zúčastněným 
patří velký dík. Ku konci července se pak mnoho dobrovolníků 
chopilo přípravy soutěže o pohár starosty, který se zrealizoval 
22. srpna ku příležitosti proběhlého Srazu rodáků a přátel obce 
v Myšticích, ale to tom dále.

8. srpna – nohejbalový turnaj
Za přispění mnoha hodin dobrovolné práce celé řady nadšenců 
byla v průběhu července dokončena rekonstrukce víceúčelového 
sportoviště v Myšticích. Ku příležitosti jakéhosi zahájení spor-
tovních aktivit na tomto plácku proběhl turnaj trojic v nohejbale. 
Organizátoři si do poslední chvíle nebyli jisti, zda bude kurt 
opravdu stoprocentně připraven a tak neproběhla nijak zásadní 
reklama tomuto podniku. I tak se turnaje zúčastnilo sedm druž-
stev (Mirovice, Svobodka, tři myštická družstva a hosté z Cho-
tusic od Čáslavi a jedno družstvo „pražáků“), které se systémem 
každý s každým utkaly o konečné pořadí. Ceny měly výhradně 
vazbu na produkty rostlinného původu (pivo v soudku, dárkové 
balení „lahvářů,“ keramické „tupláky“ a med). Družstva mezi 
sebou sváděla urputné boje. Mnohdy vítězilo nad nohejbalovým 
umem obrovské nasazení a nadšení jednotlivých hráčů. Kdo 
vyhrál určitě není tak důležité, protože prostě vyhráli všichni 
zúčastnění. Děkuji dobrovolníkům za odvedenou práci na tomto 
sportovišti a přeji organizátorů takovýchto akcí mnoho nadšení 
k organizování dalších.

22. srpna – Sraz rodáků a přátel obce
I tento den měl nádech jakési premiéry, neboť po pěti letech re-
alizovaný pátý Sraz rodáků a přátel obce se uskutečnil v prosto-
rách zrekonstruovaného kulturního domu v Myšticích. Těsně po 
poledni se začali, i přes značnou nepřízeň počasí, sjíždět účastní-
ci této akce. Po úvodní presentaci a realizované aktualizaci adres 
a kontaktů na jednotlivé účastníky se přibližně v půl druhé od-
poledne ujal slova starosta obce a tuto akci zahájil. Pod vedením 
paní Kosíkové následovalo vystoupení místních dětí s pásmem 
písniček a básniček. Z realizovaného programu stojí za zmínku 
promítání fotografií z realizovaných akcí za poslední léta, dále
pak promítání video nahrávek z dříve realizovaných srazů. Dále 
zde presentoval a na základě informací účastníků i doplňoval svá 
díla Ing. Zájeda, který se zabývá tvorbou tzv. Rodopisů obcí spa-
dajících pod mirovickou farnost. Ing. arch. Olga Tausingerová 
pak zde zajišťovala odborný výklad k právě vytvářené územně 
plánovací dokumentaci pro naše území. Dále na návsi v horní 
části obce byla realizována malá výstava staré hasičské a země-
dělské techniky. Zde svým výkladem k jednotlivých exponátům 
přispěl slovem i ukázkou Ing. Kočárek. 
V pět hodin odpoledne pak přijelo hudební seskupení pana 
Koubka z Blatné, které hrálo s nadšením sobě vlastním až do 
jedné hodiny po půlnoci. Po dlouhém čase tak byla v našem kul-
turním domě realizována i živá zábava. Přibližně třicet „vytrval-
ců“ pak vydrželo až do brzkých ranních hodin.  
Dalším doprovodným programem byla soutěž v hasičském spor-
tu o pohár starosty. Dlouho to díky vytrvalému dešti vypadalo, že 
se soutěžit vůbec nebude. Asi ve dvě hodiny odpoledne ale roz-
hodčí rozhodli, že se soutěž ve svém zkráceném programu přesto 
bude realizovat. Soutěže se nakonec zúčastnilo dvanáct muž-
ských a šest ženských družstev. Nálada byla více než výborná 
a výkony soutěžících byly v pravdě na hranici jejich možností. 
Naše ženské družstvo obsadilo krásné druhé místo a muži zakon-
čili své zápolení na místě pátém. 
I k tomuto dni mi nezbývá než ocenit obrovské nasazení všech, 
kteří se podíleli na realizaci a organizaci tohoto velmi nabytého 
odpoledne. Díííky moc. 

