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KRÁTCE Z HISTORIE

Obec Bezdědovice se skládá ze tří částí, které leží
v katastrálním území Bezdědovice.
• Bezdědovice
• Dobšice
• Paštiky

e

Katastr obce Bezdědovice a připojených osad
Dobšic a Paštik byl poprvé trvale osídlen ve starší době
železné, v tzv. pozdně halštatském období (6. stol. před
naším letopočtem). Kde lidé halštatské kultury bydleli sice zatím
nevíme, ale naproti tomu dobře známe jejich pohřebiště. Prozkoumal je v prvních dvou
desítiletích 20. století blatenský učitel Josef Siblík na návrších, která lemují levý břeh
Závišínského potoka. Hroby byly vesměs žárové, to znamená, že mrtvý byl zpopelněn.
Spálené kůstky a popel byly vysypány do hliněné popelnice, anebo přímo do hrobové
jamky. Jako milodary se k nim přidávaly další nádoby, železné zbraně (kopí, sekáč, nůž)
a šperky z bronzu, železa a skla (náramky, spony, korále). Soudí se, že zdejší Keltové
mohli z náplavů Závišínského potoka rýžovat zlato. Dosud patrné rýžovnické haldičky –
sejpy v prostoru mezi Závišínem a Bezdědovicemi budou však nejspíše až středověkého
původu. Zaplňují celou nivu potoka, a proto ke vzdálenějším byla vedena voda pomocí
náhonu, jehož zbytky jsou dosud patrny podél východního okraje rýžoviště.
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Ahoj Jirko.
Co by si nám řekl úvodem,
než se pustímedo našeho
rozhovoru?
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V čase všudypřítomného COVIDU, který na mne
civí z novin, televize a sápe se na mne z rádia, tak
mne rychle nic nenapadá. Já už mám strach, že
otevřu lednici a tam se bude zimou krčit v koutě
malý COVÍDEK.   Samozřejmě ber to, co jsem řekl,
s nadsázkou. Situace v celém světě ani u nás určitě
není jednoduchá. Vůbec nezávidím našim nejvyšším
tak obrovskou zodpovědnost při rozhodování, co bude
dál.  Ale když jedu autem a přestanu myslet na špatné
varianty spojené s touto zákeřnou nemocí, tak okolo
silnice vidím posečená pole a v dálce kombajn spolu
s traktorem, který odváží balíky se slámou a v ten
moment je mi jasné, že léto je téměř u konce, dětem
začalo nejmilejší období po letních prázdninách a tím
je nástup do školních lavic a pro mne to znamená
krátící se dobu pro stavební činnost nebo jinou práci
venku, ať v obci či doma. Až začne řádit podzim
v podobě propršených dní, už se toho moc dělat
nedá, kromě přípravy dřeva na zimu. Ale i v tento
čas, kdy je málo sluníčka se dají vytvářet aktivity,
které jsou člověku příjemné. Na procházky mne moc
neužije, ale doufám, že na houby se letos dostanu.
Když se ale podívám ze zahrady směrem, kde bych
měl teoreticky houby hledat, zjišťuji, že lesní porost,
důležitý k této aktivitě, tam chybí. Přijde mi, že nás
Pokračování na str. 3

Obec Bezdědovice
V čele obce Bezdědovice stojí pan Jiří Bláha. Rád
bych Vám představil pana starostu, kamaráda a také
kolegu muzikanta v krátkém rozhovoru.
Od kdy jsi zvolen starostou obce?
Od roku 2014.
Už
před
svým
zvolením starostou
jsi byl členem ZO?
Ano, byl jsem členem
jako zastupitel, jako
místostarosta a nyní
jako
starosta
již
šestým rokem. Takže
„táhnu“ čtrnáctý rok.
Zlatonosná naplavenina Závišínského potoka přitahovala lid na Blatensku i ve
středověku, jak o tom svědčí rýžovnické sejpy severně od Bezdědovic podél obou
břehů potoka. Snad právě pro příznivost místa máme první písemnou zprávu o osadě
již z roku 1186, kdy statek Bezdědovice daroval Přemyslovec Jindřich spolu s dalšími
šesti vesnicemi kladrubskému klášteru. Později patřila ves, podle některých pramenů
s krčmou, k blatenskému panství. V písemných pramenech je to potvrzeno v roce 1558

Co ti dalo předchozí
období v ZO?
Naučil jsem se, jak se to dělat nemá. Už jako
místostarosta jsem se snažil prosazovat změny ve
věcech, o kterých jsem věděl, že budou přínosem a ku
prospěchu obce. Ukázalo se, že jsem měl pravdu a jít
tímto směrem bylo dobré rozhodnutí. Bohužel sláva

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 4
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít
-

če

Co

V průběhu měsíců červen –
srpen 2020 se připravovala realizace
projektu „Komunální služby na Blatensku“,
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.
se
e
v S O B u p 0/16_047/0015705. Na tento projekt obdržel Svazek obcí Blatenska dotaci od Místní
akční skupiny Blatensko ve výši 2 857 087,00 Kč.
V rámci projektu došlo k nákupu veškerého vybavení pro provoz
praní, žehlení a mandlování prádla a k zaměstnání osob z cílových
skupin s potřebou flexibilní formy zaměstnání.

- Na středu 7. října 2020 připravujeme jednání Rady SOB a Valné

hromady SOB. Valné hromady SOB se zúčastní zástupci Oddělení
dozoru MV ČR České Budějovice a seznámí přítomné starosty
s připravovanými změnami v zákoně o odpadech, změnami při
tvorbě obecně závazných vyhlášek a odpoví na případné dotazy
starostů.

- V pondělí 24. srpna 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření
Svazku obcí Blatenska za rok 2020 s výsledkem „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.

- Své příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na dění

u Vás, další informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím,
pouze na naši e-mailovou adresu: sobacek@blatensko.eu.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí
SOB II“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhali
průběžně individuální schůzky a porady s konzultanty akčních
plánů a plánů rozvoje sportu.
- V úterý 22. září 2020 proběhla sedmá vzdělávací akce pro účetní
členských obcí SOB s lektorem Ing. Davidem Vičarem.
- Na úterý 3. listopadu 2020 připravujeme v pořadí pátou vzdělávací
akci pro starosty, volené zástupce obcí, úředníky a zaměstnance
obcí s lektorem Mgr. Vítem Křížkou k problematice GDPR.
Dana Vohryzková

Uzávěrka příjmu příspěvků
do listopadového vydání
SOBáčku č. 76
je v neděli 1. listopadu 2020.
Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu

Základní informace o projektu CSS
Realizace projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně
také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_
019/0003017 byla ukončena k 31. prosinci 2019. Od 1. ledna 2020 do
31. března 2020 běžela tzv. povinná udržitelnost po ukončení projektu.
Od 1. dubna 2020 došlo k 2. prodloužení projektu. Pokud nenastanou
nějaké změny, tak od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 poběží dále tzv.
povinná udržitelnost po ukončení projektu. Touto povinností se rozumí
pokračování v aktivitách Centra společných služeb minimálně v rozsahu
jednoho pracovního úvazku, který je možno rozdělit mezi více pracovníků.
Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300
e-mail: vaneckova@blatensko.eu
Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu
Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Úřední hodiny:
Pondělí		
Středa		
Pátek		

8,00 – 11,00
8,00 – 11,00
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/ nebo
k vyzvednutí v tištěné podobě v kanceláři SOB.
Dana Vohryzková

Kalendář SOB na rok 2021
Od poloviny září je možné zakoupit tradiční stolní kalendář SOBu na rok
2021 v prodejně Hračky a papír Alena Tomášková Blatná a v Informačním
centru Blatná. Stolní kalendáře budou k dispozici samozřejmě ve všech
členských obcích SOBu.
Informace v kalendáři slouží jako pozvánky na nejrůznější akce na
Blatensku v roce 2021. Zároveň je kalendář dokumentací toho, jak proběhly
plesy, maškarní bály a vůbec všechny společenské, kulturní, sportovní
a další události v našem regionu. Foto na titulní stránce kalendáře „Úžasná
koňská romance v Poli“ nám poskytla paní Jitka Slavíčková.
Poděkování za pomoc při realizaci kalendáře z Blatenska patří všem
obcím, organizátorům akcí, fotografům a dalším „spolutvůrcům“ našeho
kalendáře.
Pro každého autora zveřejněných fotografií budou připraveny
k vyzvednutí 3 kusy kalendářů na rok 2021 v kanceláři SOB na adrese
Spálená 727, Blatná. Autoři fotografií mohou kalendáře vyzvedávat od
1. října 2020.
Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková
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Blatenska

V srpnu a v září proběhla setkání
pracovní skupin. Hlavním bodem
bylo sestavení SWOT3 analýz do
dokumentace projektu. Zástupci škol
se pak rozpovídali o připravovaném
S
školním roce, o dodržování doporučení
Bla
o
t e n s ko ,
v jednotlivých zařízeních. Proběhla
intenzivní výměna názorů a nápadů mezi
jednotlivými pedagogy.
Na začátku měsíce září proběhlo v prostorách knihovny Blatná
setkání pro rodiče a děti. Tématem bylo vyprávění „O veliké řepě“, pro
děti bylo milé zpestření hraní s maňásky, které si moc užívaly.

MA

Komunální služby

MAP Blatensko II

.p

Svazek obcí Blatenska
Spálená 727, 388 01
Blatná
IČO: 68538189
Dana Vohryzková tel.: 728 881 358

16,00
16,00

Ceník praní a mandlování prádla
1. Kapna......................................................................................................................17,- Kč
2. Prostěradlo..........................................................................................................15,- Kč
3. Povlak na polštář.........................................................................................10,- Kč
4. Ručník, utěrka........................................................................................................7,- Kč
5. Osuška.........................................................................................................................9,- Kč
6. Ubrus..........................................................................................................................15,- Kč
7. Závěs, záclona..............................................................................................21,- Kč
8. Sedák........................................................................................................................10,- Kč
9. Deka, spacák (jiná výplň než peří a ovčí vlna).......25,- Kč
10. Mikina, vesta, košile................................................................................20,- Kč
11. Tričko......................................................................................................................15,- Kč
12. Kalhoty.................................................................................................................15,- Kč
13. Zástěra, šaty..................................................................................................14,- Kč
14. Ponožky...................................................................................................................8,- Kč
15. Plyšové hračky do 30 cm...............................................................10,- Kč
16. MANDLOVÁNÍ vyprané suché prádlo na jednolůžko
(kapna, polštář, prostěradlo)................................................................10,- Kč

| U ručního žehlení se připočítává částka 20,-Kč za kus.
| Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
| Dopravu nezajišťujeme.
| Individuálně může být stavena cena vyšší např. u nestandardního prádla
velkých rozměrů nebo při silném znečištění.
| Dodací lhůta 5 dní, do dodací lhůty se nezapočítává den příjmu, sobota,
neděle a svátky.

VU3V na Blatensku
Virtuální univerzita třetího věku bude
pokračovat i v zimním semestru nového
akademického roku 2020/2021. Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 1. října
2020 v 9,00 hodin ve velké klubovně Komunitního centra aktivního
života v Blatné. V zimním semestru máme na výběr opět ze dvou kurzů –
první kurz „Rituály evropských královských rodů“ a druhý kurz „Historie
a současnost české myslivosti“. Druhý kurz bude zahájen ve čtvrtek
8. října 2020 také v 9,00 hodin. Studenti mají možnost navštěvovat
jeden z kurzů, nebo mohou navštěvovat oba kurzy současně. Každý kurz
obsahuje 6 přednášek.
Zájemci o studium Virtuální univerzity třetího věku se
mohou přihlásit ještě před zahájením zimního semestru osobně
v kanceláři SOB na adrese: Spálená 727, Blatná nebo e-mailem:
blatensko@blatensko.eu případně na telefonu: 728 881 358. Poslední
možnost pro přihlášení je pak při zahájení zimního semestru přímo na
přednáškách vždy ve čtvrtek (tj. 1. 10. 2020 a 8. 10. 2019). Cena jednoho
kurzu vychází na 350,00 Kč. Tuto částku je potřeba uhradit bankovním
převodem na bankovní účet SOBu.
Dana Vohryzková

Další aktivity v projektu pokračují dle plánu realizace.
V rámci projektu budou podpořeny semináře distanční výuky pro
pedagogické pracovníky základních škol. V území proběhnou 2 semináře
na toto téma.
Na doporučení ministerstva školství omezují všechna školská
zařízení v území MAP Blatensko II pohyb cizích osob v budovách,
plánovaná setkávání a aktivity pro žáky jsou rušena či překládána na
pozdější termíny.
Přejeme všem pevné zdraví 

Slovo na úvod - Pokračování ze str. 1

zkouší nějaká vyšší moc, co vydržíme. Zničím vám dřevo, nebudete
mít čím topit, pošlu na vás sucho, nebudete mít čím kropit, pošlu
na vás vodu, budete se topit. Jestli vám to nestačí mám v záloze
COVID. V poslední době je tlak, kterému je podroben člověk,
čím dál tím větší. Když si otevřu noviny, dočítám se jen dopady
Covidu jak na firmy, tak na obyčejné lidi. Je to až deprimující. Ať
jsou to ekonomické dopady Covidu nebo existenční, víceméně také
způsobené tímto neřádem, který nikdo nechtěl. Za chvíli budeme
mít strach si podat ruce s rodinou nebo se stýkat s rodinou, protože
nebudeme vědět, komu tu ruku členové rodiny podali přes den.
Pevně věřím tomu, že nařízení, která se na nás valí, jsou účelná
a všem nám pomohou přežít celé tohle těžké období ve zdraví.
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Proto prosím všechny, aby tato nařízení nebrali na lehkou váhu.
Stejně tak je nutné dodržování pravidel, která jsou mnohdy
nepříjemná nám všem, ale musíme doufat, že jsou účinná.
Přeji nám všem pevné zdraví, nervy a abychom to společně
zvládli. Musíme si být jistí, že se brzo najde proti této nestvůře lék,
který se nestane předmětem velkého nepatřičného a nemravného
obchodu za vysoké finanční částky nebo předmětem vydírání na
úkor zdraví nás všech, ale bude v co nejkratší době distribuován do
všech zemí, které zápasí s touhle černou můrou a bude dostupný
pro všechny lidi bez rozdílu.  
Držím nám palce.
Obec Bezdědovice - Pokračování ze str. 1

padala na jinou než moji hlavu. Takový je život. Chybami se člověk
učí. Hlavně se mi pootevřely oči a získal jsem v tomhle úplně jiný
pohled na svět v rámci fungování obce jako takové, než když se
o všem jen povídá pouze u piva.   Ale bez té hospody to určitě
v žádné obci naší velikosti nejde. Každá hospoda na malé vesnici je
středobodem veškerého dění.
S jakými představami jsi šel do komunálních voleb? Jaké jsou
slasti a strasti starosty/starostky obce?
Než jsem nastoupil do čela obce jako starosta, měl jsem popsané dvě A4 s nápady, které bych rád realizoval, něco změnil
k lepšímu anebo udělal, nechci
říci jen pro blaho obce, ale spíše
pro vhled a funkci pozemků veřejného prostranství a v neposlední
řadě pro obyvatele. K původním
dvěma listům přibyly další. Zatím
tedy mám z čeho čerpat.
Jaké problémy Vaší obce Tě
nejvíce trápí a jak by si je chtěl
řešit?
Nedostatek obecních pozemků
pro výstavbu rodinných domů. To
bohužel nemá řešení. Výhledově
je domluvena spolupráce s majitelem soukromých pozemků, kde
je plánovaná výstavba rodinných
domů na klíč a možná i malá mateřská školka. Ale to je budoucnost. Nechci předbíhat .
Co chystáte pro obyvatele Vaší
obce na nejbližší období a jaké máte dlouhodobé plány?
Než povím něco o plánech do budoucna, řekněme si něco
o krátké minulosti nebo jak to bylo a jak je to v současnosti. Byl
bych sám proti sobě, kdybych se alespoň trochu nepochlubil
hospodařením obce. Začínali jsme po volbách v roce 2014 se 614
tisíci korunami na kontě a úvěrem ve výši 430 tisíc korun. Upřímně,
žádná sláva na rozhýbání plánů, které jsem měl v hlavě. Začít
téměř s nulou a přesvědčit lidi o tom, že pokud se potáhne za jeden
provaz, bude se dařit lépe, nebyl jednoduchý úkol. Veškeré služby
jsme najímali a to není pro peněženku úplně zdravá věc. Začalo
se zimní údržbou, kdy jsem jako zastupitel začal zajišťovat posyp
komunikací se svým traktorem. A za jedno zimní období se najednou
ušetřilo téměř 250 tisíc korun. A ejhle, ono to jde. Za pár let bylo
naspořeno na obecní traktor, který slouží obci zdatně a bez větších
problémů dodnes. To samé bylo s údržbou zeleně.   Postupně se
muselo zakoupit vybavení v podobě malé mechanizace na údržbu
zeleně nejen v Bezdědovicích, ale i v Dobšicích a Paštikách včetně
areálu hřbitova. Jedna sekačka s jedním nadšeným důchodcem na
tak velký objem prací opravdu nestačí. Dnes má obec k dispozici
motorové pily, křovinořezy, tři malé sekačky, zahradní traktor na
menší travnaté plochy a větší opravdu výkonný na velké plochy,
nosič kontejnerů a kontejnery na svoz bioodpadu, vlek za traktor
pro potřeby obce, sypač na zimní údržbu, štěpkovač, mulčovač na
údržbu krajnic okolo komunikací, atd… Díky této mechanizaci jsme