29. srpna – Dvoretické libování
Na samý konec prázdnin bylo již podruhé uskutečněno setkání 
ve Dvoreticích. Tato malá a nenápadná obec mezi Vahlovicemi 
a Lacinou skýtá svým přírodním členěním možnost realizovat 
vpravdě překrásné kulturně společenské akce přímo na návsi. Na 
úvod přivítal téměř tři stovky diváků pan Jiří Kočárek, vpravdě 
duše této trachtace. Všechny zúčastněné seznámil s programem 
tohoto odpoledne. Jako první vystoupil pěvecký sbor gymnázia 
Strakonice pod vedením profesorky Marcely Mikové. Následo-
valo vystoupení pana Vladimíra Gutha, profesionálního mima 
a herce černého divadla v operativně upravené stodole. Jeho 
vystoupení mělo hned tři reprízy a sklidilo velký ohlas, neboť 
černé divadlo bylo opravdu pro mnohé naprosté novum. Násle-
doval loutkoherecký kus pana Jana Kostrouna, který dvakrát 
přehrál výjev o princi, který blatenskou kořalečku ze spárů zlého 
čaroděje vysvobodil. Velký ohlas také sklidilo scéna pana Ko-
čárka a Ing. arch. Navrátila coby posledního žijícího obchodního 
zástupce a technika firmy Lorenz Kroměříž (toho času výrobce
parních a benzínových lokomobil), školeného ve Vídni a právě v 
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tento den projíždějícího přes Dvoretice. Pánové sehráli nádherný 
výjev z presentace benzínové lokomobily a nádherně zrekon-
struované mlátičky, kdy na závěr oba stroje byly naprosto bez-
chybně spuštěny. Poté pak proběhlo spuštění obou strojů snad 
ještě desetkráte. Na samý závěr pak neoficielní spolek místních
a téměř místních ochotníků zvaný Alzahimr sehrál vlastní di-
vadelní kus o tom Kterak král Jmeloslav o kuličky přišel. I toto 
vystoupení se setkalo s velkým ohlasem a přispělo k pěkně pro-
žitému poslednímu prázdninovému víkendu. 
Na přípravě a organizace se více či méně podílelo na třicet dob-
rovolníků. Všem velké a nedocenitelné poděkování.   
 Tomáš Koželuh

PŘEDMÍŘ
Čas, který plyne, zdá se čím dál tím rychleji pomalu přesouvá 
letošní léto už do vzpomínek, a za doprovodu znechucujících 
událostí, které provázejí naši „vrcholovou politiku“ se kvapem 
blížíme do podzimu.
Prvděpodobně (?) nás čekají předčasné volby, ve kterých se 
budeme snažit dát najevo, co chceme, či nechceme. Ale bude 
to tvrdý oříšek. Těžko lze uvěřit předvolebním slibům různých 

stranických „aparátů“, které před volbami slibují hory doly, ale 
následně už pouze hledají výmluvy, proč sliby nelze splnit. Po-
litika je však všude okolo nás, ovlivňuje a řídí náš každodenní 
život, a ať se nám líbí či nikoliv, bude nás stále všude provázet 
a nevyhneme se jí. Myslím, že nejrozumnější bude, bez ohledu 
na stranickou příslušnost, přidělit zakroužkováním preferenční 
hlas osobnosti, která již v minulosti dokázala, že jí není lhostej-
ný rodný kraj a lidé v něm žijící.
Pro mne je takovou osobností Ing.Kalbáč, který dokáže nadřadit 
„selský rozum“ nad stranické nesmyslnosti.....
V srpnu proběhl již druhým rokem v Předmíři pouťový koncert 
dechového souboru Rožmitálská Venkovanka. Počasí se opět 
vydařilo, a po úspěšné hudební produkci vydržela část publika 
při dobrém pivečku na návsi až do pozdních nočních hodin.
Za přispění dotace od Krajského úřadu byl zakoupen mulčovač 
za traktor, a tak je možno za použití této techniky lépe pečovat 
o vzhled zeleně, která nás obklopuje. Současně byl zakoupen 
přívěsný vozík za osobní automobil, a na nejbližším jednání 
zastupitelstva bude jednáno o možnosti a podmínkách jeho pří-
padného zapůjčování občanům obce.
Dále nám byla přidělena dotace ve výši téměř 80 tis.Kč na zří-
zení pracoviště Czech point na obecním úřadě. Po jeho spuštění 
bude možno na místě získat ověřené výpisy z KN, rejstříku tres-
tů, živnostenského rejstříku apod.
V nejbližší době nás mimo jiné čeká rozhodování, jak „naložit“ 
s lípami u kapličky v Zámlyní. Poslední dobou již několikrát 
jen náhodou nedošlo ke zranění procházejících osob při pádu 
suchých větví, a taras nad potokem by také mohl vyprávět „své“ 
o působení kořenového systému na jeho strukturu. Bude nutno 
zvolit citlivé, ale účinné řešení, takže se formou ankety obrátíme 
na obyvatele Zámlyní, aby se k problému vyjádřili.
V minulém „sobáčku“ jsem se zmínil o intervenci na ZVHS 
ohledně vyčištění potoka v Předmíři. Bylo písemně sděleno, že 
náš požadavek bude zařazen do plánu údržby na příští rok......
V měsíci srpnu bylo vydáno Územní rozhodnutí ke stavbě „ob-
chvatu“ okolo Řišť, tak nyní budeme čekat až bude vyhlášen 
dotační titul, ze kterého by bylo možno získat finanční prostřed-
ky na realizaci tohoto záměru, aby byl obecní rozpočet zatížen 
co nejmenší částkou.
Do následujícího období přeji všem hodně teplých a slunečných 
dnů, hodně zdraví a pohody.
Životní jubilea si v těchto dnech připomínají p. Jaroslav 
Nepodal ze Zámlyní (75) a p. Marie Urešová ze Řišť (70). 
Zastupitelstvo obce přeje oslavencům vše nejlepší.
V tomto období jsme se navždy rozloučili s našimi spoluobčany, 
p. Marií Chourovou z Předmíře (+84) a p. Milanem Solarem 
z Metlí (+42). Karel Palivec, starosta obce