soběstační ve spoustě pracovních činností, které se museli dříve
sjednávat jako službu a pro obec to nebylo ekonomicky výhodné .
Není to ale jen o strojích . Je to hlavně o té obsluze strojů . Nebýt
těch lidí, kteří si vyslechli mou představu, věřili mi a pracují pro
obec, protože jim není lhostejný vzhled obce, Bezdědovice by
nikdy nevypadaly tak, jak vypadají dnes. A to vše je zásluha jen
té hrstky nadšenců . Jsou to takové malé TS Bezdědovice, složené
z dobrovolníků. Za to jim patří moje poklona, obdiv a veliké díky. Za
těch šest let jsme se nestarali jen o trávu, ale udělalo se i spoustu
jiné práce.
Ve zkratce jen co si rychle vzpomínám. V rámci POV proběhla
Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Z OPŽP obec získala podporu
(Oblast podpory 4.1 –Zkvalitnění nakládání s odpady) na nákup 1 ks
traktorového nosiče kontejnerů, 4 ks velkoobjemových kontejnerů
a 2ks sítí na kontejnery.
Taktéž v rámci POV prochází rozsáhlou opravou budova
obecního hostince s byty č . p . 27, rozdělená na pět etap. Ruku
v ruce s opravami jdou i další potřeby pro zdárnou celkovou
opravu a komfort při využívání celých prostor jako je zakoupení  
kamen do sálu obecního hostince, oprava komínu v obecním
hostinci – vyfrézování a vyvložkování komínu včetně prodloužení
komínu, zhotovení dodatečné vodorovné izolace v obecním
hostinci a přilehlé budově s byty, výměna ekonomicky náročných
plynových topných těles v obecních bytech za teplovodní topení
s novými plynovými kotli, celková obnova bytových jednotek v č . p .
27 včetně nutných stavebních úprav, zakoupena nová kuchyňská
linka do bytu 1+0, v obecním hostinci byla provedena oprava
krovu a zateplení střechy nad WC, sklepem a šatnou, výměna
oken a dveří v budově obecního hostince včetně zateplení fasády
a stropu přísálí, zateplení půdních prostor a zhotovení záklopu
v budově Obecní hostinec s byty, byla provedena rekonstrukce
kuchyně v obecním hostinci včetně nového nerezového vybavení
odpovídajícího hygienickým normám a jako poslední bude realizace
rekonstrukce dvora u domu č.p. 27 – Obecní hostinec s byty. Byl to
běh na dlouhou trať, ale výsledek je opravdu znamenitý. Ještě nás
čeká doladit zbytek venkovních oprav a můžeme být zase pyšní na
kus dobře odvedené práce.
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Dále jsme zrealizovali úpravu záplavového pásma okolo
Závišínského potoka. Od té doby zde každoročně probíhají kulturní
a sportovní akce pro ty naše malé špunty, ale i pro dospěláky.
Jestli to vyjde, možná na podzim letošního roku tady budeme mít
i venkovní promítání filmů.
Jako další akce proběhlo zhotovení odstavných ploch pro
kontejnery na svoz BRKO společně s oplocením sběrného hnízda na
tříděný odpad a rekonstrukce oplocení sběrného dvora, zhotovení
přípojky elektriky do altánu ve sportovním areálu včetně zhotovení
závětrné stěny, oprava a zvýšení ochranných sítí okolo sportovního
areálu, oprava podezdívky a plotu okolo Obecního úřadu.
V rámci údržby obecního majetku probíhají průběžně opravy
místních a účelových komunikací v obci Bezdědovice. Na rozsáhlejší
opravy si musíme zjednávat firmy, které se na tuto činnost
specializují, ale lokální opravy si děláme sami pomocí technologie
takzvané studené obalované směsi, která nám přišla v jedné
z nabídek poštou, tak jsme to vyzkoušeli a k naší spokojenosti
opravdu drží. To je další snížení nákladů pro obec. Nemá smysl
do komunikací vynakládat vyšší částky, než je opravdu nezbytné
k jejich sjízdnosti, pokud počítáme s výstavbou nové kanalizace.
Bylo by to vyhazování peněz do vzduchu pro nic za nic. Potom
se samozřejmě musí komunikace opravit tak, aby to bylo dobře.
V našem případě budou téměř všude nové, protože Bezdědovice
stojí převážně na skále a rozšíření hustoty podzemních sítí o nový
kanalizační řad naše komunikace velmi vážně poškodí . S tím
musíme počítat .
Průběžně se renovuje VO v obcích Bezdědovice, Dobšice
a Paštiky (staré se mění za nové a úsporné LED osvětlení) včetně
rozšíření o novou část v obci Bezdědovice směrem k domu č . p . 44.
V rámci plánu výstavby ČOV byly nakoupeny pozemky jak pro
výstavbu samotnou, tak pro vedení nového kanalizačního řadu. Na
tyto pozemky si musela obec vzít úvěr ve výši 2,3 milionu korun.
Současně s výstavbou se počítá i s další službou pro obyvatele
v Dobšicích a Paštikách spojenou s nákupem fekálního vozu za
traktor a tedy možností využití čištění septiků pro občany bez
připojení do kanalizace k ČOV za minimálních nákladů pro občana.
Pro zachování přístupu k soukromým nemovitostem obec
koupila rozsáhlé pozemky v obci Dobšice od soukromého vlastníka,
které byly jsou a budou využívány jako veřejné prostranství.
Koupili jsme druhou část vodní plochy (Nádržka Bezdědovice) od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro možnost
celkové rekonstrukce této vodní plochy. Polovina této vodní plochy
bylo v majetku státu od roku 1945 .
Již počtvrté jsme podali žádost o dotaci na nový DA pro JSDH
Bezdědovice a konečně se zadařilo. Naše žádost byla podpořena.
Mám velikou radost za naše kluky.
Jako služba obyvatelstvu k nám jezdí pravidelně pojízdná
prodejna se smíšeným zbožím a také pojízdná prodejna masa
a uzenin. Obě prodejny jsou podporovány ze strany obce.
Obec finančně podporuje i jiné subjekty jako je například
Oblastní charita, Linka bezpečí, Záchranná stanice Makov, Svaz
tělesně postižených, Baby box, Domov pro seniory Blatná, ….
Každé novorozeně, které má trvalý pobyt v obci dostává od nás
dárkový balíček a finanční částku 3 tisíce korun.
V rámci Programu rozvoje venkova jsme podali žádost o dotaci
na pořízení nového vybavení do sálu obecního hostince. Doufejme,
že nám podpora žádosti vyjde.
Jak vidíš, neležíme a nelelkujem.
Přes všechny výše zmíněné investice se snažíme i spořit.
Z původních 614 tisíc korun se nám naspořená částka v tak krátké
době rozrostla na krásných bezmála 4,5 milionu korun. Zůstatek
úvěru činí 1,3 milionu korun, který bez problémů splácíme . Myslím,
že to je hospodářský výsledek, za který se opravdu nemusíme
stydět.
Plánované investice se nám daří téměř beze zbytku plnit. Jsou
věci, které bohužel nelze ovlivnit a někdy vše pozdrží administrace.
Ke všem těmto výše zmíněným akcím stavebního a jiného
charakteru se musí přidat i bezpočet drobných, které byly
realizovány z vlastních zdrojů obce Bezdědovice, nemají sice velký

5
význam v budování obce, ale jsou důležité pro udržování obecního
majetku a soudržnost obyvatel. Na sport a kulturu se ročně
vynakládají nemalé částky. Bavme se o položkách přesahující
vysoko 100 tisíc korun . A jsem za to rád. Lidé se sdružují a pořádá
se mnoho akcí pro všechny bez rozdílu věku. Nezmínil jsem zde
zdaleka všechny aktivity, které obec podporuje nebo sama vytváří.
Na všechny si v tento moment honem nevzpomenu a nemáme ani
tolik prostoru v našem zpravodaji. Nechalo by se povídat daleko
obsáhleji.
Jak vidíš „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Doufám, že se bude obec rozvíjet směrem jakým si představuji,
kde není na zpátečnické kroky místo. Jediný povolený pohled zpět
je poučit se z chyb v minulosti. Pokud chceš řídit koňský povoz,
musíš se dívat dopředu, jak držíš opratě a kam ty koně vedeš.
Myslím, že s rozvojem obce anebo firmy je to stejné.   Jestli bylo
rozhodnutí správné nebo špatné ukáže pouze čas. Rád bych,
kdyby se povedlo rozšíření vodovodního řadu do obce Dobšice
i Paštiky . V dnešní době je dostatek pitné vody zásadní věc . Podle
předběžných jednání by tato možnost byla reálně proveditelná.
Neznám slovo „nejde“ a tak pevně věřím v realizaci tohoto záměru.  
Prozradíš na sebe něco osobního?
Jsem workoholik a moje rodina mi za to neustále nadává. Baví
mne manuální práce všeho druhu, kde ti rostou pod rukama nové
věci. Rád se zavřu v dílně a neustále něco kutím nebo opravuji
staré věci a vzbouzím je k životu. To mne těší a uklidňuje. Fascinuje
mne, když vyrábím něco na dřevo soustruhu. Tam je nejvíce vidět,
jak dává člověk tvar dřevu pouze struhem (soustružnické dláto)
s nějakou myšlenkou nebo představou, jak by ten daný kus dřeva
měl na koci snažení vypadat. V tomhle směru jsem začátečník, ale
výsledky už tam nějaké jsou. Můj první výrobek byla dřevěná kost
pro našeho psa. (smích) Pořád ji má a hraje si s ní. Pokaždé to
samozřejmě nedopadne podle představ a už dobře vím, jak bolí,
když se kilový kus dřeva rozhodne z vlastní vůle opustit soustruh
a většinou vaším směrem přímo na hlavu. V ten moment si člověk
rychle uvědomí, že se nevyplatí podceňovat přípravu a „klacík“
si pořádně upnout. Zajímají mne všechny nové věci a činnosti
u kterých se musí přemýšlet.
Co ti udělá radost?
Jako starostovi? Každá pochvala od lidí, kteří vidí změny v obci
k lepšímu. Většinou jsou to starousedlíci a pamětníci. Ale i mladší
generace je ráda, že se konečně něco děje. Mám schovaných
několik děkovný dopisů . Zahřeje to u srdce . Kritiku snáším také
v pohodě. Beru ji ale jen od lidí, kteří něco pro obec dělají nebo
dělali a věk už jim to nedovolí. K těm, co jim to už věk nedovolí,
jsem chodil i pro rady. A od takových potěší pochvala nejvíce.
Bohužel už mi tito rádci postupně odchází tam, odkud není návratu.
Vzpomínám na ně rád. A kritici, kteří nejsou schopni ani na jaře
s námi jít a uklidit okolo kapličky, jsou pro mne trumpety. A jejich
troubení neposlouchám. Většinou zní falešně. Když posloucháš jen
trumpety, za chvíli ti zalehne v uších. Víš, co tím myslím. Jinak mi
dělá radost spoustu věcí, které zvednou náladu.
Co tě rozveselí?
Náš pes každé ráno, když mne přijde vzbudit . A hlavně přijde
kdykoliv v rozmezí od čtvrté do páté hodiny ranní a protože už je
vzhůru tak mi dává jasně najevo, že když už nespí on, tak přeci
nebudu spát ani já. (smích)
A co tě zaručeně rozčílí?
Jen tak se rozčílit nenechám, ale když k tomu dojde je lepší se
mi vyhnout do té doby, než vychladnu. Samozřejmě mne i jako
jiné starosty rozhodí umíněnost některých jedinců, kteří chtějí po
novém vedení obce všechno a hlavně hned. Vysvětlování, proč to
či ono nejde hned nebo se musí s realizací počkat, protože jsou
přednější věci, je mnohdy vysilující. Co však opravdu nesnáším,
je lidská podlost a faleš. Po čem se mi zaručeně začne vařit krev
v žilách, je vzpomínka na nedávno proběhnuvší soudní spor na
ochranu osobnosti, kde jsem se snažil hájit svoji čest, když jsem
byl sprostě označen na sociálních sítích za člověka, který rozkrádá
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nic nezvládne . Jsem zastáncem hesla, že za každou prací je vidět
člověk. Ať už stavební činností, udržování zeleně nebo obecního
majetku, či pořádání různých kulturních akcí pro děti i dospělé,
atd… To všechno stojí mnoho sil a času.
Těm, kteří ve svém volném čase dělají pro obec to, co jsem
již popsal, přeji do dalších let víru, sílu, vytrvalost a já nevím co
všechno ještě, neboť svým konáním píší historii obce.
Všem netáhlům, rýpalům a těm, co umí jen kritizovat
a pomlouvat nepřeji nic. Ať se kousnou do zadku. A trumpety ať si
troubí co J chtějí.  
Děkuji za rozhovor.  
KRÁTCE Z HISTORIE - Pokračování ze str. 1

obecní majetek, tedy za zloděje. O masáži ze stran vyšetřujících
orgánů, které na mne byly poslány ani nemluvím. Ani jeden z těchto
orgánů včetně soudu neshledal žádné tvrzení v tomto směru,
které by se zakládalo na pravdě. Ale každopádně jsem soudní
spor v uvozovkách prohrál na základě rozhodnutí jiného soudu
z roku „X“, kde zjednodušeně řečeno je chladnokrevná pomluva
označena pouze jako kritika a každý veřejný činitel, minimálně
v postavení jako jsem já, si musí nechat plivat do tváře a ještě
za to děkovat. Naši zákonodárci by se měli v tomto směru hodně
zamyslet.  V devadesátých letech minulého stolení dal nevědomky
Tim Berners-Lee mocnou zbraň do ruky, jakou je internet, lidem,
kteří se v takových věcech vyžívají na sociálních sítích, jen proto,
aby někomu mohli co nejvíce ublížit a sami sebe tak zviditelnit.
Jak přízemní a ubohé jsou tyto bytosti. Každý, kdo má díru do
zadku, může šířit o komkoliv cokoliv a beztrestně. Je to svinstvo.
Není řešením házet flintu do žita. Ať si trumpety troubí co chtějí.
Je třeba zatnout zuby a jít dál.
Není to tak dlouho, co mne pobavila jedna pravdivá věta: „Blbců
na světě není mnoho, ale jsou strategicky rozmístění tak, abys je
potkával každý den,“ (smích) Něco na tom bude. Tím se nechci
nikoho dotknout nebo dělat ze sebe nějakého chytráka. Jsme jen
lidé a člověk, jak známo, je tvor chybující. A to je také pravda.
Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máš rád?
Rád jezdím na chatu, kterou po chvilkách rekonstruuji již
jedenáct let. Tam je pro mne odpočinková zóna.
Co tě nabíjí?
Nabíjím se muzikou. To víš stejně dobře jako já, že když si v mém
případě sednu za bicí a začnu hrát společně s dalšími muzikanty
okolo sebe, jsem v jiném světě. Takhle to má dozajista každý
opravdový muzikant, který hraje, protože ho to baví. Ale stačí mi,
i když poslouchám muziku. A víceméně každou. Každá muzika je
dobrá a spojuje lidi po celém světě.
Co by si řekl na závěr?
Závěrem bych chtěl využít této příležitosti k poděkování všem,
kteří se nemalou měrou zasloužili o rozkvět našich tří obcí . Těm,
kterým není lhostejný vzhled našich obcí a každým rokem se
dobrovolně účastní jarního úklidu i partě lidí, kteří jsou ochotni ve
svém volném čase jít, pracovat pro obec podle jejích potřeb a starat
se o zeleň včetně hřbitova v Paštikách. Nesmím zapomenout
na další, kteří opět ve svém volném čase organizují akce pro
děti, mládež i dospělé, není to totiž opravdu nic jednoduchého.
Namátkou vybírám Stanování u potoka, Halloween, Pálení
čarodějnic, Posvícenské oslavy, Pouťové oslavy, MDŽ, Vánoční trhy,
Rozsvícení Vánočního stromečku, atd …..
A v neposlední řadě musím vyjádřit poděkování Sboru
dobrovolných hasičů obce Bezdědovice za spolupráci, které si
velmi vážím.
Pevně věřím, že v tomto duchu budeme pokračovat i v budoucnu.
Vždy je třeba se dívat dopředu, i když je to někdy velmi těžké. Naše
vesnice bude jen taková, jakou si ji uděláme sami. Chci poděkovat
i těm, kteří mi pomáhají nebo podali pomocnou ruku. Sám člověk

(ves Bezdiedowicze), podobně jako u další osady na katastru obce
Bezdědovice – Paštik. Ves Paštiky je ale starší: první písemná zpráva
je z roku 1352. Na mírné vyvýšenině nad vsí stál již v 15. století menší
gotický kostel, o kterém máme první písemnou zprávu z roku 1411
(plebanus in Passcziek), dokládající, že tehdy zde byla fara (plebanie).
Podle regionálního historika Blatenska, J. P. Hilleho, byl v Paštikách již
v roce 1380 plebán Martin, v letech 1395 až 1412 Jan z Přešťovic, který
měl spory s Buškem z Buzic o dávky příslušející kostelu. V roce 1436 se
připomíná v Paštikách farář, který si stěžoval na Jana z Rožmitálu pro
škodu způsobenou na rybníku. Ves Bezdědovice vyhořela v roce 1624
ohněm kladeným, snad přičiněním oddílů císařské armády. Dle berní
ruly (daňového soupisu z roku 1654) byl zde rolník Šimon Mlynář, který
vlastnil mlýn o jednom kole a pilu (první zpráva o mlýně je již z roku
1640). V roce1654 je ještě v Bezdědovicích uváděn Vít Fijala. V starší
literatuře (Blatensko a Březnicko) je ještě uváděn v 17. století ovčín
a cihelna. Podle obecní kroniky byly zde kolem roku 1700 dvě chalupy,
z nichž jednu obýval hajný a druhou cihlář. Po roce 1700 byl zřízen
v Bezdědovicích poplužní dvůr, který patřil blatenskému velkostatku. Na
sklonku 18. století v roce 1785 byly v Bezdědovicích tři chalupy, cihelna,
mlýn a dvůr s ovčínem. V 19. století výrazně přibylo obyvatel Bezdědovic
– v roce 1843 zde bylo 41 chalup s 339 obyvateli, v roce 1890 57 chalup
a 368 obyvatel. Roku 1898 byla postavena kaple sv. Vojtěcha. Podstatně
jiný vývoj zaznamenaly Paštiky. Přestože již v roce 1608 jsou zde uváděny
tři grunty a v roce 1774 osm chalup, v dalších letech růst obyvatelstva
ustal. Před první světovou válkou tu bylo devět domů a 48 obyvatel.
Podobně jako Bezdědovice a Paštiky patřila k blatenskému velkostatku
ves Dobšice. Starší literatura uvádí listinu Břeňka ze Strakonic,
ze 14. století, kde se Dobšice připomínají a současně je vyslovena
domněnka o zániku vsi někdy v 15. století. Novější literatura (Profous,
Místní jména v Čechách) klade vznik Dobšic až do 17. století. V roce 1654
byly zde chalupy Jiříka Čadka, Adama Zelenky a Jiříka Krejčího. V roce
1719 zde údajně bylo osm chalup poddanských, svobodnický statek
a panská hospoda. Kolem roku 1914 zde bylo 28 domů a 150 obyvatel.
26. července vypukla 1. světová válka, do které odešlo z naší
osady více než 50 mužů, z nichž se 16 nevrátilo. Občané uspořádali
sbírku a postavili padlým vojákům na návsi pomník. Občané uvítali
rozpad Rakousko-Uherska
a vznik Československé
republiky. Jednou z výhod
nové
republiky
bylo
volební právo, které získaly
osady. Na základě přímého
volebního práva byl zvolen
obecní výbor a jeho prvním
starostou se stal Josef Šilha
z Bezdědovic.
V Bezdědovicích již od
r. 1608 stojí mlýn, který byl
v r. 1898 přistavován a v této
podobě ho od Františka
Hajšmana koupil v r. 1914
mlynář František Scheinherr
z Blatné. U mlýna stál starý
dřevěný katr. V r. 1921 byla
postavena nová pila, která
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Jde o jednolodní stavbu se čtvercovým kněžištěm, obojí bohatě
členěno římsami a pilastry. Loď je oddělena klenutým obloukem, její
zakončení tvoří kruchta s rokokovými varhanami. Vnější zdi kostela
s věží jsou zdobené dalšími mohutnými a bohatě členěnými římsami.
Nad vchodem do areálu kostela se nacházejí dvě žulové plastiky lebek,
tzv. „Paštická smrt“. V březnu 2020 byly ukradeny, ale v noci z 21. na
22. března 2020 je někdo vrátil ke kostelu.
U kostela se nachází hřbitov, jehož východní konec střeží brána
zdobená kamennými lebkami a pohárem. Hřbitovní kaple je rovněž
postavena podle Dientzenhoferových plánů, pod ní se nachází krypta.
V polovině 19. století byla tato kaple upravena na rodinnou hrobku
rodu Hildprandtů, pánů z Blatné.
Umístění kostela v krajině na vysoké terase s dvojitým schodištěm
a jeho architektura ze sklonku Dientzenhoferova života je harmonickým
dílem tří význačných barokních umělců své doby.
V letech 2018–2019 proběhla rekonstrukce objektu v rámci projektu
financovaného z prostředků EU a farnosti Blatná (přes 20 milionů
korun). Obnovou prošly mimo jiné krovy a fasády objektů v areálu,
vitrážová okna, zdi a chodníky, nová věžní kopule byla pozlacena a její
250 let staré originály soch svaté Alžběty a svatého Josefa nahradily
repliky. Obsahuje pamětní listiny s mincemi a seznamem zdejších dětí
narozených v roce 2019.
Podrobněji na www.bezdedovice.cz
Zdroj obec a Wikipedie

Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, upozorňuje
or
zejména
podnikatele, kteří jsou nově
o
i
ma
c e z r e g zapsáni do živnostenského rejstříku, že
mohou být osloveni různými soukromými
společnostmi s nabídkou zápisu do dalších rejstříků, nazvaných např.
„Rejstřík obchodu a živností“ nebo „Živnostenská komora“, případně
„Česká komora firem a živnostníků“. Dopisy od těchto společností
většinou obsahují složenku k zaplacení poplatku za zápis do výše
uvedených rejstříků či komor.
Jedná se o soukromé společnosti, jejichž činnost nesouvisí
s živnostenským rejstříkem, avšak svým názvem mohou podnikatele
klamat. Podnikatelům nevzniká žádná povinnost zápisu do těchto
ani obdobných rejstříků a nemusejí hradit žádné poplatky spojené
s takovým zápisem.
Podnikatelé si mohou nejen tyto soukromé společnosti prověřit
na webové stránce www.justice.cz (Veřejný rejstřík – vyhledávání
podle názvu subjektu nebo podle IČO).
odbor správní a živnostenský úřad

I nf

Významnou dominantou obce Bezdědovice je kostel svatého Jana
Křtitele v Paštikách
Byl vystavěn v letech 1747–1753 na místě někdejšího kostelíka podle
plánů barokního mistra Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vnitřní výzdoba,
ve stejném slohu jako exteriér stavby, je dílem řezbáře Ferdinanda
Ublakera a malíře J. V. Spitzera také z poloviny 18. století.

i

UPOZORNĚNÍ
PRO PODNIKATELE
nu

již měla parní pohon a byla zařízena více stroji – dva katry, sámovačka,
šindelka. Mlýn s pilou byly propojena transmisí. Na pile našlo práci asi
15 lidí a ve mlýně čtyři.
Většina mužů z naší osady byli kameníky. Pracovali v lomu
u Bezdědovic, tzv. «Dubinská skála», v lomu v Paštikách, Blatné, ale
docházejí za prací až i do lomu v Hudčicích. V r. 1924 odchází z nedostatku
příležitosti 8 kameníků do Francie. Pracují tam dva roky a jejich umění
je velmi ceněno.
Od roku 1939, kdy byla vyhlášena nová protektorátní vláda, byly
dodávky všeho druhu odváděny do Německa. Také obec Paštiky měla
dodávkovou povinnost, která byla tak velká, že ji nemohla splnit. To
však nezůstalo bez následků. V Paštikách byl zatčen rolník Jan Vaňáč
a odvezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde byl vězněn
tři čtvrtě roku.
V tomto roce byly některé ročníky hochů a dívek odváděny na nucené
práce do Německa. Od nás museli odejít František Jícha, František
Pazderník, Josef Šilha, Alois Klíma, Václav Jícha, Ludvík a František
Lukešovi, Německá armáda stále ustupovala, musela budovat různá
obranná opatření a tak docházelo k dalším odvodům. Jaroslav Vaňáč
z Paštik a Robert Straka z Dobšic pracovali na zákopech v Dolních
Rakousích. FrantišekKoubek a Josef Motyka z Bezdědovic pracovali na
moravských hranicích.
Rudá armáda se blížila, obyvatelé začali volněji dýchat a připravovali
se na její příchod. Na Němcích byla pozorována nervozita, která se
projevila také při poslední kontrole o Velikonocích v hostinci u Machů.
Tehdy zástupce německé branné moci prohlásil: «Mohli bychom vás
postřílet za zatajené zásoby, ale my to dělat nebudeme». Občané věděli,
že fašisté mají strach. Na jaře 1945 Němci evakuovali své soukmenovce
z Pruska. Říkalo se jim běženci a byli přiděleni jednotlivým obcím, které
se musely o ně starat. V tanečním sále u Vaněčků jich bylo umístěno
čtyřicet. Přišel 5. květen. V 10.30 hodin došla na četnickou stanici
v Blatné zpráva, že je revoluce. Mládež se s velkým elánem vrhla do
nového života a nehledíc na nebezpečí, pomáhala odzbrojovat Němce.
Občané z Bezdědovic se po osvobození pustili s chutí do obnovy obce.
Železniční zastávka byla schválena a na náklady obce se začalo se
stavbou čekárny. Hodnota díla činila 40 tisíc Kč.
Dalším problémem byla stavba nového mostu přes Závišínský potok.
Obec se touto záležitostí zabývala již po 1. světové válce, kdy byla
obstarána všechna povolení, ale ke stavbě nedošlo pro neshodu občanů.
Jedna část žádala stavbu mostu u domku Felixe Řediny a druhá u mlýna.
Ke skutečné stavbě dochází až v r. 1955. Na obec Paštiky došlo rozhodnutí
ministerstva vnitra ze dne 8.2., č.200, jímž na žádost osady Bezdědovice
zaniká působnost obce v Paštikách a obcí se stávají Bezdědovice.
V 19. století je zřejmé rychlejší tempo rozvoje Bezdědovic, které
pokračovalo i ve 20. století. Svůj podíl zde měla i železnice, otevřená
v roce 1899, která se stala jednou z podmínek rozvoje celého Blatenska.
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Provozujete kotel na pevná paliva?
Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány.
Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty
a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi
kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost
pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost
nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato
povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým
příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního
vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby
s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich
provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí
s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv
o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace
a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli
spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit
postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad
o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat
doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či
ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné uschovat
a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět
pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje
jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna online databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy
provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém
chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt
oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se
odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven
vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez
regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč
bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými
kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší a běžných kotlů
v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která
k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky
(TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní
technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.   
Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce
těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky
z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení
do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy,
nebo pokud plánujete výměnu tepelného
zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete
možnost získání dotací a využití obnovitelných
zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle
vám poradí v poradenském středisku Energy
Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci
se můžete objednat na tel. č. 387 312 580,
773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání
písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre
České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Informace ze shromáždění delegátů
sborů dobrovolných hasičů
okresního sdružení hasičů Strakonice
Shromáždění delegátů, původně plánované na březen, se konalo
v náhradním termínu 15. srpna. Úkolem shromáždění bylo zvolit pro
nové pětileté funkční období starostu okresního sdružení, dva náměstky
starosty, pět členů výkonného výboru a předsedu plus čtyři členy
kontrolní a revizní rady.
Ještě před volbou samotnou zazněly projevy hostí, jimiž byl senátor
prácheňského obvodu Karel Kratochvíle, jenž ovšem shromáždění ihned
po svém projevu opustil, aby se mohl účastnit dožínkové slavnosti
v Hoslovickém mlýně, dále ředitel územního odboru Strakonice HZS
Jihočeského kraje plk. Ota Šmejkal a rovněž starosta okresního sdružení
Písek Jiří Heinrich.
Všichni hosté ve svých projevech ocenili dosavadní práci současné
starostky Jaroslavy Boukalové a vyjádřili své přání, aby mohla i po těchto
volbách ve funkci starostky pokračovat. Do diskuse se ještě přihlásil
vedoucí volební komise a současně kandidát na senátora Miroslav Šobr
a představil přítomným své plány pro funkci senátora.
Poté následovaly volby samotné, v nichž funkci starostky obhájila
Jaroslava Boukalová, jejími náměstky se stali František Kotrc a Pavel
Škarda, jehož asi většina z nás zná, neboť působí v SDH Blatná
a každoročně organizuje cvičení pro zdokonalení členů jednotek JSDH.
Věřím, že bude v této činnosti nadále pokračovat a bude hájit zájmy
sborů z mikroregionu Blatensko na okresní úrovni. Za to, Pavle, předem
děkujeme.
Do výkonného výboru byli zvoleni Václav Boukal, Petr Chvosta,
Jaroslav Jáchym, Josef Keřka a Miroslav Pešek. Předsedou kontrolní
a revizní rady se stal Václav Albrecht, členy pak Eva Baloušková,
Miroslava Benadiková, Jiří Jiskra a František Milčic.
Za okrsek Bělčice Jiří Vonášek, starosta okrsku

Meteorologická stanice na Kamenici,
v městě Sedlici u Blatné.
Sedlice je svým způsobem jedinečná, jako jihovýchodní cíp Brd je na
výšce přes 500 m. n.m., před ní se rozprostírá rozsáhlé údolí Otavy
až k Šumavě. V okolí nejsou žádné vysokonapěťové stožáry ani silné
vysílače, takže je i málo postižená elektromagnetickým smogem.
Autor těchto řádků pracoval od r. 1975 jako fyzik a inženýr v Sekci
fyziky Ludwigs-Maximiliánovy University, LMU, zúčastnil se i zakládání
Max-Planckova ústavu pro Kvantovou Fyziku, MPQ, kde spolupracoval
i s nositeli Nobelovy ceny za fyziku, prof. Wolfgangem Ketterlem
i Theodorem Hänschem. Můj soused, prof. H.D. Betz měl velmi zajímavá
témata, související s geologií a geofyzikou. Když se v r. 2006 rozhodl
založit měřící síť na registraci blesků a atmosférické elektřiny, nabídl
jsem mu první zahraniční lokalitu, svoji hájovnu na Kamenici. Svěřil mi,
tehdy jsem byl už v penzi, i výstavbu sítě v Polsku (Varšavě, Bialystoku,
v Poznani) a v Maďarsku,(Debrecín a Budapešt) takže jsme v srpnu 2006
spustili již dost funkční síť. Sedlice zde má velmi důležitou roli – přibližně
přes Labuť, Myštice vede velmi frekventovaný letecký koridor , nejčastěji
z Heathrow – Londýna do Emirátů a do Indie. Zde jsou meteorologické
údaje důležitou součástí letecké bezpečnosti.
Sedlický senzor sítě Linet – Nowcast je
zvenku viditelný svojí zvláštní anténou. Jsou
to zkřížené rámové antény s anténou pro
GPS. Přijímač pracuje na velmi dlouhých
vlnách, impulsy, vznikající výbojem blesku
vytváří proudy ve špičce řádu sto tisíc Ampérů
a vysílá tak magnetické pole, šířící se rychlostí
světla. Systém Nowcast je pokrokový zejména
proto, že rozlišuje i polarizaci, t.j. mezi výboji
mezi mrakem a zemí, nebo výbojem mezi
dvěma mraky.
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Magnetické pole vznikající proudem ve vodiči bádal už Oerstedt
v r. 1820. Ve školách se učí ale zákon Biot – Savartův.
Jak vlastně vzniká výboj v atmosféře?
Mraky jsou shlukem drobných kapiček vody, zatím co atmosféra
je směsí plynů, za normálních okolností nevodivých. Vzduch má tedy
dielektrickou konstantu velmi blízkou 1, zatím co voda, vodní pára, má
dielektrickou konstantu téměř 80. Voda tedy absorbuje ze svého okolí
veškeré elektrické náboje, vzduch se chová jako izolace. Pohybem mraků
se tedy ta atmosférická elektřina sbírá, mraky se nabíjí na velmi vysoké
napětí ve srovnání třeba s povrchem Země.
Ale i vzduch, t.j. plyny,
z kterých se skládá, mají
svoji
hranici
elektrické
pevnosti. Při velké síle pole se
z vnější oběžné dráhy atomů
vytrhnou elektrony. Mnohdy
stačí průlet nějaké částice
třeba kosmického záření,
aby vznikly ty první volné
elektrony. Ty se silou pole
zrychlí, získají energii a samy
tak vyráží mnohé další elektrony z atomů, na které narazí. Takto vzniklá
spontánní vodivost se označuje jako lavinový výboj, Avalanche. Kapky
vody v dráze takového výboje nebo zbytky ionizace po předcházejícím
výboji způsobí nerovnoměrný nárůst proudu, atmosférický výboj sleduje
dráhu již ionizovanou primárním výbojem, ale ty ionty se vzniklým
horkem rychle pohybují, dojde k rozvětvení výboje. Vysoké
proudy v kanálu výboje ten výboj stlačí magnetickým polem do úzkého
kanálu. Každý výboj je proto nenapodobitelný originál. Po prvním probití
následují další už méně intenzivní výboje, tím je každý blesk snadno
určitelný, jako třeba u člověka otisky prstů. Údaje na grafu s příkladem
průběhu výboje jsou ovšem jenom informativní, podávají přibližný řád
hodnot, v praxi se mohou o mnoho lišit.
Důležitý je tento poznatek proto, že umožňuje přesnou identifikaci výboje
a lokalizaci místa, kde k tomu výboji došlo. Přesnost ovšem omezuje jistá
neostrost výboje samého, takže využitím všech možností lze lokalizovat
místo výboje v průměru na 70 cm, ale spolehlivě na 150 cm. Jak tedy
funguje ta lokalizace? Princip se stále vyvíjel. Ještě za druhé světové války
se zdroj elektromagnetické vlny zaměřoval dvěma rámovými anténami,
při otáčení našly dost přesně nulu signálu. Prodloužením osy té antény
se pak našel průsečík, kam se vydali hledači signálu. Novější metoda
je známá jako t.zv. pasivní lokátor, t.j. signál musí přijímat několik od
sebe vzdálených stanic, měří se doba průletu elektromagnetické vlny od
zdroje, t.j. výboje blesku, k anténě. Zde je třeba identifikovat ten signál,
t.j. je třeba přenášet i jeho detaily, třeba i polarizace, proto ty dvě rámové
antény otočené o 90°, proto musí být signál digitalizován a posílán po
internetu. Analýza dat pak podá pravděpodobnost, že se jedná opravdu
o stejný blesk. Další
nezbytný parametr
je, že všechny měřící
stanice musí mít
t.
zv.
velitelský
čas, t.j. jednotnou
časovou základnu.
Tu dnes poskytuje
signál
satelitní
navigace, takže proto je každá anténa senzoru Linet vybavena i anténou
GPS. Čas dokáže určit s nepřesností pod 100 ns. Linet vyhodnocuje
pro každý blesk signál zpravidla z pěti senzorů- přijímačů, vzdálených
od sebe stovky kilometrů.. Dosah jednoho senzoru je několik set km.
Zde má Sedlice výhodu, rušení je zde zvlášť nízké, dosah je na rozdíl od
ostatních senzorů větší. Počítač, který ta data na místě zpracuje a vysílá
internetem do ústředny na východním okraji Mnichova, je v podstatě
malý jednoúčelový PC bez displeje, bez klávesnice, provozní systém
Linux. Signál zpracovávají dva digitalizační vstupy ADC, důležitá je i jejich
časová shoda.
V Sedlici, 4. srpna 2020
Dr.Ing. Miroslav Václav Steiner

Nahlédnutí do osudů zámečků
a tvrzí Strakonicka a Písecka
V říjnu vyjde již třetí pokračování knihy autorky Jaroslavy Pixové
s názvem Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes.
Tentokrát nás autorka zavede ke šlechtickým sídlům i na Blatensku – na
monumentální tvrz do Kadova,
na půvabný zámeček v Poli nebo
zámek v Bratronicích s velmi zajímavými osudy Battagliovy rodiny, kde mnohým bude jistě známý cyklista Christian Battaglia.
Neméně zajímavý bude jistě
další zámek na Strakonicku – ve
Štěkni. Ten totiž od 20. let 20.
století obýval řád anglických panen, který si zde zřídil internátní
školu pro dívky. Řádové sestry je
učily cizím jazykům, hudbě, rytmice, společenskému bontonu,
dějinám umění a mnoha dalším
věcem. To vše nám přiblíží vzpomínky absolventek této školy.
Dalším objektem je zámeček
ve Štěchovicích, a pak už se
ze Strakonicka přesuneme na
Písecko a podíváme se do prostšího objektu – svobodnického dvorce
v Rohozově na Chyšecku. A bonbónkem na závěr je „zámeček“ ve
Žďárských Chalupách, vlastně honosná vila, které však nikdo jinak
neřekne.
Kniha popisuje nejen historii těchto objektů od nejstarších dob, ale
zaměřuje se hlavně na dobu celého 20. století až do dnešních dnů.
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Původně se scházely pod hlavičkou pionýrské organizace, kterou řídil
Okresní dům pionýrů ve Strakonicích. Dnes jsou oddíly zapsány pod
Českou tábornickou unií.
Pro účastníky byl připraven doprovodný program. Jedním z jeho
bodů byla výstava fotografií, kronik a dalších zajímavých dokumentů,
které se povedlo nashromáždit z různých období fungování. Návštěvníci
tak mohli hledat sami sebe na fotografiích nebo v táborovém bodování.
Dále byly připraveny tábornická klání v různých soutěžích, například
vázání uzlů, střelba z luku nebo závod na lodích. Setkání vyvrcholilo
slavnostním táborovým ohněm, u kterého proběhl křest knihy Vodáckoturistické oddíly Strakonice. Peřejemi času, jež mapuje dosavadní historii
oddílů i celé organizace. Celé setkání provázelo sluníčko. I to pomohlo,
že se vše vydařilo na jedničku a účastníci byli velmi spokojeni.
Libor Staněk

Je doplněna množstvím dobových fotografií i barevnou obrazovou
přílohou.
Představení a besedy k této knize se budou konat na několika místech:
ve středu 7. října od 17 hodin v pohostinství ve Žďáru u Protivína,
14. října v Prácheňském muzeu v Písku od 17 hodin, ve čtvrtek 15. října
ve velkém sále zámku ve Štěkni od 18 hodin, 23. října v hostinci U Kolčavy
ve Štěchovicích na Strakonicku od 18 hodin, 24. října v klubovně bývalé
školy v Kadově od 18 hodin a 27. října na OU v Chyškách od 18 hodin.
Beseda v Komunitním centru v Blatné se bude konat 19. ledna 2021.
Kniha bude na všech místech za zvýhodněnou cenu k prodeji.
Knihu podpořil městys Štěkeň a obce Štěchovice, Žďár, Chyšky
a Kadov. Všem patří velký dík.

Vodácké setkání v Kadově u Blatné
5. září 2020
Dne 5. září se uskutečnilo setkání strakonických vodáků v Kadově
u Blatné. Místo nebylo vybráno náhodně, neboť tábořiště u rybníku
Krčový patří už 38 let mezi vodáckou základnu a pro mnohé členy oddílů
je vlastně druhým domovem. Přes rok zde vodáci tráví mnoho času
na víkendových akcích nebo brigádách, v létě zde probíhají pravidelně
dětské tábory.
Setkání začalo okolo druhé hodiny a během celého dne ho navštívilo
více jak 150 účastníků z různých generací, které vodákem prošly. Letos
totiž oslavily vodácko-turistické oddíly padesát let své existence.

1. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
MĚSTEM
Sraz v 17:00 u kašny
na třídě J. P. Koubka
Tradiční komentovaná procházka
městem s Mgr. Jiřím Sekerou bude
tentokráte věnovaná blatenským
ulicím. Dozvíte se, kterak se
v průběhu dějin proměňovala jejich
podoba i názvy, jaké důležité stavby
je zdobí, a které osobnosti ulicím
a náměstím daly své jméno.
4. 10. NEDĚLE
VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM
PTACTVA
Rybník Labuť
Sraz účastníků u Střížovic (směrem
na Chobot) kdykoli
mezi 8:30 a 10:30
Souřadnice 49.4568864, 13.94437
Ukázky kroužkování, pozorování
ptáků. S sebou dalekohled a roušku.
Pořádá ČSOP Blatná a Jihočeský
ornitologický klub.
Podrobnosti na webu www.csop.cz/
blatna a fb ČSOP Blatná
4. 10. NEDĚLE | 18:00 |
BOHUNKA HERMANNOVÁ –
NALADÍME KYTARY ČEŠTINOU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání o českém jazyce
s příjemnou hudbou. Zábavnou
formou o češtině. Můžeme se
jednoduše vyhnout chybám
v pravopise a ve výslovnosti? (volné
pokračování oblíbeného pořadu)
5. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
9. 10. – 11. 10.
PROŽITKOVÝ VÍKEND LÉČENÍ
TANCEM
Kožlí u Blatné
Info na www.masazeslunecnice.cz
10. 10. SOBOTA | 17:00 |
POCTA EVROPSKÝM MISTRŮM
DUCHOVNÍ HUDBY BAROKA
A ROMANTISMU
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Předprodej v IC Blatná

Vystoupí Irena Pohl Houkalová –
soprán, Přemysl Kšica – varhany
Program: J. S. Bach, M. Reger,
L. Vierne, C. Franck, F. M. Bartholdy,
A. Dvořák, L. Janáček
11. 10. NEDĚLE | 19.00 |
JANA VLKOVÁ – KYTKY K JÍDLU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Plané rostliny jsou nejpřirozenější
zdroj vitamínů, minerálů a dalších
tělu prospěšných látek. Jak se v nich
vyznat? Ochutnáte jídla obohacená
novými chutěmi, ozdobená
květinami a bylinami.
12. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Libor Rouček – 30 let svobody.
Co se povedlo, a co méně.
Někdejší redaktor Hlasu Ameriky,
mluvčí české vlády a místopředseda
Evropského parlamentu nabízí svůj
pohled na polistopadový vývoj.
15. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
TOMÁŠ DVOŘÁK: VEN Z DUSNÉ
PRAHY. TŘEBA AŽ DO BLATNÉ.
VÝLETNÍ RESTAURACE V PRAZE
A OKOLÍ KOLEM ROKU 1900
Kavárna V Podzámčí
O fenoménu výletních restaurací na
počátku minulého století, ale také
o vrchním kavárny Union Františku
Paterovi, který v Blatné strávil
konec svého života, pohovoří
Mgr. Tomáš Dvořák, vedoucí
oddělení vědy a výzkumu
Muzea hl. m. Prahy
Vstupné dobrovolné
pořádá navíc z.s.
18. 10. NEDĚLE | 19:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – KAMILA
BERNDORFFOVÁ – INDIE –
Jiná země jiný mrav aneb Evropan
v omylu
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Osobitý pohled zasvěcené
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pozorovatelky do soukromí
obyvatel Indie, atraktivní fotografie,
ochutnávka čaje.
21. 10. STŘEDA | 19:00 |
ČTYŘI ŽENSKÉ ARCHETYPY – KURZ
SEBEPOZNÁNÍ
Blatná
Info na www.masazeslunecnice.cz
24. 10. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE
Blatná
Harmonizace psychiky přírodní
cestou,
Info na www.masazeslunecnice.cz
25. 10. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | McQUEEN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | Velká Británie
2018 | 111 min. | titulky | do 15 let
nevhodné
Film McQueen sleduje
mimořádný osud jednoho
z nejvýraznějších umělců našeho
tisíciletí, který v 27 letech stanul
v čele Givenchy, aby následně
založil svou vlastní úspěšnou
módní značku. Příběh Alexandera
McQueena je moderní, leč poněkud
gotická pohádka o obyčejném
chlapci z dělnického východního
Londýna, který spoutal vlastní
démony a stal se globální hvězdou
módního návrhářství.
26. 10. PONDĚLÍ | 19:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – KAMILA
HNYKOVÁ – TASMÁNIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Na každém kroku potkáte
endemické druhy zvířat a rostlin
– stromové kapradiny, ptakopysky
a ježury. Na tábořištích kolem
stanů poskakují klokani, v noci
si na vaše zásoby brousí zuby
vombati, possumové a tasmánští
čerti. Horským turistům poskytuje
Tasmánie nepřeberné množství
tras všech stupňů obtížnosti od
perfektně připravených chodníků
pro rodinné výlety až po náročné
treky panenskými pralesy, po
divokých horských hřebenech
nebo nad strmými mořskými
útesy. Charakteristickým rysem
Tasmánie jsou stovky metrů vysoké
kamenné sloupy tvořené dolerity
– vulkanickou horninou podobnou
čediči.

kino
2. 10. PÁTEK | 20:00 |
TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie/drama | Česko 2020 |
mládeži přístupný | 120 Kč
7. 10. STŘEDA | 19:00 |
SVĚT PODLE MUCHY
Dokumentární | Česko 2020 |
mládeži přístupný | 120 Kč

9. 10. PÁTEK | 20:00 |
TENET
Akční/drama/sci-fi | USA 2020 |
150 min. | titulky | mládeži
do 12 let nevhodné | 120 Kč
14. 10. STŘEDA | 19:00 |
NOVÍ MUTANTI
Horror/sci-fi/akční | USA 2020 |
titulky
16. 10. PÁTEK | 20:00 |
KAREL
Dokumentární | Česko 2020 |127
min. | 130 Kč
21. 10. STŘEDA | 19:00 |
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama | Česko 2020 | 116 min. |
mládeži do 15 let nepřístupné |
120 Kč
23. 10. PÁTEK | 20:00 |
PRO BALÍK PRACHŮ
Akční/krimi/drama/thriller | USA
2020 | 92 min. | titulky | mládeži
do 12 let nevhodné | 120 Kč
28. 10. STŘEDA | 19:00 |
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka/fantasy/komedie |
Česko 2020 | 115 min. | mládeži
přístupné | 120 Kč
30. 10. PÁTEK | 20:00 |
SMRT NA NILU
Krimi/drama/mysteriózní | USA
2020 | titulky | 120 Kč

knihovna
5. 10. – 11. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
Celostátní akce na podporu četby
a čtenářství. Registrace nových
čtenářů na rok zdarma. Amnestie
upomínek pro zapomnětlivé
čtenáře. Knižní výstavka knih
a obrázků z našeho regionu.
Z technických důvodů bude ve
čtvrtek 8. 10. ZAVŘENO. Děkujeme
za pochopení.
PRO DOSPĚLÉ
6. 10. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
ČTEME, PLETEME A… povídáme si
nejen o knihách
Pro všechny, kterým je dobře
v blatenské knihovně.
PRO DĚTI
BOOKSTART
2. 10. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
Setkání rodičů s dětmi do tří let.
Tentokrát téma „Barevný svět
Hervé Tulleta“.
Přihlášky na knihovna@ckvb.cz,
383 311 258, kapacita omezena
7. 10. STŘEDA | 15:00 – 17:00 |
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Dvousté výročí narození

Boženy Němcové si připomeneme
četbou jejích pohádek a děti si
budou moci vyluštit i kvíz.
LITERÁRNÍ ZÁJEZD ZRUŠEN
Literární zájezd (plán. 6. 10.) je
z důvodu nepříznivé situace okolo
COVID-19 zrušen.
Děkujeme za pochopení.

KCAŽ
3. 10. – 4. 10. SOBOTA A NEDĚLE
VÝCHODNÍ PRAKTIKY
K HARMONIZACI TĚLA A DUCHA,
Víkendový kurz Eleny Tomiliny
Velký sál
Více info na www.skolazdravi.eu
nebo u paní Marcely Veselé,
m.vesela@info-office.cz
13. 10. ÚTERÝ | 17:00 |
VOLÁNÍ MATO TIPILA, cestopisná
přednáška pana Zdeňka Vacka
Kavárna
Přednáška z cesty dálkovými
autobusy a autostopem z Kalifornie
přes Oregon, Washington, Idaho,
Montanu, Wyoming do Jižní Dakoty.
Se Zdeňkem Vackem za bizony,
nebo do indiánské rezervace.
Vstupné dobrovolné
16. 10. PÁTEK | 16:00 |
ŠICÍ WORKSHOP
Velká klubovna
Tentokrát si z recyklovaných
materiálů ušijeme čepice a palčáky.
Šicí stroj s sebou, kapacita 10 osob,
přihlášky na viznerova@ckvb.cz,
cena 200 Kč
18. 10. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU |
OTAVANKA
Velký sál
Předprodej v IC Blatná. Provoz
kavárny bude po dobu konání akce
zajištěn.
Vstupné 150 Kč
20. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL
Velký sál a kavárna
Prezentace středních škol a učilišť,
určena žákům základních škol
a jejich rodičům.
22. 10. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |
MINIKURZ VYPRÁVĚNÍ s Martinem
Hakem
Kavárna
MgA. Martin Hak je lektor
vypravěčských dovedností a práce
s příběhem. Živé vyprávění je
divadlo v naší hlavě. Je to řemeslo,
kterému se lidé učí, aby mohli
sobě i druhým lépe porozumět
a sdělit jim své příběhy, tak, jak
chceme, aby byly slyšeny. Přijďte na
minikurz, kde se pokusíme vytříbit
vaše vypravěčské dovednosti.
Kapacita 16 osob, přihlášky na
kalousova@ckvb.cz, cena 150 Kč

27. 10. ÚTERÝ | 16:00 – 19:00 |
WORKSHOP VÝROBY VÁNOČNÍCH
VĚNCŮ Z PEDIGU
s Danou Koubkovou
Ateliéry
Pedig je přírodní materiál, jedná se
o vnitřní část stonku ratanové liány
neboli ratanu. Z pedigu se nechají
vyrobit nejrůznější koše, košíčky,
věnce a mnoho dalších dekorací.
Pod citlivou lektorskou rukou paní
Koubkové se i Vaše dílo jistě podaří.
Přijďte si techniku pletení z pedigu
vyzkoušet a vytvořit si originální
vánoční výzdobu.
Kapacita 10 osob, přihlášky na
kalousova@ckvb.cz, cena 150 Kč
Ateliéry:
ATELIÉRY
Suterén
1. 10. | 18:00 | RECYteliér
s Janou Halló – dáváme nový život
starým věcem
8. 10. | 18:15 | Keramika
s Jitkou Křivancovou
22. 10. | 14:00 | Malba / kresba
s Lenkou Pálkovou
Přihlášky| viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %
Pravidelné akce:
KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ
| 13:45 – 17:45 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna
Dyscentrum-Strakonice z, s,
Mgr. Jana Vavřincová,
+420602938952
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ÚTERÝ
| 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna
Cvičení s dětmi, společné tvoření
a hra. Vhodné pro děti od jednoho
roku.
KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ
| 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna
Mgr. Květa Zbíralová,
+420 606 655 713
KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ
| 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro
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KAŽDÝ ČTVRTEK | 8:30 – 11:30 |
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Velká klubovna

23. 10. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Podpora lidí se zkušeností
s duševním onemocněním
v nezávislosti, samostatnosti,
poskytnutí bezpečného prostoru,
pomoc s fungováním v běžném
životě, odbourání stigmatizace.
Duše může stonat u každého.
Kontakt: +420 608 271 800,
info@fokus-pisek.cz,
www.fokus-pisek.cz
Jazykové konverzace:
Anglická konverzace | Pondělí |
18:00 – 19:00 |
Klubovna
Lektorky Bohumila Hermannová,
Jana Michálková
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | Úterý |
18:00 – 19:00 |
Velká klubovna
Tyto lekce jsou určené pro mírně
pokročilé a pokročilé.
Lektorka Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | Středa |
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Německá konverzace | Středa |
17:00 – 18:00 |
Velká klubovna

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní
historie
Blatné
a Blatenska od příchodu prvních lidí
až po současnost.
1. 9. – 25. 11.
MILOŇ NOVOTNÝ:
Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané
publikace o fotografovi Miloni
Novotném, která vzniká k jeho
nedožitým 90. narozeninám.
16. 9. – 30. 10. ÚT – PÁ
|9:00 – 17:00 |
NĚMEJCŮV ATELIER „K“ 10 LET
KCAŽ Chodba
19. 9. – 1. 11. ÚT – NE
|10:00 – 17:00 |
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií od sedmi členů
slavné rodiny Hankeových.

áv
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KAŽDÝ PÁTEK | 17:30 – 19:00 |
JÓGA S LENKOU VÁVROVOU
Velká klubovna
Přihlásit se můžete zde
https://www.jogalenkavavrova.cz/
online-rezervace

DRAHENICKÝ
MÁLKOV

výstavy

Zp

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15
a 17:30 – 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlásit se můžete telefonicky
773978168, Radoslav Nahálka.
Kapacita kurzu je omezena
max. 20 účastníků.

Anglická konverzace |
Středa | 17:00 – 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro
začátečníky.
Lektorka Denisa Karešová
50 Kč / lekce

do 31.10.
BLATENSKÉ ULICE
V PROMĚNÁCH ČASU
Venkovní galerie
v ulici Na Příkopech
Rozšířená výstava do ulic města
vám poodhalí příběhy
blatenských ulic.

í

KAŽDOU STŘEDU | 18:30 – 19:30 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka Martina Hovorková
90 Kč / lekce

Lektorka Jana Španihelová
50 Kč / lekce

bc

úspěšný vstup do první třídy.
NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE
TELEFONICKÉ DOMLUVY
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková,
+420 602 303 083
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Pouťový fotbal

Jsme moc rádi, že situace nám umožnila
uspořádat tak tradiční věc, jako je pouťový
fotbal u nás v Málkově. Organizace sportovního
klání se ujali Vlasta Lukeš a Luboš Kylián ml. Jak bývá zvykem, buď na
fotbal prší, nebo je strašné vedro. Letos si déšť počkal až na večerní
taneční zábavu, a tak souboji v kopané nic nepřekáželo. Do souboje
každého s každým se přihlásilo sedm statečných, naštěstí i náš Grad
hotel Málkov. Klukům to moc šlo, vyhrát o zápas víc, mohli stát „na
bedně“, ale bohužel. Nakonec z toho bylo páté místo. Favorit soutěže,
družstvo z Bělčic, neprohrál ani jeden zápas a zaslouženě si vykopal
první místo. O dalších třech místech se rozhodlo až podle nastříleného
skóre. Druhé místo patřilo Rakeťákům, třetí místo získala O.P. Slávia
Blatná, čtvrté místo připadlo na B.B.C. Tentokrát až šesté místo obsadili
chlapi z Rozmetače, poslední místo pak zbylo na Čelakovické Maňas
boys. Samozřejmě nemohlo chybět ocenění nejlepšího brankáře
a útočníka. S pěti góly se nejlepším střelcem stal Sedláček z O.P. Slavia.
Jako nejlepší brankář byl vyhlášen Vokáček z Maňas boys, který zvládl
vychytat neskutečné střely. Sportovní areál není jen dobrý na pořádání
sportovních akcí, ale také na taneční zábavy. Letos to byla spíše

3. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ
|9:00 – 17:00 |
MARTIN HAVEL – SVĚT OČIMA
ŠESTILETÉHO FOTOGRAFA
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
do 4. 10.
OTCOVSKÁ LÁSKA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava vítězných prací fotografické
soutěže Fotostart vyhlášené
Školou kreativní fotografie na téma
podporující úlohu rodiny.
do 4. 10.
JIŘÍ CHLANDA /KNEDLÍK/
– FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

tým domácích

5. 10. – 29. 11.
KAMILA BERNDORFFOVÁ
– POD SLUNCEM – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
10. – 11. 10.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Vstup do muzea zdarma.
10. 11. SOBOTA | 14:00 |
Komentovaná prohlídka
výstavy s letošní hlavní hvězdou
Blatenského fotofestivalu,
Jiřím Hankem.

tým vítězů

13

Svazek obcí Blatenska - září 2020
diskotéka, protože nám zahrál DJ Zbíral, kterého neodradil ani déšť ani
někdy divocí tanečníci. A jako další bonus byla vyhlášena minitombola.
SDH Drahenický Málkov děkuje všem, kteří se podíleli na bezchybné
organizaci.

Rozloučení s prázdninami

Další akci, kterou jsme
o prázdninách stihli zorganizovat, bylo rozloučení
s prázdninami. A zase pršelo. Letos jsme si to ozvláštnili výborným prasátkem
na rožni, k tomu bylo dobré
pivo a hovory se sousedy.
Každý z domova přinesl nějakou tu dobrotu, až se stoly
prohýbaly. Tak ahoj léto,
uvidíme se zase za rok.

Co nás čeká

Málkov neusne na vavřínech, a pokud situace dovolí, čeká nás
následující.  Desátého října se bude konat posvícenská zábava. V sobotu
28. listopadu bude další ročník Málkovských adventních trhů, spojených
s rozsvěcením vánočního stromu a degustační soutěží. V polovině
prosince si pak společně zapějeme při zpívání v kapličce a pětadvacátého
prosince bývá vánoční zábava. Snad vše vyjde.
Lucie Kyliánová

konečně všichni mohli vrátit zpátky do školy. Někteří žáci si dvouměsíční
prázdniny protáhli o čtyři měsíce distanční výuky, kdy se nesetkávali se
svými kamarády, proto jejich shledání bylo pro ně ještě více očekávané.
První den proběhl již za zvláštní úpravy provozu školy dle pokynů
MŠMT. I když žáci a učitelé nemuseli používat roušky, byli jsme velmi
rádi, když nám rodiče, kteří doprovázeli své ratolesti první den do školy,
pomohli zajistit bezpečný začátek roku a použili roušky. Věřím, že první
školní den byl pro naše nejmladší žáčky a jejich nejbližší symbolickým
svátečním startem do nové etapy dětského a rodičovského života. Mají
před sebou mnoho nového – stát se prvňáčkem a rodičem školáka
přináší mnoho neznámého. Všichni se budeme snažit, aby tento přechod
byl pro všechny příjemný a vedl ke zdárnému zvládnutí nových úkolů.
Tento rok přináší další novou povinnost, která vyplynula již v průběhu
2. pololetí minulého školního roku – povinností žáků už není jen plnění
školních povinností při běžné školní docházce, ale i jejich účast na
případné výuce distanční. Ale všichni si budeme přát, abychom už tento
způsob využívali co nejméně nebo jen jako doplněk běžné výuky.
Co popřát všem účastníkům vzdělávání? Žákům hodně píle a snahy,
aby jim školní práce přinášela radost, pedagogům hodně trpělivosti
a třídy ochotné ke spolupráci, rodičům málo starostí a hodně radostí
z úspěchů jejich dětí a VŠEM HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍČKA.

JAK měníme školní
prostředí?
Pravidelně o hlavních prázdninách probíhají
rekonstrukce ve školní budově. Díky celostátnímu
uzavření škol a omezenému provozu ke konci 2.
pololetí jsme mohli s opravami začít trochu dříve. I tak nás tlačil čas,
abychom vše včas stihli.
A co jsme všechno stihli?

•
•
•
•
•
•
•

druhá etapa výměny vodoinstalací v učebnách
výměna osvětlení v počítačové učebně za LED svítidla
nátěry vodoinstalačních rozvodů z první etapy rekonstrukce
opravy omítek se skladech školní kuchyně – druhá etapa
pokládka nové podlahy v učebně
malování tříd
rekonstrukce herních prvků na školním dvoře

Všechny tyto opravy jsou realizovány díky finanční podpoře zřizovatele
– Města Blatná, za což mu velmi děkujeme.