RADOMYŠL
Škola obnovy venkova v Radomyšli 
(ŠOV) vychovává Evropany
Škola obnovy venkova v Radomyšli 
zahájila svoji činnost v roce 2006. Jejím 
hlavním posláním je propagace twinningu 
(mezinárodního partnerství obcí). Vydala 
již 2 publikace. V roce 2008 knihu 
„Dvě tváře Evropy, což je tříjazyčná 
fotografická publikace z partnerských
obcí Radomyšle a Montoggio (Itálie) 
a letos publikaci k 70. výročí založení Sdružené obce baráčníků 
v Radomyšli. Od začátku roku 2009 probíhají v základní škole 
kurzy italštiny, angličtiny a výpočetní techniky pro dospělé.  
ŠOV je vybavena špičkovou technikou nutnou pro pořádání 
kurzů nebo seminářů. Seminář, určený pro starosty na téma 
„ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany“, se uskutečnil letos 
v srpnu. Mezi přednášejícími byla například Mgr. Marcela 
Straková z Úřadu vlády ČR, nebo Ing. Olga Kučerová ze Svazu 
měst a obcí ČR. V listopadu ve spolupráci se ŠOV Šumava – 
Český les se uskuteční „Celostátní setkání škol obnovy venkova 
2009“. Uvedené aktivity byly významně podpořeny z POV 
Jihočeského kraje. 
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Všechny drobné sakrální stavby jsou 
opraveny
V letošním roce se díky dotacím z Ministerstva pro místní roz-
voj a Jihočeského kraje podařilo opravit kapličku v Podolí, kapli 
sv. Vojtěcha, Boží muka sv. Josefa a kapli sv. Jana Křtitele v 
Radomyšli. V minulých letech prošly opravou také kapličky v 
Domanicích, Rojicích, Leskovicích a Lázu. Znamená to, že se 
podařilo úspěšně dokončit jednu významnou etapu obnovy his-
torického majetku městyse. 
Malíř J. V. Novotný oslavil 
80. narozeniny vydáním knihy
V současné době – až do 16. října tohoto roku – probíhá v Měst-
ském muzeu ve Volyni výstava ak. malíře Jiřího Václava Novot-
ného s názvem „Cesty prácheňským domovem“, kde je na mno-
hých obrazech zachycena Radomyšl před několika desítkami 
let. Výstavu uspořádal ředitel Městského muzea ve Volyni Karel 
Skalický jako oslavu 80. narozenin malíře J. V. Novotného, žáka 
Cyrila Boudy a milovníka prácheňského kraje. U příležitosti 
výstavy vyšla kniha o díle J. V. Novotného za přispění městyse 
Radomyšl a je k zakoupení v infocentru v Radomyšli. 

Revitalizace aleje ke kostelu 
sv. Jana Křtitele v Radomyšli byla 
zahájena

Revitalizace znamená obnovení, oživení. V případě revitalizace ale-
je je myšleno omlazení (prořezání) korun stromů a dosadba nových 
stromů na místa, kde již stromy chybí nebo budou teprve vykáceny. 
Městys Radomyšl zahájil začátkem srpna akci „Revitalizace 
aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele v Radomyšli“. Práce v aleji 
budou rozložené do tří let - tedy až do roku 2011 s celkovými 
náklady 1.241.820,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií - Fondem soudržnosti (1.020.654,- Kč) a Státním fondem 
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní pro-
středí (60.038,- Kč) a zbytek peněz je spoluúčast městyse. Vlast-
ní realizace projektu byla na základě výběrového řízení svěřena 
firmě Arbores s.r.o. z Písku, jejíž pracovníci v tuto dobu provádí
výchovný a zdravotní řez na „mladších“ lipách a na ostatních 
provádějí komplexní ošetření – tedy opět zdravotní řez, odlehče-
ní nestabilních a odstranění suchých větví, provedení pevných či 
pružných vazeb na větvích, které by mohly ohrozit bezpečnost 
lidí pod stromy. Na tuto činnost dohlíží jako dozor investora 
p. Miroslav Kohel, který má obrovské zkušenosti z podobných 
akcí na Třeboňsku např. pro správu CHKO a BR Třeboňsko. 
Dále je činnost sledována Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR z Českých Budějovic, Národním památkovým ústavem 
v Českých Budějovicích a v neposlední řadě i MěÚ Strakonice 
– odb. životního prostředí, který na podzim loňského roku vy-
hlásil alej jako Významný krajinný prvek.
Po nynějším ošetření stromů bude následovat v období vegetač-
ního klidu odstranění nebezpečných stromů, které již nejdou za-
chránit a také pokácení několika dožívajících akátů, které uvolní 

místo nové výsadbě lip. V roce 2011 bude provedena konečná 
úprava aleje – hlavně následné ošetření po prořezání větví. 
První část stromořadí byla pravděpodobně vysázena kolem roku 
1764 podél kamenných kapliček křížové cesty o 14 zastaveních, 
které nahradily původní dřevěné, postavené v letech 1742 až 
1755. Z této aleje zůstalo do současné doby jen několik lip před 
kostelem sv. Jana Křtitele. Stáří je tedy asi 250 let. Další lípy 
byly sázeny kolem roku 1819 – od kostela směrem k Oseku. 
A převážná většina dalších lip byla vysázena před 30 lety. 
Z novodobé historie uvádím, že všechny významné události ze 
života městyse Radomyšl nějakým způsobem začínají právě 
pod lipami před kostelem sv. Jana Křtitele. Ať je to již návštěva 
prezidenta České republiky Václava Klause v roce 2006, kdy 
zde zahajoval oficiální návštěvu jižních Čech nebo v dalším roce
2007 zde byla pro změnu zahájena návštěva zástupců partnerské 
obce Montoggio z Itálie a v loňském roce 2008 se v příjemném 
chládku pod lipami sešli po mnoha letech od natáčení „filmové“
svatby princezna ze mlejna Andrea Černá s režisérem Zdeňkem 
Troškou a poté pokračovali lipovou alejí v koňském spřežení do 
Radomyšle, kde společně otevřeli Pohádkovou kancelář hlavně 
pro dětské návštěvníky Radomyšle. A aby byl výčet filmových
svateb úplný, tak zde pod lipami a v kostele sv. Jana Křtitele 
proběhla i jedna ze svateb do nového pokračování televizního 
seriálu Nemocnice na kraji města …
Kostel pravidelně navštěvují zástupci Suverénního řádu maltéz-
ských rytířů (již zde v historii působili). V loňském roce přijeli 
na radomyšlskou pouť v nejpočetnějším zastoupením v čele s 
velkopřevorem Frá Karlem Paarem O. Melit a uskutečnili v kos-
tele sv. Jana Křtitele slavnostní mši. 
Lipová alej byla zpodobněna i mnoha výtvarníky „Radomyšlá-
ky“ ( např. Jiřím Václavem Novotným, Aloisem Cimburkem, 
Valentinem Horbou, Igorem Semiginovským, bratry Hodoušo-
vými a školními dětmi). 
Lipovou alej zmiňuje Ondřej Fibich, regionální básník, 
v knize Rytíři sv. Jana, aneb duše jihočeské krajiny kolem Ra-
domyšle. V nové Radomyšlské vánoční mši jsou starobylé lípy 
rovněž opěvovány. Další zmínky o křížové cestě jsou v knihách 
od Ladislava Stehlíka – Země zamyšlená I., Pavla Kozáka – Ta-
jemná místa od Blaníku k Sušici a také záznam v Památní knize 
(kronice obce Radomyšl) od Václava Valenty. Alej včetně kap-
liček je vděčným námětem fotografům – např. Ivaně Řandové. 
O svátcích obdivují návštěvníci v kapličkách obrazy, které pro 
křížovou cestu malovaly děti z místní základní školy.
Radomyšlští rodáci, ale i lidé z širého okolí nalézají na lavič-
kách pod lipami svůj klid a životní vzpomínky. Z lavičky pod 
lípou před vchodem do kostela je za příznivého počasí vidět 
Libín nad Prachaticemi, Boubín, Javorník, Poledník, Svatobor 
a dokonce i Grosser Arber (Velký Javor) nad německou Želez-
nou Rudou. Turisté rovněž projdou lipovou alejí při návštěvě 
barokního kostela, či při procházce Hájkem k židovskému hřbi-
tovu (hrob prarodičů Franze Kafky) a až k zámku v Oseku. 
Nejkrásnější však je starobylá lipová alej na jaře a v létě, kdy je 
obdařena zářivými, silně vonícími léčivými květy a bzučícím 
včelstvem. Lipová alej je také poslední cestou pro všechny ze-
mřelé, kteří jsou pochováni na místním hřbitově.

Revitalizace stromů vyžaduje někdy kaskadérský výkon
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Rád bych poděkoval všem, kteří s přípravou akce pomohli 
a hlavně povolili vstup na pozemky pod lipami. Bez tohoto po-
volení by tak rozsáhlou akci – prováděnou „v hodině dvanácté“ 
- nebylo možné uskutečnit. Ing. Vladimír Kocourek

Dětský tábor byl letos na Chvalově
Již třetím rokem uspořádala TJ Radomyšl letní tábor pro děti. 
V letošním roce jsme strávili krásných jedenáct dní na táborové 
základně Chvalov u Čekanic. Díky slunečnému počasí a partě 
nadšených vedoucích mají děti mnoho nezapomenutelných zá-
žitků. Kdybych měla popsat vše, co jsme na táboře s dětmi pro-
žili, asi by mi nestačily tyto noviny. Tak alespoň z mého pohledu 
to nejlepší. Asi největším zážitkem pro děti byl výlet na raftech. 
Sjeli jsme část řeky Otavy, a to ze Sušice do Horaždovic. Mno-
zí z nás byli na vodě poprvé, ale určitě ne naposledy – bylo to 
prostě super. Návštěva na VÚ Strakonice byla také zajímavá. Na 
chvilku se z nás stali vojáci, kteří seděli v tanku nebo si mohli 
sáhnout na raketu. Tak jako každý rok i letos za námi přijeli 
policejní psovodi ze Strakonic a předvedli nám dokonalý výcvik 
svých psů. Dalším zpestřením byla diskotéka Františka Mareše 
spojená tradičně se stezkou odvahy. Tomáš Vaněčků, který se 
ve svém volnu zajímá o kouzla, dokázal zaujmout děti téměř 
na celé odpoledne. Další sponzoři, kteří nám ulehčili naši práci, 
ať finanční nebo materiální pomocí byli: ENERGOSERVICE
CZ s.r.o Nová Paka, ESCO CZ, SVG Strakonice, p. Hradský 
Miroslav, ÚM Radomyšl, Obecní úřad Velká Turná, Rest nápoje 
Strakonice, Protom Strakonice, Okresní organizace TJ, p. Ond-
řej Mráz, p. Kastner. Všem výše jmenovaným patří velký dík, že 
i v této době našli nějakou tu kačku, která nezapadla zbytečně 
kamsi do kouta.
V závěru bych chtěla poděkovat všem vedoucím, kteří s náro-
kem pouze na stravu, připravili pro děti opravdu pestrý program 
a odměnou byly jenom slzy dětí, které nechtěly jít z tábora 
domů. Ale už dnes se všichni těšíme na další tábor. 
 Jana Šípová - hlavní vedoucí