1. září – start do nového školního roku
Skončil mimořádný provoz po znovuotevření škol na konci prvního
pololetí a následně hlavní prázdniny, které utekly jako voda, a my jsme se

JAK se stmelují kolektivy 6. tříd?
Přechodem na druhý stupeň přináší pro žáky mnoho nového – nový
třídní učitel, střídání učitelů na jednotlivé předměty, nové předměty,
nové prostředí na nejvyšším patře školy. Pro zvládnutí prvních dnů je
již po několikáté pro šesťáky připravován třídenní adaptační pobyt na
Táboře ve Vrbně, letos v termínu 7. – 9. září.
Instruktoři pro ně mají připraveno mnoho komunikačních her, aktivit
založených na spolupráci a vzájemném poznání. Všechny akce absolvují
třídy společně se svým novým třídním učitelem (svou novou třídní
učitelkou).
Věřím, že si všichni tři dny řádně užijí a přinesou si mnoho příjemných
zážitků, které jim pomohou v dalších školních dnech.
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a vybavení SOU Blatná a získat technické
dovednosti, které jim mohou pomoci při
následné volbě dalšího studijního oboru
v 9. ročníku.
V letošním školním roce se otevírají
dvě skupiny chlapců. Postupně se seznámí s prací se dřevem, kovem, seznámí
se základy stavby elektrických obvodů,
apod. (viz fotogalerie)
Děkujeme Městu Blatná za finanční
podporu a SOU Blatná za zajištění výuku
a zapůjčení prostor a vybavení pro vlastní výuku.

Společně pomáháme všem k úspěchu

Co nás čeká?

Protože plánování jakékoliv akce je závislý na epidemiologické situaci
a pokynech odpovědných institucí, je výčet opravdu strohý. Vše se bude
postupně měnit – přidávat či rušit – dle vývoje.
1. 9. 2020

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

3., 10. 9. 2020

třídní schůzky

7. – 9. 9. 2020

adaptační pobyt 6. tříd (Tábor Vrbno – p. uč.
Srbová, Karešová, Šafaříková, Šafr, p. Srb)

13. října 2020

třídní schůzka 9. tříd (kariérní poradenství,
beseda s pracovnicí Úřadu práce Strakonice
a výchovnou poradkyní Marií Vanduchovou)

19. listopadu 2020

začátek plaveckého výcviku 3. tříd

5. ledna 2021

začátek plaveckého výcviku 4. tříd

6. – 13. března 2021

LVVZ - 7. ročník

13. – 20. března 2021

LVVZ – 8. ročník
Burza škol (CKVB Blatná) – žáci 8. a 9.
ročníku
spolupráce s Jihočeskou hospodářskou
komorou – exkurze do podniků pro podporu
kariérního poradenství

plánováno

akce SRPŠ (Čertovské zastavení, Velikonoční
jarmark, Žákovský ples)
Školní akademie, branná soutěž
další akce (exkurze, výlety, divadelní
a
filmová
představení,
preventivní
programy, návštěvy muzeí a knihovny)

Podpora technické gramotnosti
V rámci spolupráce se SOU Blatná a na základě finanční podpory
Města Blatné můžeme žákům 7. – 9. ročníku nabídnout povinně
volitelný předmět Pracovní činnosti. Žáci si mohou vyzkoušet techniku

Již druhým rokem pomáháme bojovat s neúspěchem našich žáků
v rámci dotačního projektu Šablony II. – pod názvem „Společně
pomáháme všem k úspěchu“ prostřednictvím doučování. V letošním
školním roce podpoříme hlavně žáky, kteří budou mít problémy po
návratu zpět do školy po čtyřměsíční distanční výuce.
Podporu dostanou i žáci, kteří mají zájem rozšířit si jazykové
dovednosti. Paní vychovatelka J. Rybová povede zájmový útvar
Čtenářský klub a paní učitelky V. Polívková a E. Černá pomohou žákům
2. stupně v rozšiřování anglické jazykové zásoby a konverzačních
dovedností v nepovinném předmětu Klub konverzace v cizím jazyce.
Ani na pedagogy nebude zapomenuto. V rámci šablon se budou
moci zúčastnit odborných seminářů v oblasti matematické a čtenářské
gramotnosti či osobnostního rozvoje. Několik trojic pedagogů si budou
vyměňovat své pedagogické zkušenosti a na vzájemných hospitacích si
předávat inspirativní metody do výuky.

JAK budeme učit na dálku?
Z posledních čtyř měsíců 2. pololetí minulého
školního roku a dle novely Školského zákona nám
všem vzniká nová povinnost. Škola je povinna
poskytovat distanční výuku v případě uzavření
školy (celé nebo její části) dle zákonných podmínek
a žákům ukládá povinnost plnit všechny úkoly,
které jim při takovém způsobu výuky budou zadávány.
Pro usnadnění případné komunikace žáků, popř. i zákonných zástupců,
je nutné nastavit jednotný portál, pomocí kterého bude distanční výuka
probíhat. Pro 1. – 3. ročník budeme využívat již v některých třídách
zavedený portál Škola v pyžamu. Jeho prostředí
je velmi intuitivní a snadno ovladatelné. Pro vyšší
ročníky přejdeme všichni na portál Google Class.
pro on-line hodiny bude připraveno prostředí
Google Meet, které je snadno ovladatelné a velmi
spolehlivé na provoz.
První krok je samozřejmě příprava pedagogů
(proškolení) a nastavení prostředí pro všechny
uživatele. Následně bude nabídnuta jednoduchá instruktáž pro zájemce
z řad žáků, či jejich rodičů, abychom všem usnadnili případný přechod
na vzdálenou výuku.
Dalším krokem je technická příprava – zjištění vybavení pedagogů,
ale i žáků, protože podmínky ve všech rodinách nejsou stejné. V rámci
třídních schůzek se bude snažit zmapovat domácí technické vybavení
žáků, které by mohli při distanční výuce používat. Na základě všech
podkladů využijeme finanční podporu MŠMT na nákup elektroniky
a softwaru.
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Naším největším přáním je, aby mohl školní život běžet, tak jsme
zvyklí, tzn. osobně ve třídách, kdy se můžeme okamžitě přizpůsobovat
aktuálním podmínkám a individuální pracovat se všemi žáky.
Jana Krapsová
ředitelka školy

S novým školním rokem
nové možnosti a zkušenosti
Letošní školní rok jsme v družině uvítali novou paní vychovatelku
J. Strnadovou a dvě třídy prvňáčků.
Téma celoročního družinového projektu je spojené s rozvojem
matematické gramotnosti „Svět s čísly“ a nabízí nám mnoho
volnočasových aktivit.
Díky dotačnímu programu Šablony II. můžeme využívat nových
poznatků získaných na vzdělávacích kurzech, nabízíme žákům čtenářský
klub pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a realizujeme
vzájemnou týmovou spolupráci. Všemi těmito aktivitami podporujeme
rovný přístup ke kvalitními zájmovému vzdělávání a využívání potenciálu
každého účastníka ŠD, a to nejen u dětí, ale i pedagogických pracovníků.
Společné plánování a realizování aktivit nám vytváří pozitivní přístup
k seberealizaci a rozvoji dovedností a znalostí ve ŠD.
Kamila Mašková
vedoucí vychovatelka

Jak začal školní rok
na ZŠ TGM Blatná
Měli jsme to štěstí, že jsme nový školní rok
mohli začít téměř tradičně! Musím říct, že to byla
velmi příjemná změna oproti minulým měsícům,
když školní budova mohla 1. září opět „spolknout“ 437 žáků najednou.
Jsem přesvědčena, že i pro žáky byl návrat do školy příjemný, a možná
že se i zarputilí odpůrci školy těšili.
Prázdniny byly opět ve znamení úprav, oprav a hlavně dokončení
přístavby školy na školním dvoře.  Město Blatná v rámci programu IROP
žádalo o dotaci na projekt „Rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka
Blatná“. Stavba i s vybavením učeben byla úspěšně dokončena. V nové
budově vznikla polytechnická učebna, škola získala po letech cvičnou
školní kuchyni. Chtěla bych na tomto místě poděkovat vedení ZŠ JAK
Blatná za vstřícnost a ochotu, že jsme mohli řadu let využívat jejich
cvičnou kuchyni. Žáci se také mohou těšit na výuku pracovních činností
v nových dílnách. Učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou
technikou a pomůckami.   V hodinách pracovních činností budou žáci
mít například možnost využívat robotické stavebnice. Díky dotačnímu
programu jsme získali i 3D tiskárnu. Učebna je samozřejmě vybavena
interaktivní tabulí. Polytechnická učebna je nejen krásný a velkorysý
prostor se střešními okny, ale hlavně učebna vybavená notebooky,
interaktivní tabulí a moderními didaktickými pomůckami pro výuku
fyziky. V pracovních činnostech při výuce pěstitelských prací budeme
využívat také prostor pod pergolou, a to jako venkovní učebnu. Díky
přístavbě vzniklo také nové hřiště s pevnými hracími prvky, které se bude

využívat především při zájmovém vzdělávání. Jsem velice ráda, že tento
dotační projekt dostal zelenou a že náš zřizovatel Město Blatná měl, i po
několika neúspěšných podáních žádosti o dotaci na tento projekt, chuť
do toho jít a hlavně investovat.
Ve stávající budově se také nezahálelo. Došlo k instalaci ochranných
prvků proti holubům a jinému ptactvu. Na školním dvoře nás ještě
v nejbližších dnech čeká instalace ochranných sítí.   Velkou část prací
tvořily výmalby ve třídách, šatnách, kuchyni a chodbách. Podařila se
i 2. etapa výměny nevyhovujících zastiňovacích prvků v oknech ve 2. patře
budovy. Investovalo se i do výměny dveří ve školní kuchyni. Proběhla
výměna a oprava zvonků. Byla nutná i úprava prostor v šatnách, protože
nám letošní školní rok přibyla 1 třída. Letošní rok jsme tedy zahájili s 18
třídami, které dohromady tvoří 437 žáků.
Výuka bude nadále probíhat podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro život – šance pro všechny“. ŠVP byl k 1. 9. 2017 upraven podle
platné legislativy. Opět jsme využili rozvojový program na podporu
výuky plavání, jedná se o finanční podporu na dopravu. Jsme zapojeni
do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva č. 2_16-022
Podpora škol formou projektů. Jsme zapojeni do aktivit „Učíme se
navzájem“ v rámci projektu Pedagog 21. století, který je hrazen také
z OP VVV. Zapojili jsme se také do projektu Podpora společného
vzdělávání v pedagogické praxi hrazeného Evropským sociálním fondem
v rámci dotačního titulu OP VVV.
Nemohu opomenout další projekt, který dostane do konce října
reálnou podobu. Město Blatná ve spolupráci s TJ Blatná podalo dotační
žádost v rámci projektů Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt se
jmenuje „Vybudování školního hřiště u kuželny pro ZŠ TGM Blatná“. Jistě
tušíte, že se jedná o stávající hokejbalové hřiště. Projekt umožní vytvořit
víceúčelové hřiště uzpůsobené na řadu sportů. Naše škola bude využívat
hřiště v hodinách tělesné výchovy a samozřejmě i v projektu „Sportuj ve
škole“, který probíhá v naší škole druhým rokem. Projekt se týká žáků
1. - 5. ročníku, přednostně je určen pro žáky navštěvující ŠD. Tento
projekt je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu, míčové hry,
florbal, hokejbal, atletiku. Díky speciálnímu povrchu hřiště bude vhodné
i pro in-line bruslení. Finančně se na projektu podílí Město Blatná
a TJ Blatná. Nemalá finanční částka, kterou měla do projektu vložit
TJ Blatná, byla vybrána od občanů Blatné a okolí a blatenských firem.
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Jedná se o částku cca 370 000 Kč. Velice děkujeme všem, kterým nebylo
lhostejné, kde a jak budou naše děti sportovat! Vážíme si vaší pomoci,
protože bez vás by nové hřiště nevzniklo. Velký dík patří samozřejmě
našemu zřizovateli Městu Blatná.
Vypadá to, že jsme se zaměřili hlavně na sportovní činnosti a vyžití
našich žáků. Ale není tomu tak. Nezapomínáme ani na jiné oblasti.
Tradičně nabízíme našim nejmenším v 1. a ve 2. ročnících kroužek
anglického jazyka. Nově máme v nabídce kroužek francouzského jazyka,
který bude každé pondělí pro žáky 3. a 4. ročníku od 13:30, pro žáky
5. a 6. ročníku od 14:30 a pro žáky 7., 8., 9. ročníku od 15:30. Pokud budou
mít vaše děti zájem o tento kroužek, mohou se přihlásit u svých třídních
učitelů. První schůzku plánujeme na 5. 10. V kroužcích všeobecně máme
bohatou nabídku. Od října budou fungovat tyto kroužky: kytarový,
dyslektický, šachový, výtvarný, sportovní, dovedné ruce, paličkování,
náprava řeči, psaní všemi deseti (7. - 9. ročník), MERKUR, klub zábavné
logiky a čtenářský klub.
Jak už jsem zmínila na začátku, jsme rádi, že jsme mohli otevřít
brány školy všem našim žákům. Máme před sebou školní rok, který
není úplně standardní. Musíme dodržovat řadu pravidel a doporučení,
která jsou ale potřebná, abychom chránili sebe i ostatní. Budeme si přát,
aby školní rok proběhl podle našich představ bez takových překvapení,
která přinesl ten minulý. Přeji všem pevné zdraví a našim pedagogům
a rodičům hodně trpělivosti a ať nás neopouští zdravý nadhled! Dětem
přeji, aby se ve škole cítily jako doma a aby si čas strávený se spolužáky
a učiteli užily!
Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

Beseda Energie,
budoucnost lidstva
na SOU Blatná
Na Středním odborném učilišti v Blatné https://soublatna.cz jsme
10. září 2020 přivítali odborníky energetiky, aby prodiskutovali se
studenty otázky současného a budoucího stavu energetiky v ČR a ve
světě. Besedy se zúčastnili studenti oborů Elektrikář, Autoelektrikář,
Automechanik a Opravář zemědělských strojů.
Odborník z Elektrárny Temelín seznámil studenty se svou pracovní
náplní. K zamyšlení nad historií a současností energetiky použil
populárně naučné prezentace, filmové snímky a fotodokumentaci. Vše
vedlo k tomu, aby se studenti zamysleli nad budoucností, možnými zdroji
energie a nutností energii šetřit.
Se studenty byly diskutovány různé energetické zdroje. Vodní
elektrárny mají v ČR kapacitu vyčerpanou, pokrývají asi 3 % spotřeby.
V Rakousku s velkým spádem horských řek je jejich kapacita velká
a pokrývá 50 % spotřeby elektřiny.
Výhodné větrné elektrárny nejsou v ČR preferované. Fotovoltaika,
která je pro výrobu elektřiny drahá, neobejde se bez dotace. Výkyvy
dodávky energie z alternativních zdrojů a odběrové špičky pokrývají
plynové a přečerpávací elektrárny.
U tématu jaderných elektráren studenty zaujala problematika
trvalého uložení jaderného odpadu, které představitelé obcí v peticích
odmítají. Existuje výhledově možnost regenerace do nových palivových
článků.
Byla zmíněna problematika břidlicového plynu a ekologické zátěže
při jeho těžbě, kdy se do horniny pumpuje kyselina (podobně jako při
těžbě uranové rudy v již uzavřeném nalezišti Hamr na Jezeře). Tento
neekologický způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou
v některých oblastech USA. V Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána.
Na závěr proběhla diskuze, kdy byli přednášející osloveni dotazy
na různé oblasti energetického průmyslu. Studenty zajímala havárie
jaderných elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, jejich příčina. Dále
problematika uchování elektřiny, výhody a nevýhody různých zdrojů
elektrické energie. Byla řeč o využití biomasy, její fermentace či
spalování. I do českých tepelných uhelných elektráren se někdy přidává
dřevní hmota v poměru 10:1, což ale v objemovém poměru vychází až
1:1. Např. na jaře 2009 v Elektrárně Hodonín odstartoval provoz fluidního
kotle na spalování biomasy, viz foto.
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Mluvilo se ekonomických, ekologických, sociálních souvislostech
energetiky. V současné době 80 %
energie, kterou vyrobíme na Zemi,
spotřebovává jen 20 % jejich obyvatel. Průměrná denní spotřeba
elektřiny na 1 člověka je 50 kWh.
Řeč byla i o důsledcích toho, že
denně na Zemi přibývá 200 tisíc
lidí.
Pan Tomáš Hejl (viz foto) z pořádající agentury Hejlservis proměřoval dozimetrem radioaktivitu. Přivezl řadu vzorků s různou
intenzitou vyzařování radioaktivity bezpečné úrovně, přírodniny
i z běžného života: Samosvíticí ciferník budíku, zelené sklo barvené
smolincem, strusku po spalování slámy, minerály včetně smolince (UO2
oxid uraničitý) aj. Na dobrovolníkovi ukázal, jak tlumí voda, resp. lidské
tělo obsahující asi 70 % vody, radioaktivitu strusky a smolince.
Beseda se studentům líbila. Pro studenty oboru Elektrikář je beseda
o energetice opakování ke státním závěrečným zkouškám, neboť téma
Elektrárny a Alternativní zdroje energie bývá zařazené do ústních
zkoušek.
SOU Blatná, foto: https://www.cez.cz

Slavnostní přivítání
prvňáčků
I letos mohlo naštěstí proběhnout
tradiční slavnostní přivítání nových
prvňáčků bělčické základní školy na
místním městském úřadě. Spolu se
Bělčice
svými nejbližšími se zde sešli v úterý 1. září
v 8 hodin. Mile k nim promluvil a mnoho
úspěchů popřál pan starosta Pavel Vejšický,
povzbudivá slova slyšeli také od ředitele základní školy Antonína Holuba.
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Poté se již prvňáčci se svým doprovodem přesunuli do své třídy. Plni
očekávání i mírných obav z neznámého zasedli poprvé do školních lavic,
prohlédli si nové učebnice a seznámili se s paní učitelkou.
Popřejme jim, aby nadšení, které z nich v ten den sálalo, vydrželo po
mnoho dalších dnů, žákovská knížka, aby se plnila samými jedničkami,
a ze školy si odnášeli kromě spousty znalostí také hezké zážitky.