TRIATLON“ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK“ 
BYL JIŽ POŠESTÉ ! 
Pošmourné sobotní počasí se netvářilo sice vlídně, ale i tak se 
v sobotu 6. září sešlo na přírodním koupališti v Radomyšli přes 
50 borců, kteří se zúčastnili 6. ročníku triatlonového závodu 
ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK. Teplota vzduchu se pohybovala 
kolem 9°C a teplota vody atakovala 12 °C. Přesto se našlo skoro 
40 závodníků, kteří absolvovali celý závod (plavání, cyklistika, 
běh) ve 3 kategoriích:
 ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK (1,2 km plavání – 120 km na 
kole – 12 km běh) 
 ½ ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK (600 m plavání – 60 km na 
kole – 6 km běh)
 ¼ ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK (300 m plavání – 30 km na 
kole – 3 km běh)
Nejdelší trať letos absolvoval pouze jediný závodník Jin-
dřich Králík, známý strakonický sportovec a triatlonista. 
Tento borec se v roce 2001, 2002 a 2004 kvalifikoval a účastnil

neméně známého závodu triatlonistů IRONMANN na Hawaii. 
V Radomyšli nemá Jindřich Králík zmeškaný ani jeden ročník 
a pokaždé na trati 120 km a pokaždé vítěz. 
Radomyšlský triatlon má i mezinárodní účast, tradičně se zú-
častnili Benoit Sicher a Benjamin Winnance z Francie a jejich 
kolegové z Belgie. Všichni úspěšně absolvovali náročnou trať 
60 km. 
Cyklistické části závodu u všech kategorií vedou každý rok 
jiným směrem. Pravidelní závodníci tak mají možnost projet si 
a poznat křížem krážem strakonický i blatenský okres. Za sym-
bolické startovné obdržel každý účastník upomínkové předměty, 
tričko a sportovní ponožky s logem závodu. 
Všem závodníkům, závodnicím, chlapcům a dívkám, kteří se 
navzdory typicky podzimnímu počasí, postavili na start a závod 
dokončili, patří velké uznání. Odměnou pro realizační tým bylo, 
že všichni odjížděli spokojeni.
Pořadatelé se těší na setkání s vámi na 7. ročníku, tradičně 
první sobotu v září 2010. 
Výsledkový servis a bohatá fotogalerie z průběhu závodu je 
umístněna na neoficiálních stránkách městyse Radomyšl:
www.radomysl.com Libor Hejpetr

LÉTO 2009 V PODOLÍ
Prázdniny jsou za námi, a tak nám nezbývá než vzpomínat. 
A určitě bude na co, protože u nás, v Podolí, jsme se nenudili.
Uspořádali jsme tradiční turnaj ve stolním tenisu. Proběhly tur-
naje jak dvojic, tak i čtyřhry. Za organizaci musíme poděkovat 
našim chalupářům Martě a Michalovi Šíbovým, kteří se postara-
li o vše potřebné.
Asi o měsíc později proběhl další ročník střelby ze vzduchovky. 
Zúčastnilo se 15 zdatných střelců. A jelikož nikdo nebyl postře-
len ani zastřelen, mohli jsme se připravovat na závěrečnou akci 
prázdnin, která nepatřila nikomu jinému než dětem.
Na konec prázdnin, resp. začátek školního roku, měly děti (a ne-
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jen ony) odpoledne plné soutěží a her nazvané „Cesta z pohádky 
do pohádky a lesem Řáholcem“. Na cestě pohádkovým králov-
stvím nechyběl Krteček, Rumcajs, Pat a Mat, ale ani Hurvínek 
či Bob a Bobek a spousta dalších, dětem i dospělým, známých 
pohádkových postaviček. Každá měla pro naše malé soutěžící 
připravený nelehký úkol, za jehož splnění byly děti náležitě 
odměněny. Po rozdání medailí, diplomů a cen jsme všichni po-
kračovali v zábavě a sportování do večerních hodin.
Na každé akci se samozřejmě vždy dobře najíme a napijeme, ale 
hlavně skvěle pobavíme.Takže už nyní se těšíme na další léto 
bez nudy.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali a zúčastnili se a samozřej-
mě také Úřadu městyse Radomyšl. Podoláci

Představuje se DPS městyse Radomyšl
Dům stojí na krásném místě, kde končí Kostelní ulice vedle 
kostela sv. Martina proti hostinci na Křenovce.
Od Blatné a Písku vede frekventovaná silnice na Strakonice. 
V budově je umístěno Infocentrum a loňského roku tady 22. 
června otvíral režisér Zdeněk Troška Pohádkové království při 
konání pouti a za přítomnosti významných hostů.
Byla vydána i pohlednice Pohádková kanceláře Radomyšl 
s oběma kostely a pohlednice poutního kostela sv. Jana Křtitele, 
kterou vyfotografoval Ing. Vladimír Kocourek. Mimo pohlednic 
máme v prodeji mnoho brožurek a knih vztahujících se k městy-
si Radomyšl a okolí. Nové je zde v prodeji i kniha vydána k 70. 
výročí baráčníků v Radomyšli.
Exteriér budovy je od jara do podzimu ozdoben květinami a též 
v interiéru máme mnoho druhů kvetoucích květin.