Školní rok začal – Bělčice
Tak nám začal nový školní rok. Rodiče dle mého názoru velmi
znaveni průběhem loňského školního roku a v podstatě i prázdnin
jistě uvítali, že se o děti postará taky někdo jiný. Doba „covidová” nás
všechny dost zatěžuje. Ale co naplat, musíme to vydržet. Nezbývá
než doufat, aby nás opatření, která pravděpodobně ještě přijdou,
neomezila, jako tomu bylo na jaře.
Přesto všechno se musí jít dál a pokračovat v činnosti, ať už doma
nebo v práci. Město Bělčice v měsíci září zdárně dokončilo dotačně
podpořenou rekonstrukci požární nádrže Obora. Břehy a hlavně hráz
s „požerákem” si to po dlouhých letech jistě zasloužila. Jak je známo,
nádrž je závislá na zdrojích vody balastní, tak snad nebude trvat
příliš dlouho, aby se dostatečně zaplnila. Druhá poměrně významná
investice je pořízení dopravního automobilu pro JPO III Bělčice.
Vše je na dobré cestě a v současné době se čeká na ve výběrovém
řízení úspěšného dodavatele (GAZ GAZelle), až automobil projde
přestavbou, která je na hasičské auto specifická. Jsem přesvědčen, že
členové naší JPO III se na nové auto hodně těší. Další investicí (ne
tak velkou) je umístění polopodzemních kontejnerů na plast a sklo.
Budou umístěny na dvě „hnízda”. Jedno bude zcela nové na náměstí
u parkoviště a druhé ve Sportovní ulici, přibližně na stejném místě,
na kterém se v současné době kontejnery nacházejí. Kontejnery na
plast a sklo zcela zmizí z Blatenské ulice. Zde je neustálý nepořádek
a troufám si tvrdit, že nám jej zde dělají kolemjedoucí občané, kteří
s naším městem nemají nic společného. Na tříděný odpad se budeme
muset v následujících letech hodně zaměřit. Ceny za skládkovné,
které reguluje stát, raketově porostou, což bude mít za následek
zvyšování ceny za svoz odpadů celkově. Jediným způsobem, jak lze
cenu držet na přijatelné hranici, je velmi zodpovědně třídit, a tím
si snižovat množství odvezených tun na skládku. Snad nám v tom
pomohou i nové polopodzemní kontejnery. Věřím, že vzhledově to
bude rozhodně lepší řešení než to, které se nám v Blatenské ulici
v současné době nabízí.
Na závěr bych rád pozval všechny spoluobčany na tradiční
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se (snad) uskuteční
v Bělčicích 28.11. od 18 hodin u radnice. Program a bližší informace
budou dány ve známost až v první polovině měsíce listopadu. Vše se
bude odvíjet dle aktuální situace a naše smělé plány mohou zhatit
přísnější opatření, která už jsme všichni zažili. Stejně tak se budou
plánovat i další akce, jako např. tradiční dětská mikulášská zábava
apod. Uvidíme.
Doufejme tedy, že se bude všechno zlepšovat, nikoli zhoršovat a naše
životy se vrátí do normálních kolejí.
Pavel Vejšický, starosta

Místní lidová knihovna Bělčice
ADVENT 2020 S KNIHOVNOU
- 28.11. od 14:00 hodin – Výroba adventního věnce na bělčické
radnici. Zajištěné bude dostatečné množství chvojí. Vše ostatní
(polystyrenové kolečko, svíčky s bodci, drobné dekorace, stuhy
atd.) si zajistí každý dle vlastního uvážení.
- 28.11. od 18:00 hodin – Výstava prací místních žen s názvem:
„Zlaté české ručičky“ – k vidění na bělčické radnici při rozsvěcení
vánočního stromu. Poté bude výstava převezena do knihovny,
kde bude k vidění od 2.12.2020 do konce roku 2020.
- 2.12. – Tradiční prodejní vánoční výstava drobných dekorací
v knihovně. Otevřena vždy ve výpůjční době knihovny.

MLK BĚLČICE A MĚSTO BĚLČICE
pořádá

HALLOWEEN
KDY: v sobotu 31.10.2020 od 16:00 hodin
Sejdeme se společně pod lípami „u třech Křížů” v 16:00 hodin, kde
bude možnost si opéct špekáček. Občerstvení nebude zajištěno.
Každý účastník si musí donést vlastní dle svého uvážení.

Děti si vyzkouší menšího Bobříka odvahy.
Po setmění (cca v 17:30) vyrazíme na

Halloweenský lampionový průvod směr náměstí.
Masky v průvodu jsou vítané, lampión přinést vlastní.
Předpokládaný konec akce v 18:00 hodin.
Při nepřízni počasí se akce nekoná.

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik
Narodili se:

Be

JosefVydra, Bezdědovice, Paštiky 5
Matyáš Jánský, Bezdědovice, Paštiky 12
Rodičům blahopřejeme!

zd ě d o v i c e
Naši jubilanti…

V měsíci červnu oslava
p. Marie Pokorná, Bezdědovice (75 let)
Zastupitelstvo obce přeje všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu
a životní elán.
Za obec Jiří Bláha, starosta obce

A na jaké akce se můžete těšit v následujících měsících

• 11.10.      Posvícení   
Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese
www.bezdedovice.cz

Stanování u potoka
Letos jsme již počtvrté uspořádali v Bezdědovicích akci nazvanou
stanování u potoka. Počasí nám bohužel moc nepřálo, celé odpoledne
poprchalo, a tak nám déšť nedovolil postavit si stany. Děti se ale
nenechaly odradit, dováděly v nafukovacím skákacím míči a klouzaly
se na vodní skluzavce. Obojí jim bylo k dispozici po celé odpoledne.
Rodiče mezitím měli čas posedět a popovídat si v připravených stanech.
Občerstvení, které bylo možné si zakoupit, zajistil místní hospodský Jarda
Šíp. Jardovi patří také poděkování za sponzorský dar v podobě limonád

18

Svazek obcí Blatenska - září 2020

pro děti. Odpoledne si ještě děti zahrály oblíbenou hru „rybičky, rybičky,
rybáři jedou“ a za běžecké výkony při hře byly oceněny sladkostmi. Když
se setmělo, mohli jsme se konečně vydat na očekávanou stezku odvahy.
Na konci stezky čekal na každé dítě dárek za statečnost. Okolo jedenácté
jsme se téměř všichni odebrali k domovům, až na dvě statečné rodiny,
které stanovaly i navzdory přetrvávajícímu dešti. Letošní akce by se tedy
mohla nazývat stanování bez stanování, ale i přesto se povedla a my se
už teď těšíme, jaký bude další ročník.
Iveta Podlešáková

skončení turnaje se hned začala připravovat taneční zábava, která
trvala až do časných ranních hodin. K tanci a poslechu hrála kapela
Avengers Rock. V neděli ve dvě hodiny se konalo fotbalové utkání
mezi starými pány domácích a starými pány z Lomu. Toto utkání
bylo celých devadesát minut vyrovnané, ale nakonec byli šťastnější
hosté a odvezli si domů „pouťové“ tři body . Po celý víkend se mohli
naši nejmenší zatočit na malém řetězáku, zaskákat v nafukovacím
hradu, ochutnat výbornou točenou zmrzlinu a ti větší si mohli
vystřílet něco pěkného na střelnici.

Posezení u kulturního domu

Naši jubilanti

Březí

Všem oslavencům, kteří oslavili či
teprve oslaví v průběhu září a října
své životní jubileum,
přejeme do dalších let pevné zdraví,
mnoho životního elánu, spokojenosti
a pohody.

Pinta Václav			
Kloučková Dagmar		
Polák Josef			
Kubešová Hedvika		
Šperl Karel 			

74 let
67 let
67 let
75 let
74 let

Krátce o dění
v Doubravici
Pouť v Doubravici
O třetím červencovém víkendu,
18. a 19. července se u nás v obci
uskutečnila tradiční pouť. Jako každým
rokem se odehrála především na místním
fotbalovém hřišti. V sobotu se od jedné hodiny konal fotbalový
turnaj – Memoriál Josefa Křivance a Karla Fořta staršího. Zúčastnil
se domácí tým, Osek B a Mnichov. Celý turnaj probíhal ve vysokém
tempu, hrál se kvalitní fotbal a hlavně se nikomu nestalo žádné
vážné zranění. První místo obsadilo osecké béčko, druhé místo
obsadili domácí a na třetím místě skončili kluci z Mnichova. Po

Do

u b rav i c e

Poslední víkend v srpnu se jako náhrada za letošní neuskutečnění
stavby májky, konalo posezení u kulturního domu. K dispozici bylo
mnoho druhů jídla i pití, opékaly se špekáčky, ale po chvilce nás
vyhnalo počasí a akce se musela přesunout do kulturního domu.
Tuto akci připravil místní obecní úřad, který chtěl pořádáním této
akce poděkovat všem občanům a všem složkám z obce, kteří se
podílejí na kulturním dění v obci po celý rok.
Text: Marcel Bečvář

Rekonstrukce umýváren
v MŠ Doubravice
V MŠ Doubravice proběhla v době letních prázdnin rozsáhlá
rekonstrukce umývárny. Nově zde vznikl prostor i pro šatnu
a sociální zařízení zaměstnanců mateřské školy.
Rekonstrukci uskutečnila firma BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.
a celková suma byla stanovena na částku 539 073 Kč. Na tuto
rekonstrukci byla v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2020 poskytnuta účelová dotace 270 000 Kč.
Starosta obce vyjádřil jmenované firmě dík za odvedenou práci,
rovněž poděkoval zaměstnancům mateřské školy za náročný úklid
všech prostor.
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Loučení s létem

„Nová umývárna je prostornější a krásně barevná, je zařízena
dle hygienických norem a my všichni z této povedené rekonstrukce
máme obrovskou radost. Děkujeme starostovi obce, že k této velké
změně došlo, ale také chceme poděkovat panu Pavlovi Srbovi,
který s ostatními rodiči a zastupiteli obce zrenovoval nátěry
herních prvků na školní zahradě. Společně jsme také vyklidili zadní
prostory v budově MŠ, kde máme úklidovou místnost a sklad
pomůcek. Všem dětem i rodičům přejeme úspěšný start do nového
školního roku“. – ředitelka MŠ Jana Kopalová
Text: ředitelka MŠ Jana Kopalová

V sobotu 5. září se v Hajanech u rybníka Kahounu od 15 hodin konal
8. ročník úspěšné akce pro děti a mládež nazvané „Loučení s létem“.
Na trávě byla připravena stanoviště s jednotlivými disciplínami. Mimo
jiné se děti vydováděly na nafukovacím skákacím hradu a mohly si
prohlédnout naše hasičská auta! Součástí této akce byly i hasičské závody
našich nejmenších. Soutěžili ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci.
V obou získali hajanští
2. místo! Vítězové byli
odměněni medailemi
a všichni zúčastnění
obdrželi maličkost za
snahu. Celá akce byla
velmi zdařilá, malí i velcí
se dobře bavili, dokonce
celé odpoledne nad
Hajanami
svítilo
sluníčko a to při našich
akcích nebývá úplně
obvyklé! 

Hajanská pouť
Letošní pouť připadla na neděli
26. července. Již během předešlého
týdne zavítaly již po čtvrté do Hajan
pouťové atrakce, na které se těšili
naši nejmenší. Oslava tradiční pouti
však započala již v sobotu odpoledním
H a ja n y
turnajem v minifotbálku. Klání se zúčastnilo
sedm družstev, boj to byl velmi urputný, ale
hlavně si všichni užili hodně legrace. Ve večerních
hodinách se za hospodou celý turnaj vyhodnotil, rozdaly se medaile
a ceny, posedělo se, popovídalo! V neděli odpoledne bylo přichystané
posezení pod stany za hospodou a tam celá akce také začala. Byly

Memoriál Václava Vaněčka
Již osmým rokem pořádalo SDH Hajany ve spolupráci s Obecním
úřadem v Hajanech noční hasičskou soutěž „Memoriál Václava Vaněčka“.
Soutěžila sedmičlenná družstva od nastartovaného stroje, osvětlená
byla pouze základna a terče. Útok byl proveden dle starých pravidel
hasičského sportu. Celé klání vypuklo ve 21,00 hod u rybníka Kahounu.
Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy, veteráni.  Všechna vítězná družstva
byla odměněna krásnými poháry a lahvinkou na zahřátí.   Hudební
doprovod již podruhé zajistila skupina Talisman. Velký dík patří všem
dobrovolným hasičům i nehasičům, kteří ve svém volném čase a zcela
dobrovolně pomáhají při realizaci a následném úklidu těchto akcí
a odměnou je jim pocit z dobře vykonané práce pro své spoluobčany!
Velmi si toho vážíme!
Zdeňka Jestřábová, místostarosta obce

Milí, zlatí!
My, hajanské čarodějnice,
k vidění také řemeslné stánky, které program pouti příjemně zpestřily.
Pan starosta Miroslav Bláha přivítal všechny přítomné, poděkoval
jim za pomoc při zkrášlování naší obce a také shrnul akce, které se
uskutečnily během letošního roku. Po projevu jsme se přemístili ke
kapli sv. Anny, kde byla odsloužena mše svatá a proběhlo položení věnce
k pomníku padlým. Hosté hajanské pouti mohli navštívit naše krásně
zrekonstruované muzeum, ve kterém jsou k vidění exponáty, které do
muzea darovali místní spoluobčané.  Až do večerních hodin hrála k tanci
i poslechu kapela pana Koubka. Letošní pouť byla první větší akcí po
pro nás všechny zvláštním „koronavirovém“ jaru a tak jsme si ji všichni
náležitě užili!

Vás srdečně zveme na

Sraz 30. 10. v 18,30 hod před hospodou
Lampionový průvod strašidel
Opékání vuřtů
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John Deer
Obec z programu obnovy venkova
pořídila novou zahradní techniku.
Dne 18. 4. jsme převzali traktor John
Deer X 950R s příslušenstvím, kterým
je sklopná kára na odvoz materiálu,
kartáč a radlice. Výhodou tohoto stroje
Chlum
je také dopravní značka, díky které může
traktor jezdit i na
komunikacích. Traktorem je
sečena zeleň na obecních pozemcích a v zimě
bude využíván na údržbu obecních komunikací.
Traktor v současnosti obsluhuje pan Pavel Ráž.

Vybavení pro JSDH
Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů bude obec pořizovat
motorovou pilu a dva kompletní obleky pro zasahující hasiče. Tím se
počet obleků pro naše zasahující hasiče zvýší na 7 kusů. Podporu pro
toto vybavení bude obec čerpat ze zdrojů JSDHO JČK.

Křest slůňat
Dne 21. 6. se rodiče s dětmi vypravili do pražské ZOO, kde se ten
den konal křest čerstvě narozených slůňat. Sloní samičky se narodily
v březnu a květnu a dostaly při křtu jména Lakuna a Amalee. Matky
slůňat Janita a Tamara pocházejí ze Srí Lanky.
Miluše Kordulová

výkonem 2:0. Počasí nám přálo a večer se při kytarách velmi vydařil.
Děkujeme všem týmům a fanouškům za hojnou účast a věříme, že se
zde spolu setkáme i v následujícím roce.
Tereza Kadlecová

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

Poděkování hasičům

V našem rodinném domě v Chlumu č.p.53 vypukl dne 30. 8.
dopoledne požár. Hořet začalo v kolně přilehlé k obytné budově. Díky
včasnému zásahu hasičů HZS Blatná a JSDH Chlum se požár nerozšířil do
okolních budov. Děkuju proto, já i celá naše rodina, hasičům za včasný
zásah a profesionalitu, se kterou dokázali požár uhasit.
František Solar

Naši jubilanti
V měsíci říjnu a listopadu oslaví své
životní jubileum:

Chobot

Nohejbal

Balík František, Šůcha Pavel, Kubátová
Anna, Jančarová Alžběta a Kadlec Josef
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným
jubilantům všechno nejlepší, pevné zdraví
a pohodu.
Miloš Kadlec – starosta

Dne 22.8. se v našem sportovním areálu konal tradiční turnaj
v nohejbale trojic. Své síly přijelo poměřit 10 družstev, které byly
rozděleny do dvou skupin po pěti. Následně se turnaj dohrával stylem
„pavouk“. Třetí místo si zajistilo místní družstvo Chobot „A“. Finále poté
probíhalo v režii týmu Zahorčic, který vyhrál nad Blatnou zaslouženým

„Člověk zraje tím, co dá,
ne tím, co má.“
Miloslav Vlk, český esperantista,
kardinál a teolog

Poslední srpnový víkend byl plný nejrůznějších
zajímavých akcí. U nás v Kadově se konal již tradiční „Koncert varhanní
a duchovní hudby v kostele sv. Václava“. Obdivuhodné vzácné varhany
rozehráli pánové Michal Novenko a Petr Tvrdek, flétnou doprovázel
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Petr Tvrdek ml., nádherně zazpívala paní Magda Kaňková a chlapecký
Sušický pěvecký sbor pod taktovkou sbormistra pana Jana Pelecha. Byl
to krásný hudební zážitek. Kdo si do kadovského kostela našel cestu,
zcela určitě nelitoval. Uspořádáním koncertu se vybralo dalších 8 401,Kč, které putují na konto veřejné sbírky a pomohou pokračující záchraně
vzácného nástroje. Děkuji s úctou všem.
vt

O čem víme, že se chystá?
•
•

Neděle 27. 9. 2020 – Viklanské hrátky pro děti, Kadov
Sobota 14. 11 2020 – Svatomartinská mše v kapličce v Poli

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

Ko

celovice

Přehled počasí
v červenci a srpnu
2020 v Kocelovicích
a blízkém okolí

Divadelní
představení

6.srpna ve čtvrtek jelo deset žen
z Lažánek s dvěma auty na divadelní
představení do Blatné. Bylo to letní
divadelní – humoreska na motivy
La žá n ky
Vančurova Rozmarného léta. Divadelní
představení bylo na louce u rybníka
Pustý. Název Plovárna – Bratři v triku. Veselá
humoreska se všem moc líbila.

Pečení prasat

22.srpna odpoledne se Lažánky zúčastnili soutěže
v pečení prasete, která se konala v Záboří pod Lípou. Zúčastnila se
čtyři družstva: Čečelovice, Lažánky, Záboří a Bratronice. Čepovalo
se pivo čtyř pivovarů. Odpoledne vyhrávali harmoniky, vystoupila
skupina R.M. Dance Strakonice, velký úspěch měla taneční skupina
Rozalie Strakonice.

Teplotně byl červenec 2020 i přes některé
velmi chladné dny teplotně slabě nadnormální.
Průměrná teplota byla 18.2 °C, normál je 17.6°C. Nejtepleji bylo
28. 7., kdy bylo naměřeno 30.9 °C a zároveň to byl první tropický den
letošního léta. Nejchladněji pak bylo 7.7., kdy teplota poklesla na
7.8 °C a v přízemní vrstvě na 3.1°C.  V červenci byl tedy 1 den tropický
a 15 dnů letních (25 °C a více).
Srážkově byl červenec silně podnormální. Napršelo 34.9 mm
vody, normál je 80.9 mm. Nejvíce pršelo 2. a 8. července, kdy spadlo
po 5.5 mm srážek. Srážkových dnů bylo 16, ale srážky byly jen
slabé. V červenci bylo 50.2 hodin se srážkami. Výpar v červenci byl
102.7 mm, srážkový deficit se opět začal zvyšovat.
Sluneční svit v červenci byl nadnormální, slunce svítilo 273 hodin,
normál je 236.8 hodiny. Nejdéle slunce svítilo 1.7., 15.1 hodiny.
Slunečné dny se střídaly se zataženými, v červenci byl jeden zcela
jasný den a 6 zatažených.  Zvláště konec měsíce byl slunečný.
V červenci bylo 6 dnů s bouřkou, 4 dny s mlhou a 4 dny se silným
větrem (max. náraz 18.4 m/sek = 66.2 km/hod. 28.07.).
Srpen 2020 byl teplotně nadnormální, průměrná teplota v srpnu
byla 18.7 °C (byla vyšší o 0.5 °C než v červenci), srpnový normál je
17.1°C.  Nejtepleji bylo 21.8., 32.1 °C. nejchladněji pak 28.8., 6.9 °C,
při zemi pak 3.7°C. V srpnu bylo 6 tropických dnů a 17 dnů letních.
Poslední tropický den byl 21.8. a možná to byl poslední tropický den
letošního léta.
Srážkově byl srpen výrazně nadnormální, napršelo 106 mm srážek,
normál je 79.3 mm. Byly čtyři dny se srážkami většími než 10 mm,
nejvíce napršelo 3.8., 20.0 mm.  V srpnu byl výpar 86 mm, došlo tedy
ke slabému poklesu srážkového deficitu.  
Sluneční svit v srpnu byl normální, slunce svítilo 231 hodin, normál
je 228 hodin. Nejdéle slunce svítilo 1.8., 14.4 hodiny. V srpnu bylo
7 dnů se silným větrem a jeden den s bouřlivým větrem (v náraze
o rychlosti 27.5 m/sek = 99 km/hod). Tento vítr již působil škody, hlavně
na vegetaci. V srpnu bylo dále osm dnů s bouřkou, 11 dnů s mlhou,
4 dny bez slunečního svitu, 6 dnů jasných a 10 dnů zatažených.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice

Soutěžní družstva se činila v pečení, bylo vidět, že všem
chutnalo. Soutěžící neustále okrajovali a znovu opékali. První
místo získalo družstvo z Čečelovice, Lažánky byli, až čtvrté. Všichni
byli SUPER, patří všem soutěžícím velké díky, bylo to dost náročná
akce. Příští rok se prý tato akce bude konat v Bratronicích.

Výlet
na Šumavu

5.září 2020 pořádal
klub
turistů
výlet
autobusem, který nás
vyvezl, až na Jelení
Vrchy. Potom se šlo
po modré zpět kolem
Schwarzenberského
kanálu, až do Nové
Pece. Počasí nám přálo,
cestou jsme nacházeli
houby hlavně hříbky.
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Průvod poutníků od Betlémské kaple na lnářský hřbitov (foto Vladimír Červenka)

Dole v Nové Peci jsme se posilnili a s veselou jsme se vraceli
k autobusu. Výlet se líbil, tak snad příští rok na jaře někam zase
určitě pojedeme.
Autor a foto Marie Kovářová Lažánky

Pouť pro hospice
ve Lnářích

Plzeňská diecéze Církve československé husitské ve spolupráci s obcí
Lnáře, domácím hospicem Athelas,
střediskem Nazaret, Ústředním archivem
a muzeem Církve československé husitské
Lnáře
a s ekumenickým řádem sv. Lazara Jeruzalémského uskutečnila 5. září 2020 společnou pouť
na podporu terminálně nemocných pacientů, kteří si přejí být DOMA.
Setkání se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí vzniku Církve československé husitské a 80. výročí úmrtí jejího apoštola pro celý rozhlehlý kraj
jihozápadních Čech, lnářského faráře Adolfa Arnošta.

Pietní zastavení u hrobu Stanislava Voříška, přítele a blízkého spolupracovníka
Adolfa Arnošta (foto Vladimír Červenka)

Poté program pokračoval v prostorách zámku, kde si mohli poutníci,
mezi nimiž nechyběl ani starosta obce Lnáře Josef Honz a 2. místostarosta
Vladimír Červenka, zakoupit keramické výrobky z diakonického
střediska Nazaret, které si jako svou hlavní činnost zvolilo ergoterapii
a provozování chráněných dílen pro lidi s handicapem. Slavnostní
bohoslužba v zámecké kapli se konala za účasti plzeňského biskupa
Filipa Štojdla, kněžského sboru, ekumenických hostů a poutníků nejen
ze Lnář a okolí, ale i z Příbrami, Rokycan, Českých Budějovic či Mirovic.
V 17. hodin pokračovala pouť benefičním koncertem violoncellisty
a koncertního mistra Národního divadla v Brně Josefa Klíče. Celý
program byl zakončen požehnáním poutníkům na cestu.

Zahájení akce před Betlémskou kaplí Církve československé husitské; zleva tajemník diecézní
rady ThDr. Richard Ferčík, Ph.D., plzeňský biskup ThDr. Filip Štojdl, farář Mgr. Ivan Jirovský
(foto Vladimír Červenka)

Ve 14 hodin se poutníci shromáždili před Betlémskou kaplí Církve
československé husitské ve Lnářích, kde byli přivítáni místním farářem
Ivanem Jirovským, který pronesl slova úvodní modlitby. Po ní se průvod
vydal ke hřbitovu, kde u hrobu faráře Adolfa Arnošta a jeho manželky
Boženy připomněl historik Martin Jindra (výňatek z jeho projevu
viz níže) nadšení a obětavost zakladatelské generace církve a další
vývoj náboženské obce ve Lnářích, který byl po 28 letech korunován
slavnostním otevřením Betlémské kaple (21. listopadu 1948).
Následovala společná modlitba Otčenáš a poté se poutníci odebrali
k uctění památky několika významných osobností Církve československé
husitské ve Lnářích. Poutníci se postupně poklonili památce hudebníka
Stanislava Voříška, kostelníka Františka Viktory, dlouholetého předsedy
rady starších Josefa Krejčího, členky rady starších Elišky Krčkové,
spoluzakladatele náboženské obce Josefa Honze staršího a dalších členů
jeho rodiny.

Slavnostní bohoslužba v zámecké kapli za hudebního doprovodu koncertního mistra
Josefa Klíče z Národního divadla v Brně (poskytl Martin Jindra)

Proslov nad hrobem Adolfa Arnošta
Milí přátelé, bratři a sestry,
setkáváme se dnes – nikoli náhodou – na místě, kde je pochován
apoštol Církve československé husitské (CČSH) pro celý rozlehlý kraj
jihozápadních Čech, farář Adolf Arnošt. Kromě Lnář a okolí byl od roku
1920 zván ke konání bohoslužeb a obřadů až do Vimperku, Křemže,
Českých Budějovic, Strakonic, Horažďovic, Písku, Březnice, Mirovic,
Mirotic či Nepomuku. A právě v tomto kostele sv. Mikuláše konal od
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20. června 1920 české bohoslužby, čímž se stal tento filiální kostel
vůbec prvním chrámem, který začala v celé pozdější plzeňské diecézi
CČSH pravidelně využívat. Společně s farářem Arnoštem na tomto místě
odpočívá též jeho věrná manželka Božena, s níž v kostele sv. Mikuláše
v listopadu 1921 uzavřel svátost manželství. Obřad vykonal pozdější
první patriarcha CČSH Karel Farský. Ten se tehdy podivoval, proč si
ještě téhož dne odpoledne novomanželé naplánovali „svatební cestu“
do Milče u Nepomuku, kde měl farář Arnošt vykonat křest. Dostalo se
mu tehdy od něj následující odpovědi: „To aby žena věděla, že si vzala
faráře, který je určen k povinnosti v každé době.“

Shromáždění poutníků u hrobu Adolfa Arnošta na lnářském hřbitově (poskytl Martin Jindra)

Výklad historika PhDr. Martina Jindry u hrobu Adolfa Arnošta (foto Vladimír Červenka)

A jak se Boží dílo zasévané radosti a pokoje před 100 lety ve Lnářích
začalo? Už v roce 1919 sledoval A. Arnošt – tehdy ještě jako člen řeholní
komunity kláštera bosých augustiniánů – snahy Jednoty katolického
duchovenstva, do níž se též společně s převorem Janem Procházkou
přihlásil. V prvních dochovaných dopisech Karlu Farskému z dubna 1919
se lnářský kooperátor A. Arnošt zmiňuje o četbě reformního časopisu
Právo národa, který se rozhodli odebírat též „páni z velkostatku“.
Nepostradatelného pomocníka v této době A. Arnošt našel ve Stanislavu
Voříškovi, který společně s matkou vedl pod klášterem v čp. 97 obchod
se smíšeným zbožím. Právě v tomto obchodě se pravidelně po skončení
vyučování náboženství ve lnářské škole Arnošt zastavoval a z novin
katolických reformistů sledoval po celý rok 1919 postup událostí. Po
ustavení CČSH v lednu 1920 se ruch ve Voříškově kanceláři ještě znásobil.
Cituji z jeho vzpomínek: „Od té chvíle byli jsme ve spojení s ústředím
a bratrem tajemníkem Antonínem Procházkou v Praze. Důležité dopisy
psal si br. A. Arnošt u mne v kanceláři. Pro poštu si chodil sám a někdy
donášena ke mně. Vše bylo řízeno v přísné tajnosti.“   
V červnu 1920 už měl A. Arnošt pohromadě 2 300 blanketů přihlášek
do nové církve, Český misál, dostával desítky kusů časopisu Český zápas,
který distribuoval po Lnářích a okolí, měl složen farní konkurz, zajištěnu
podporu velké části lnářských farníků, představitelů obce i místního
velkostatku. Generálnímu tajemníkovi CČSH Antonínu Procházkovi
k tomu v dubnu 1920 napsal: „Já pohřbívám česky, dnes však měl pohřeb
převor a tu mi sdělil P. Procházka, podpřevor, který je též varhaníkem,
že šel z pohřbu s p. administrátorem lesním radou Theodorem Mokrým
(což byl bratr básníka Otakara Mokrého), který mu řekl, když slyšel tu
latinu při pohřbu, že těch reforem už je nejvýš třeba a to hned a tázal se
na Církev československou.“

Zlomovým dnem pro věřící očekávající vznik nové církve ve Lnářích
se stal 13. červen 1920, kdy vykonal farář Arnošt za účasti jednoho ze
zakladatelů CČSH Emila Dlouhého-Pokorného ve Lnářích první české
bohoslužby. Klášter opustil o den dřív jen s peřinou, několika knihami
a prádlem. Útočiště na první měsíce našel opět u Stanislava Voříška.
Emilu Dlouhému-Pokornému v dopise sděluje: „Chci udělat průlom.
Hladu se nebojím, však oni mě páni a mámy uživí. Lidé mě zde mají rádi
a chtějí mě míti farářem. Mám lid veškeren za sebou, to jsem si jist. Dnes
právě došel do kláštera list s výzvou od obecního zastupitelstva všemi
podepsaný bez rozdílu politických stran, aby farní úřad zavedl českou
bohoslužbu, jinak, že si to opatří cestou jinou. Chci tedy 13. mít reformní
kázání a na to českou zpívanou mši.“
Ohlas lidu na české bohoslužby byl ohromující a do týdne se do
nové církve přihlásilo na 550 osob. Lnáře patřily mezi obce, kde
většina obyvatelstva přestoupila k CČSH. K 16. červenci 1922 evidovala
náboženská obec ve Lnářích a v přilehlých filiálních obcích 5129 členů,
z nichž 2835 platilo stanovenou církevní daň. Státního schválení se
náboženská obec dočkala v únoru 1923. Do obvodu farnosti tehdy
spadalo dalších 20 okolních obcí z blatenského, strakonického
a přeštického okresu.
Jak jsem již naznačil, bohoslužby se v prvních letech konaly v kostele
sv. Mikuláše, kde kostelnickou funkci zastával František Viktora, který
též faráře Arnošta doprovázel při jeho cestách po širokém okolí. Mezi
zakladatele a členy první rady starších patřil Josef Honz ze Zahorčic,
jehož rodina se po generace dodnes hlásí k CČSH. Z pozdějších let mi
za všechny věrné a obětavé věřící dovolte zmínit alespoň dlouholetého
předsedu rady starších Josefa Krejčího, který předsednickou funkci
zastával od roku 1953 až do své smrti v roce 1985.
Úmrtím lnářského prvofaráře Arnošta v roce 1940 se uzavřela jedna
kapitola dějin náboženské obce a zároveň se odstartovala její nová
etapa, která vyústila v postavení vlastního sboru. Už v roce 1936 byl
při příležitosti Arnoštových 60. narozenin zřízen z popudu Stanislava
Voříška Stavební fond sboru pro CČSH ve Lnářích. Rada starších se
snažila obstarat pozemek nebo vhodnou budovu, kterou by bylo možné
rekonstruovat pro bohoslužebné účely. Na počátku 40. let uvažovala
o zakoupení a přestavbě bývalé lednice, kterou nabízel místní velkostatek
k odkoupení. Budova se ale nakonec ukázala jako nevyhovující.
Do října 1940 konala náboženská obec své bohoslužby v prostorách
hostince Na Panské. Od 6. října 1940 se podařilo pronajmout vhodnější
místnost ve škole. Po plošném zákazu konat bohoslužby ve školních
objektech se věřící opět vrátili do hostince Na Panské. V lednu 1941
založil jáhen Karel Vyskočil „Zlatou knihu“ darů na stavbu nového sboru.
Uspořádaná sbírka vynesla během jediného měsíce 22 495 K.
Sbírky probíhaly a potřebné finanční prostředky byly shromažďovány
až do konce roku 1947. Stále ale chybělo vhodné místo, kde by mohl kostel
stát. Až počátkem roku 1948 bylo rozhodnuto postavit Betlémskou kapli
v zahradě pana Floriána, na místě starého nepoužívaného kuželníku,
který stál mezi školou a hostincem Na Panské, tedy místy, kde věřící
střídavě nacházeli do té doby útočiště při bohoslužbách. Josef Florián
jako člen CČSH ochotně souhlasil s převedením stavebního místa, za
něž mu náboženská obec dala do vlastnictví pozemek proti škole, na
kterém nebylo možné pro vlhké podloží stavbu uskutečnit. Rok 1948 byl
ve znamení horečných příprav a stavebních prací. Slavnostní otevření
Betlémské kaple proběhlo 21. listopadu 1948. Po 28 letech zde našlo
ještě téměř 1000 věřících svůj duchovní prostor, kde se mohli setkávat
k modlitbám.
Nejmilejší – takto oslovoval farář Arnošt při každém kázání své
ovečky – děkuji Vám za pozornost i jakoukoli drobnou pomoc při obnově
duchovního života ve Lnářích a okolí.
Martin Jindra

Šerošlap 2020

V sobotu 8. 8. 2020 proběhla
cykloturistická akce pod názvem Šerošlap
2020. Jako již tradičně se účastníci
výletu sešli u kapličky v Zahorčicích.
Ve skromném počtu čtyř cyklistů se
ve 21:00 vydali se západem slunce na
noční dobrodružnou vyjížďku. Účastníci
se občerstvili v Soběsukách a posléze
v pivovaře Letiny, kde jim pivo přinesli
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sami novomanželé. Došlapali až pod krásně osvětlenou Radyni a přes
Starý Plzenec se vraceli zpět k domovu. Ve Spáleném Poříčí si odpočinuli.
V Mladém Smolivci se znovu občerstvili, tentokrát na mladé kukuřici.
To již bylo světlo. Vrátili se kolem šesté. Proto mohu konstatovat, že se
konečně dočkali i svítání. A stálo to za to.
Další akce – Podzimní Kolštrek – rozloučení se sezónou 2020 –
se uskuteční 17. 10. 2020. Start účastníků je v 10:00 od kapličky
v Zahorčicích.

kamarády. O příjemné prostředí školky se postaraly obě paní učitelky
a paní školnice. Ta v době uzavření o hlavních prázdninách provedla
generální úklid s celkovou dezinfekcí všech prostor včetně hraček. Provoz
mateřské školy byl zahájen 1. září dle metodických pokynů MŠMT, která
mají zabránit šíření nemoci Covid-19.
Přejme si tedy, aby děti navštěvovaly naši školku po celý školní rok,
abychom všichni zvládli tuto situaci ve zdraví. A zdraví přejeme i našim
spoluobčanům a ostatním lidem. Klidné prožití podzimního období
přeje kolektiv Mateřské školy Lnáře.
Alena Mašková

Zahájení školního roku
v Základní škole Lnáře

PODZIMNÍ KOLŠTREK
ANEB
ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU

Zahájení školního roku se jako každoročně neslo v duchu
slavnostním na školním dvoře za přítomnosti pana starosty
Ing. Josefa Honze, pana místostarosty Mgr. Vladimíra Červenky
a vedoucí učitelky mateřské školy paní Aleny Maškové. I přes
proměnlivé počasí panující od samotného rána jakoby mávnutím
kouzelného proutku přestalo v pravý čas pršet . Na tvářích starších
školáků byla vidět radost se setkání s kamarády, s kterými se
někteří vzhledem k situaci, která v březnu nastala, museli rozloučit
na dlouhý čas .

2020

Pro vyznavače cykloturistiky jsme si dovolili připravit rozloučení se sezónou 2020.
Na trasu volným tempem vyrazíme hromadně v sobotu 17. října 2020 v 10:00 od kapličky
v Zahorčicích.
Doporučujeme si vzít s sebou kromě technického zabezpečení (duše, lepení atd.), oblečení pro
nepříznivé počasí (teplé oblečení, pláštěnku atd.) a bezpečnostní doplňky
(CYKLISTICKÁ HELMA)
Prezentace od 9:00
Start v 10:00
Startovné 50,- Kč

Zahorčice čp. 10
Zahorčice u kapličky

Kontakt pro zodpovězení případných dotazů:
Mobil: 732 279 104
E-mail: jaroslavt@blatna.net
Adresa: Marie a Tomáš Tesařovi, Lnáře 139, 387 42 Lnáře
V případě nepříznivého počasí může být akce přesunuta na jiný termín.

Cyklisticky za zážitky
– orientační závod pro děti s doprovodem
V neděli 6. 9. 2020 se náš tým Koštrek Křepín tradičně zapojil do
orientačního závodu pro děti s doprovodem, a to již 4. ročníku. Akci
pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí s podporou města Spálené Poříčí. Jedná
se o tříhodinový závod se sběrem bodů. Letošního ročníku se zúčastnilo
14 týmů. Kolštrek Křepín se umístil na krásném 6. místě s 278 body.
Závody v okolí Spáleného Poříčí si účastníci užili na polních, lesních
cestách, přejezdech přes brod či lávku, na nové cyklostezce, a to vše za
krásného počasí a bez defektu.
Marie Tesařová

Mateřská škola Lnáře

V letošním školním roce jsme přivítali v naší jednotřídní školičce
24 dětí. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo na zahradě mateřské
školy za účasti starosty Ing. Josefa Honze, místostarosty Mgr. Vladimíra
Červenky a rodičů nově příchozích dětí. Popřáli jsme si úspěšný
a bezproblémový školní rok a dětem hodně hezkých zážitků a nové

První den ve škole byl dnem nejslavnostnějším především
pro 11 prvňáčků, na jejichž tvářích byla patrná radost a zároveň
očekávání, co je v té „velké“ škole asi čeká. Přála bych si, aby
jednou jejich vzpomínky na první třídu patřily k těm nejhezčím.
Všem rodičům přeji radost ze školních úspěchů svých dětí
a kvalitní spolupráci se školou i v době určitých omezení
vyplývajících z protiepidemických opatření, které naše škola
musela zavést.
Svým kolegyním přeji mnoho zajímavých nápadů pro zpestření
výuky a ty nejlepší podmínky pro vykonávání učitelského povolání
zvláště v tomto období plných změn a ověřování nových forem
vzdělávání.
Zřizovateli školy Obci Lnáře přeji spokojenost s činností školy
a její prezentací na veřejnosti.
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Přeji i sobě, abychom společně s kolegyněmi poskytovaly všem
žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání a podílely se na vytváření
podnětného prostředí vzájemné důvěry a respektu k dětem
i k sobě navzájem.
Mgr. Jitka Venclová
ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře
I přes uplakané počasí, které 2. září ráno panovalo, vstoupili
školáci do nového školního roku s úsměvem. Paní ředitelka Jitka
Venclová ve škole přivítala nejen starší školáky, ale také tři nové
prvňáčky, pro které to byl velice významný den. Každý z nich si
odnesl na památku pamětní list a také kornout se sladkostmi.
K rodičům, pedagogickým zaměstnancům i žákům promluvil pan
místostarosta Vladimír Červenka, který jim popřál úspěšný školní
rok a radost ze školní práce.
V novém školním roce jsme přivítali nové pedagogické
pracovníky, paní učitelku Jaroslavu Pribolovou a paní Miloslavu
Juklovou, která na naší škole bude působit jako speciální pedagožka
a asistentka pedagoga.
Mgr. Eva Šilhanová

grilování vuřtů u místní hospůdky i promítání na sále obce. Promítala
se krásná pohádka Aladin, která uspokojila i dospělé diváky. Děti si
nakonec loučení s prázdninami užily.