Na stěnách visí krásné obrazy a výtvarné práce ze školní družiny 
od pí. učitelky Blanky Peterkové a její spolupracovnice. Na Vá-
noce i na Velikonoce nám obě ženy zdobí okna krásnými moti-
vy. Na zahradě máme růže, kvetoucí skalku a uprostřed ohniště 
na opékání. Spolupracuje s námi Mateřská škola a pan učitel 
Luboš Mráz s žáky z hudební školy. Při různých akcích zde 
vystupují. Na chodbě máme ozdobné stoly, kde se scházíme při 
kulatých výročích. Žije nás zde 11, deset žen a jeden muž. Svoji 
kancelář má pečovatelka paní Anna Pichlíková. Ke všem oby-
vatelům je velice vstřícná a stmeluje kolektiv. Všichni se k sobě 
snažíme být tolerantní. Žije se nám zde dobře, každý máme svůj 
být zařízený podle svého vkusu a možností.
Pokud se týká stravování, donáší pečovatelka obědy z hostince i 
ze školní jídelny a všichni jsme s obědy spokojeni. Podle potřeby 
paní pečovatelka obyvatelům nakoupí, obstarává lékařku i doveze 
léky. Schopní obyvatelé se zúčastňují kulturních akcí, které pořá-
dá Svaz žen vedoucí Blankou Matouškovou. Koná se zde hodně 
kulturních akcí, naposledy jsme byli na hře se zpěvy od Karla 
Hašlera „Podskalák“. Představení se zde hrálo dvakrát při zapl-
něné Sokolovně a všichni herci (baráčníci a Sbor sv. Martina) se 
zhostili svých rolí na výbornou a sklidili velký aplaus.
Na závěr chci poděkovat jménem všech obyvatel zastupitelstva 
městyse Radomyšl v čele se starostou Ing. Lubošem Peterkou 
a místostarostkou Mgr. Evou Čapkovou i pracovníkům údržby 
pod vedením pana Josefa Lojíka, kteří se starají o sekání tráv-
níku na zahradě DPS. Za svoji osobu se musím přiznat, že mi 
bylo svěřeno prodávat v Infocentru, seznámila jsem se s mnoha 
vzácnými a sympatickými zákazníky. Přeji půvabnému městysi 
Radomyšl ať dále vzkvétá do krásy.
 Jiřina Machníková, obyvatelka DPS

SAKRÁLNÍ STAVBY
Boží muka sv. Josefa Kaple sv. Vojtěcha

Kaple sv. Jana Křtitele Kaplička v Podolí
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VELKÁ TURNÁ
Vyhlídkové lety na Milavech
O letošních prázdninách se stala lákadlem možnost vyhlídkové-
ho letu nad rekreační oblastí Milavy. Motorové letadlo s aero-
klubu Strakonice přistálo přímo vedle ATC-Milavy na čerstvě 
posečeném poli. Pohled nad nízko kroužící letadlo a prohlídka 
letounu z blízka byl velkým zážitkem nejenom pro děti, ale i pro 
dospělé díky možnosti vyhlídkového letu. Této možnosti využi-
lo mnoho zájemců. Tato akce byla zpestřením a zajímavostí pro 
celé okolí. 

Rozloučení s prázdninami – Velká 
Turná
SDH Velká Turná uspořádal na sobotu 25. července 2009 turnaj 
v nohejbale trojic, společně s rozloučením s prázdninami pro 
děti. Při přípravě hřiště a ohniště v pátek nasvědčovalo počasí na 
příznivé sobotní podmínky pro uspořádání takovéto akce.
Opak však byl pravdou. Po osmé hodině ranní začalo vydatně 
pršet. Počet přihlášených mužstev se vyšplhal na dvanáct. Déšť 
během dne nepolevoval a mužstva se postupně rozjela k do-
movům. V podvečerních hodinách déšť ustal. Hřiště bylo však 
i přes zaplachtování tak promočené, že nebylo možno ani tréno-
vat. Tímto byl turnaj přeložen na nedělní dopoledne. Pro děti, 
které vytáhlo z domovů zlepšené počasí byly připraveny soutěže 
se sladkou odměnou a závěrečný táborák s opékáním buřtů. 
Samotný turnaj proběhl v neděli, kdy se zapsalo 7 družstev. 
Všichni hráči si konečně s chutí zahráli. 

Oprava místní komunikace v obci
V září 2009 probíhá plánovaná oprava místní komunikace v obci 
Velká Turná p.č.1014/1, v úseku okolo obecního úřadu a místní 
hospody. Oprava spočívá ve výspravě výtluků v komunikaci po 
prováděné plynofikaci v obci a celkovém položení vrchní asfalto-
vé vrstvy. Oprava této části komunikace je první etapou celkové 
úpravy prostranství za obecním úřadem, kde do budoucna vyroste 
odpočinkový parčík s posezením. Oprava komunikace je propoč-
tena na Kč 348.477,-, z čehož je Kč 150.000,- uhrazeno z dotace 
POV a Kč 198.477,- z rozpočtu obce Velká Turná. 

Činnost SDH – Velká Turná
Na jaře letošního roku se s obtížemi podařilo opravit listové 
odpružení požárního vozidla HENSCHEL z roku 1939. Potíže 
s opravou byly zapříčiněny atpickými náhradními díly, které 
musely být vyrobeny na míru vozidla. Přes veškeré potíže se 
oprava podařila a vozidlo zdárně prošlo STK.
Po prázdninovém období, kdy SDH pořádal především kulturní 
a zábavní akce v obci, dojde v rámci údržby budovy hasičské 
zbrojnice v průběhu září k výměně stropního prkenného záklo-
pu, který byl vlivem vlhkosti ztrouchnivělý. Materiál na opravu 
je ze strany obce připraven a členové sboru brigádnickou čin-
ností provedou tuto výměnu. 
Pro sbor dobrovolných hasičů je vizitkou mít hasičskou zbrojni-
ci v co nejlepším stavu. V půdních prostorách se v nepříznivém 
počasí suší zásahové hadice. 

Dotace v roce 2009 – Obec Velká 
Turná
 Pro rok 2009 se podařilo získat dotace pro různé projekty. 
ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI
1) Dotace POV – oprava MK: žádost Kč 200.000,- 
schváleno Kč 150.000,- 
prováděná akce za Kč 348.477,-
2) Dotace POV- úroky z úvěrů: žádost Kč 63.000,-
schváleno Kč 63.000,- (proplacení dle skutečnosti ) 
úvěr Kč 3.000.000,- (ČOV-ATC-Milavy a kan)
3) Dotace Min.vnitra, Czech-POINT: žádost Kč 79.837,- 
schváleno Kč 79.837,-
prováděná akce za Kč 93.927,-
4) Dotace – Min. zemědělství – údržba mladých lesních porostů: 
žádost Kč 5.047,20
schváleno Kč 5.047,20  
prováděná údžba za Kč 5.047,20 
5) Účelová dotace na volby do evropského parlamentu:



26

 

Svazek obcí Blatenska - září 2009

proplaceno Kč 18.500,- 
provedené volby za Kč 15.390,-
6) Účelová dotace na místní správu OÚ Velká Turná:
proplaceno Kč 7.400,-
vyčerpáno Kč 7.400,-
7) Dotace na vytvoření pracovních míst:
Požadovaná dotace pro zřízení dvou pracovních míst VPP: 
schválená dotace na dvě pracovní místa 

Neúspěšné, nepodané, žádosti
1) Žádost o dotaci na výstavbu kanalizaci a ČOV-ATC-
Milavy: Žádost EU nevyhověla vypsanému programu. 
Žádost Ministerstvo zemědělství podíl obce Kč – 50% z celko-
vých nákladů dle rozpočtu projekce, nabyla z důvodu pozdního 
stavebního povolení a nutnosti provozu červenec 2009 podána 
(1 etapa kanalizace). 
2) Grantová žádost na vybavení JSDH obce nebyla z důvodu 
přesunu finančních prostředků na vlastní podíl projektu (priorit-
nější výdaj – nákup nemovitosti) podána. 

Plán akcí Obce Velká Turná podzim 
2009
V podzimním období se obec chystá dokončit terénní úpravy 
okolo opravené komunikace v úseku okolo obecního úřadu. 
Bude dokončena instalace služby Czech-point v obci, což spo-
čívá v instalaci nové počítačové techniky a zprovoznění datové 
schránky. V kempu ATC-Milavy bude probíhat druhá etapa ka-
nalizace pro ČOV-ATC-Milavy společně s přípravou podloží pro 
příjezdovou komunikaci k samotné ČOV. V podzimním období 
bude probíhat běžná úklidová činnost v obci – listí, prořízka 
křoví a náletových dřevin. 
Foto a příspěvky místostarosta obce Velká Turná 
Šípek Pavel 

ZÁBOŘÍ
Tenisové kurty v Záboří ožily...

Dne 15.8.2009 se na tenisových kurtech TJ Záboří uskutečnil již 
7. ročník memoriálu Míry Petráška v tenisových deblech. Turnaj 
byl velmi kvalitně obsazen, zúčastnilo se 10 dvojic. Dvojice 
byly rozlosovány do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem 
každý s každým.
Vítěz z I. skupiny odehrál semifinále s druhým z II. skupiny
a opačně. Vítězové těchto SF zápasů sehráli finále, poražení hrá-
li o místo 3. a 4. Dvojice, které skončily ve skupinách na 3., 4. 
a 5. místě spolu hrály o pořadí na místě 5. – 10.
Celkem se na kurtech odehrálo během turnaje 27 zápasů.

 VÝSLEDKY
SEMIFINÁLE:
Švejda, Mašek (Blatná) – Augustin, John (Záboří, Strakonice)
4 : 6

Mandl, Poklop (Radomyšl) – Maleček st., Maleček ml. (Praha) 
2: 6 
FINÁLE
Augustin, John – Maleček st., Maleček ml. 
6 : 0
 3 – 4: Švejda,Mašek – Mandl, Poklop 
    6 : 0
 5 – 6: Slavíková, Slavík (Záboří) – Slavík Jiří, Presl (Strakonice)
    7 : 6
 7 - 8:  Frýzková,Balek (Blatná) – Brožová, Brož (Blatná)
    6 : 4
 9-10:  Bulsava,Múller (Blatná)  –  Antony,Kůta (Záboří)
    0 : 6
Za TJ Záboří Ing. Josef Slavík
Foto vítězů: Martina Petrášková

Třemšínská heligónka 2009 aneb 
„s písničkou jde všechno lépe“
Všechny milovníky dobré české písničky srdečně zveme na 
11. ročník setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2009, 
které se koná v sobotu 31. října v prostorách Kulturního domu 
ve Hvožďanech, začátek je v 16:00 hodin. 
Hvožďanský heligónkářský festival má mezi obdobnými kultur-
ními akcemi dobré jméno, svědčí o tom velká divácká návštěv-
nost této tradiční kulturní akce. Letošní ročník nabídne opět 
bohatý program vystupujících heligónkářů jednotlivců, účast 
předem přislíbily kapely heligónkáři z Mrákova u Domažlic, 
Jihočeští heligónkáři z Českých Budějovic, Plzeňští heligónkáři 
z Plzně a Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Pro ná-
vštěvníky bude připravena divácká soutěž o nejpozoruhodněj-
šího heligónkáře a slosování vstupenek o pěkné hudební ceny. 
Další informace a fotografie z loňského ročníku je možné nalézt
na internetových stránkách www.umuzikantu.cz  
V rámci doprovodného programu 11. festivalového setkání 
Třemšínská heligónka 2009 je na pátek 30.10. od 20:00 hodin 
naplánovaná taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou 
BABOUCI s kapelníkem Petrem Shýbalem. Na setkání s hezkou 
písničkou a dobrou náladou ve Hvožďanech se těší všichni pořa-
datelé! Předprodej vstupenek od 15.9.2009 v pokladně OÚ ve 
Hvožďanech.
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 • 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

Přijďte a vyzkoušejte SPINNING!
Nový druh pohybové aktivity, určený lidem 

každého věku a úrovně.

Co získáte:
 „ZDRAVÍ, LEPŠÍ KONDICI A POSTAVU, 

RELAX“
Těšíme se na Vás!

SPINNING RELAX CENTRUM
Lucie Vonášková

B. Němcové 660, 388 01 Blatná
Rezervace: 606 620 360, 733 752 132
Bližší info: www.spinningblatna.webgarden.cz

PRODEJ ZELÍ
od 26.září

 HLÁVKOVÉ 1 kg 5,- Kč
 KROUHANKA 1 kg 9,- Kč
 KYSANÉ 1 kg 15,- Kč
                     (od konce října)

Lenka Miklasová
PÍSECKÁ 127, 

RADOMYŠL

TELEFON: 

383 392 189
605 786 166

DNY OTEVŘENÝCH VRÁTEK U KŮZLÁTEK
26.8. až 30.9.2009

KOZÍ FARMA BŘEZÍ 
zve všechny své příznivce na setkání na naší farmě  

spojené s prohlídkou stáda, občerstvením,
ochutnávkou a prodejem bio výrobků.

Těší se na vás  rodina CITTERBARTOVA
Telefon:  607 914  730

UZÁVĚRKA 
časopisu Blatensko SOBě 
 11. LISTOPAD 2009
Své náměty, příspěvky, 
připomínky a žádosti 
o inzerci zasílejte na 

e-mail:
listy@blatensko.cz
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Poděkování Mateřské 
škole Vrchlického 
Blatná
Děkujeme za vzornou péči nejen 
o naši Nikolku, která byla ve 
školce Vrchlického Blatná velmi 
spokojená. Začal školní rok a z malé 
Nikolky je již školačka. Přesto 
ráda vzpomíná na dny strávené 
ve školce. Ještě poslední den 
prázdnin se byla ve školce rozloučit 
a nejraději by si chodila do školky 
pořád hrát.

Jana Kalinová
Újezdec 9
p. Lnáře

KURZ DOMÁCÍHO 
ZPRACOVÁNÍ MLÉKA 

– VÝROBA SÝRŮ –
24. – 25. října 2009 

Srnín u Českého Krumlova
Kurz jsou určen pro drobné producenty, současné i budoucí 
zemědělce a další zájemce:

NÁPLŇ KURZU
Prakticky si vyzkoušíte:
•   výroba čerstvého sýra
•   výroba hněteného sýra typu oštěpok
•   lisování polotvrdého sýra
•   výroba tvarohu a jogurtu
•   finální úprava sýra lakování a voskování
•   výroba pařeného sýra
•   zpracování brynzy
•   nakládání sýra
Dále se dovíte:
•   produkce potravin a lokální ekonomika 
•   chov mléčných plemen
•   hygiena zpracování mléka
•   dotace pro rozvoj zpracování mléka
Důraz je kladen na praktické vyzkoušení a výměnu 
zkušeností, proto z časových důvodů může být některá část 
programu vynechána.

Další informace a přihlášení: 
telefonicky 387 432 030, 777 320 450 
nebo emailem: rosa@rosacb.cz
Kurzy pořádá Rosa – společnost pro ekologické 
informace a aktivity, o.p.s.