Práce v obci

Rybník Drašák je již také vybagrován jako rybník Nový. Má dosypanou
hráz a nový propustek. Tímto směrem je vysázená nová kaštanová alej
s růžových a bílých kaštanů.

Nohejbalový turnaj
dvojic ovoněla
pečená kuřata

Spolek stolních tenistů z Mačkova
navzdory svému názvu holduje sportům
M a č ko v
všeho druhu. Dokázal to i letos druhým
ročníkem nohejbalového turnaje dvojic,
který proběhl na obecním hřišti za příjemného
počasí a všeobecné pohody. Střelci z Mačkova se tentokrát skutečně
nechali vidět. Nad ohněm se zvolna opékalo deset kuřat – nádhernější
kulisu si účastníci mače nemohli přát! O přísun tekutin se poctivě staral
manželský pár ze zdejší hospůdky, který nemohl zůstat a také nezůstal
stranou bojůvek na obou stranách sítě.
Účast byla velmi slušná – rozdalo si to rovnou osm dvojic. Většina
hráčů se rekrutovala přímo z Mačkova. Jen hrstka nadšenců sem zamířila
z Blatné a Škvořetic. «Aby to bylo spravedlivé, elitní nohejbalisté si
k sobě losovali amatérské jedince,» zdůrazňuje ředitel turnaje Jiří Kolář.
Přátelské klání mělo rozhodně vysokou úroveň a zejména finále
se skvěle vydařilo. Vavříny po právu putovaly na adresu dua Martin
Sedláček a Milan Navrátil, které nechalo na hřišti málem duši. Na
druhém místě skončila dvojice Jakub Slíva s Michalem Jíchou. Třetí byli
Alexandr Horvát a Jiří Opava.
Za nejlepšího úderníka byl vyhlášen mačkovský snajpr Jiří Kubát.
Turnaj skončil až ve večerních hodinách a posezení s občerstvením se
logicky protáhlo. Zmíněná kuřata přišla náramně k duhu a jen se po nich
zaprášilo.
Vladimír Šavrda

Kapličku máme konečně elektrifikovanou, práce na kapli i okolí pokračují.
V měsíci říjnu začnou práce na opravě a modernizaci víceúčelového
hřiště.
Obec získala do majetku část pozemků v prostoru zvaném Cihelna,
kde se nachází vrt a dočišťovací vodovodní stanice obce.

Naši jubilanti

paní Zoubková Božena 		
97 let
paní Kratochvílová Miluše		
70 let
paní Doležalová Marie		
70 let
paní Mlíčková Hana		
70 let
pan Kratochvíl Miroslav		
70 let
Oslavencům přeje obec hodně zdraví, elánu a štěstí do dalších
plnohodnotně prožitých let.
Vážení občané

Srdečně Vás zveme na

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, SETKÁNÍ DŮCHODCŮ A ZLATOU SVATBU
Dne 10.10.2020 14:00

Loučení s létem

Na sobotu 29.8. 2020 bylo obcí naplánované loučení s létem. Vlivem
špatného počasí musela být zrušená jak šipkovaná, tak letní kino na
hřišti. Děti ale zkrátka nepřišly. Pro malé i velké nadšence proběhlo

Ve společenském sále hospůdky
Čeká Vás: * Vítání našich nejmladších občánků , blahopřání k zlaté svatbě,
přivítání našich starších obyvatel
* Vystoupení dětí našich obyvatel
* hudba
* Občerstvení a předání dárků
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Bezpečnost chodců
v Domanicích zvýší
nový chodník
V úterý 11.srpna začala výstavba
nového chodníku v Domanicích,
Rad
o m y š l která propojí novou bytovou zástavbu
na severním okraji místní části Domanice
s centrem obce. Stavba bude trvat 3 měsíce
a v průběhu ní bude potřeba zkoordinovat činnosti s rekonstrukcí
silnice II. třídy v tomto úseku, kterou bude realizovat Jihočeský kraj. Do
10.8. je potřeba zasadit a zafixovat obrubníky, pak bude na několik dní
stavba přerušena, aby mohlo dojít k odfrézování stávající komunikace
a položení nového povrchu. Poté bude chodník dokončen. O výstavbě
chodníku se uvažuje již několik let od doby, kdy začaly vyrůstat v nové
lokalitě první domy. Chodník by měl zajistit bezpečný průchod chodců
od nové výstavby do centra obce podél rušné silnice II. třídy II/173.
Délka chodníku je 450 m, šířka 1,5 m a bude po jedné straně a to vlevo
ve směru od Radomyšle. Stavba by neměla provoz na komunikaci nijak
zásadně omezit. Provoz omezí až navazující rekonstrukce vozovky
II. třídy, kterou bude od 10. září realizovat Jihočeský kraj a doprava
bude řešena objížďkou. Akce je financována celá z rozpočtu městyse
Radomyšl a bude stát 1 319 837 Kč.

Koncert Šlágr party, který měl být
původně o pouti, proběhl v srpnu.

Strašidelná stezka v Radomyšli

Opravy památek pokračují
do oprav památek v Radomyšli bylo investováno již kolem
20 miliónů korun. V současné době probíhá další etapa opravy areálu
kostela sv. Martina a to opravou Božího hrobu z Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Láz, Loučení s prázdninami
v sobotu 22.8.2020 organizoval osadní výbor. Přišlo 20 dětí, celkem
bylo 50 lidí, soutěže pro děti, dárky, a Marie Vyšatová zapůjčila dětem
poníka.
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Bábinky opět v akci
V polovině července vyrazily bábinky na cestu do sousedního okresu.
Protože vzhledem k obecné situaci v jarních měsících zrušily plánovaný
výlet s vnoučaty, některé z nich si vzaly děti s sebou. Cestu zahájily
v Putimi, kde pro ně byl největší atrakcí památník „dobrého vojáka“
Švejka. Odtud pokračovaly do Písku, tam je čekala prohlídka Křižíkovy
vodní elektrárny a památníku Adolfa Heyduka a odpoledne návštěva
Zemského hřebčince. Své putování zakončily v Kestřanech. Zde byly
jejich cílem Kestřanské tvrze.

Obec baráčníků Radomyšl
Současná koronavirová doba nepřeje příliš kulturním a shromažďovacím akcím, proto i náš spolek částečně utlumil svoji činnost. Plánované slavnosti a zasedání v ostatních obcích a župách, které probíhají většinou v letních měsících byly z obav šíření viru zrušeny, nebo odkládány
na pozdější dobu.  80. výročí založení spolku jsme oslavili v Radomyšli
již v loňském roce, proto jsme letos neplánovali žádné velké akce. Přesto jsme nelenili a na „Jihočeskou pouť“ připravili zpívané divadlo „Čert
a Káča“, které odehrály naše nejmladší děti. O pouti byla připravena výstava z činnosti baráčníků. Jen tak pro radost a pro vzpomínky jsme využili barevnosti vlčích máků a nafotili děti oblečené do krojů v červené
paletě těchto prostých květů. Vznikly nádherné momentky podpořené
dětskou krásou. Navštívili jsme také „Konopickou“ v Malenicích, kde se
nelekli viru a jak tradice udává, vždy jednou za pět let tuto zábavnou
staročeskou hru opakují. Setkali jsme se tam se známými, dnes už bývalými baráčníky a zapůjčili jsme na tuto tradiční slavnost několik krojů. V příštích měsících nás čekají valné hodnotící zasedání v obcích naší
župy, na které máme povinnost vyslat zástupce naší Obce baráčníků
v Radomyšli. Uvidíme, co nám přinese podzim a následně zimní čas, zda
bude možno uskutečnit nějaký kulturní a tradiční program. Určitě Vás
budeme informovat.
Napsala: Jůzková Zdeňka  
panímaminka Obce baráčníků Radomyšl
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Srpen byl na akce rozhodně bohatší. Bábinky využily pozvání
rojických žen a strávily příjemné páteční odpoledne posezením
v Rojicích, kterého se zúčastnil i starosta městyse Radomyšl. Necelý
týden poté vyrazily na Hlubokou. Zde na ně čekala prohlídka zámku, a to
soukromých apartmánů, procházka zámeckým parkem a po večeři zlatý
hřeb – divadelní představení „Poslední sbohem Jakuba Krčína“ hrané
v zámecké jízdárně. V dalším týdnu podnikly ještě dvě početně menší
akce, což byla jednak návštěva tábořiště Milavy a pak zhlédnutí opery
Rusalka v areálu zámku Blatná.
Bábinky se pravidelně scházejí každé první pondělí v měsíci ve své
oblíbené hospůdce Na Křenovce v Radomyšli, kde plánují své aktivity.
Zářijovou schůzku výjimečně přesunuly na poslední srpnové pondělí
a užily si zde nejen společné setkání a plánování, ale i poslech známých
písniček a melodií, které jim na flétnu zahrála Deniska Poklopová.
Bábinky z Radomyšle

Hasičské stanování v Leskovicích
V sobotu jsme dětem připravili branný běh. Ve skupinách děti střílely
ze vzduchovky, ručkovaly přes lano, vázaly uzle, vyzkoušely zdravovědu,
co se čím hasí a topografické značky. Celé odpoledne byl na Drahách
i skákací hrad a večer byla bojovka za přítomnosti Elfa. V neděli pak
mladí hasiči potrénovali útok, aby byli připraveni na nadcházející
soutěže. Děkujeme všem za velkou účast a krásnou atmosféru.
Michaela Kadečková

Spolek Klíček uspořádal
ve spolupráci s městysem letní kino.
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Začínáme nový školní rok
v Radomyšli…

Školní rok 2020/21 jsme v naší základní škole začali 25. 8. Nejprve
jsme vyzdobili třídy pro žáky, potom jsme připravili nové učebnice.
Největší přípravy byly samozřejmě v 1. třídě – nové učebnice, školní
pomůcky, sponzorské dárky. Ještě před začátkem školního roku, dne
27. 8. byla svolána úvodní schůzka zákonných zástupců budoucích
prvňáčků. Rodičů se sešlo opravdu hodně a schůzka probíhala
v příjemné pracovní atmosféře. Nejprve všechny přivítal pan ředitel
Mgr. Jiří Pešl – popřál žákům i rodičům hodně úspěchů, potom zástupce
ředitele Mgr. Jan Vlažný rodiče seznámil s počítačovými možnostmi
– placením, docházkou, známkami apod. Posléze třídní učitelka
Mgr. M. Klozarová podala základní informace týkající se školy,
jídelny a školní družiny. Rodiče byli též seznámeni se školním řádem
a s hygienickými pravidly COVID-19. 1. třídu povede Mgr. M. Klozarová,
později Mgr. M. Krejčová. Do 1. třídy letos nastoupilo 26 žáků
z Radomyšle a přilehlých obcí.
Rozzářené a dychtivé oči nových žáčků nás všechny mile potěšily.
Budoucím prvňáčkům přejeme hodně zdaru při získávání prvních
školních zkušeností a při osvojování si dovedností číst, psát a počítat.
Mgr. Marie Klozarová, ZŠ Radomyšl

Informace ze základní školy…
ZŠ Radomyšl patří mezi úplné základní školy s 1. – 9. postupným
ročníkem. V letošním školním roce máme dvě třetí třídy, ostatní jsou
vždy po jedné. Dále zde fungují tři oddělení školní družiny.
Jednotlivé součásti jsou základní škola, školní družina a školní jídelna.
V současné době slouží naše škola jako spádová pro úřad městyse
Radomyšl a obecní úřady Osek, Chrášťovice a Velká Turná. K 1.9. 2020
navštěvuje školu celkem 210 dětí. Počet žáků ve škole se neustále
zvyšuje, a to díky výstavbě v městysu i přilehlých obcí.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Orbis pictus“
se zaměřením na environmentální výchovu, výuku cizích jazyků, počítačovou gramotnost, estetiku a sport.
Škola dále dává žákům možnost realizovat se dle svých zájmů
v kroužcích i jiných aktivitách. Tento fakt byl velice kladně hodnocen
českou školní inspekcí. Svoji kvalitu dokazujeme v olympiádách a dalších
soutěžích pořádaných MŠMT i jinými subjekty.
Letos o hlavních prázdninách se nám podařilo realizovat novou moderní přírodovědnou učebnu pro výuku fyziky a chemie v celkové částce
za více než 1,7 milionu korun.  Dále na škole funguje i počítačová učebna, učebna cizích jazyků, hudební výchovy. Disponujeme i prostornou
tělocvičnou včetně posilovny, dále pak dětským hřištěm a novým multifunkčním atletickým oválem pro všechny možné sporty. V plánu je také
vybudování dopravního hřiště pro žáky školy i veřejnost.
Rád bych zde na tomto místě poděkoval za dlouholetou velmi
dobrou, až nadstandardní spolupráci starostovi městyse, panu
Ing. Luboši Peterkovi.
Jiří Pešl, ředitel ZŠ Radomyšl
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Sedlice
Název projektu
Oprava zázemí MŠ Sedlice
Zvýšení akceschopnosti JSDH
Sedlice
Sběrný dvůr Sedlice
– komunikace
Oprava povrchu MK Sedlice
Asanace jehličnatého dříví
Zmírnění kůrovcové kalamity
2017-2018
Rozšíření služeb Městské
knihovny Sedlice

Přehled projektů
města Sedlice
podpořených
z dotačních
programů v roce 2020
výše dotace Kč

poskytovatel

1 172 804

Ministerstvo financí

70 000

Jihočeský kraj

250 000

Jihočeský kraj
– POV

2 138 169

Ministerstvo pro
místní rozvoj

20 300

Jihočeský kraj

627 377

Jihočeský kraj

27 000

Ministerstvo kultury

Obnova nemovité kulturní
památky Zámeček čp. 1
– oprava střechy 2. etapa

376 000

Ministerstvo kultury

Výsadba listnatých stromů
v odpočinkovém parku

202 500

Státní fond
životního prostředí

Svatojakubská pouť v Sedlici
Ani koronaviru se nepodařilo porazit tradici pořádání slavnostní Svatojakubské pouti v Sedlici, která se pravidelně koná vždy na přelomu
prázdninových měsíců.
V pátek 24. 7. proběhl tradiční, ryze amatérský, volejbalový turnaj
o pouťový koláč. Letos se zúčastnilo šest týmů. Vyhráli borci z Blatné,
kteří si ze Sedlice odvezli zlato již poněkolikáté. Sportovní náladu nezkazila ani letní přeháňka. Všechny zápasy se nakonec zdárně a bez zranění
dohrály. Akci uspořádal spolek S.O.V.A. Pouťový koláč si za předvedené
výkony nakonec vysloužily všechny týmy, a k tomu navíc obdržely ještě
perníkovou medaili.  
Sobotní den patřil opět sportu. Na fotbalovém hřišti se konala oslava
120 let založení Sokola v Sedlici. Slavnostní odpoledne zahájil zápas žáků
mladší a starší přípravky proti rodičům. Následovalo přivítání, kterého
se ujali místní starosta Vladimír Klíma a jeho host Ing. Luboš Peterka
(starosta městyse Radomyšle). Historii Sokola připomněl jeho nynější předseda Michal Šindelář. Současní Sokolové nezapomněli v tento
významný den ani na své starší členy. Ti byli za svůj přínos sedlickému
sportu oceněni pamětní plaketou, diplomem a samozřejmě bouřlivým
potleskem. Speciálním hostem byl pan Jiří Stiegler, rodák ze Strakonic.
Snad není třeba blíže představovat jeho fotbalovou kariéru v roli rozhodčího. Na jeho kontě je 145 ligových zápasů a dvě mezinárodní utkání. V československé lize působil v letech 1982 až 1991. Zajímavostí je,
že odehrál několik utkání coby hráč i u nás v Sedlici.  Program byl završen
utkáním mezi domácí starou gardou a bývalými hráči TJ Sokola Sedlice.
K pouťovému programu se již podruhé přidala i společnost Sedlická
krajka o.p.s. To, že krajky mají v prácheňském kraji, a v Sedlici obzvlášť,
své pevné místo, není nutné připomínat. Málokdo už ale ví, jak zajímavou historií si paličkované řemeslo v Sedlici prošlo. I proto si společnost
Sedlická krajka připravila na sobotu komentovanou vycházku s názvem
Za historií kraječek. Před prodejničkou krajky se sešlo více než 25 nadšených zájemců.  Bohužel počasí zrovna nepřálo, a tak bylo povídání o historii dokončeno pěkně v suchu v obřadní místnosti radnice.
Během odpoledne probíhala v zasedací místnosti městského úřadu
výstava obrazů sedlického rodáka Karla Kozáka, připravená u příležitosti
letos uplynulých sta let od jeho narození.  O její zorganizování se postarali Katka Prexlová a Mgr. Zdeněk Mikeš.

Sobotní večer završila tradiční venkovní pouťová zábava v restauraci
Na Velké hospodě. K tanci a poslechu hrála živá hudba. Všichni si krásný
pouťový večer náležitě užili.
V neděli se v parku pod hřištěm konal tradiční Svatojakubský jarmark.
Návštěvníci si mohli zakoupit mnoho dobrot – čerstvou kávu z místní
pražírny, pivo z Píseckého Hradebního pivovaru, zákusky z cukrárny Hraběnka, slané škvarkové tyčinky nebo rolovanou zmrzlinu. Byla nabízena
také celá řada regionálních výrobků.
Místní myslivecké sdružení připravilo pro děti střelbu ze vzduchovek
a zajímavé povídání o dravcích v podání sokolnické společnosti Teir. Společnost šermířů Vendetta ze Strakonic vystoupila hned se dvěma adrenalinovými představeními. Stejně jako v sobotu byla otevřena i výstava
malíře Karla Kozáka v prostorách radnice. Po celou dobu jarmarku vyhrávala hudební skupina Rytmix. Na náměstí se děti mohly dosyta vydovádět na atrakcích pana Kučery.
V novém parku bylo také připraveno několik tvořivých dílniček pro
děti. Jednu z nich si připravila i Martina Srbová, ředitelka společnosti
Sedlická krajka o.p.s. Dětičky si mohly vyzkoušet tradiční krajkářské řemeslo a vyrobit si motýlka z pouti.  Zájem byl opravdu veliký, paličkovali
dívky i chlapci, maminky, a dokonce i tatínkové. Kromě paličkování si
děti mohly vyzkoušet výrobu korálkových šperků.  Velkou oblibu si získalo i malování na obličej.
Zajímavý program doplnila výstava spojená s přednáškou, která se
konala v kostele sv. Jakuba Většího. Vedl ji David Maňhal a jejím hlavním tématem byly zvony. Následovala komentovaná prohlídka kostela.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva zvonice a prohlídka zvonů
pěkně zblízka.
Mgr. Kateřina Brabcová, místostarostka
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Léto ve znamení
příměstských táborů
Po úspěšném loňském startu připravil Český svaz žen Sedlice opět
oblíbenou prázdninovou aktivitu – příměstský tábor. Letos proběhly celkem dva běhy, jeden v červenci a druhý v srpnu. Celkem se přihlásilo
rekordních 33 dětiček a uvařilo se 420 obědů.
Tábor probíhal vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.  Rodiče
děti doprovodili do našeho hlavního stanu na hasičárnu, kde už na ně
čekali jejich vedoucí. Zajištěno bylo celodenní stravování zahrnující dopolední a odpolední svačinu a teplý oběd (hlavní jídlo i polévku, popř.
salát). O zdravé, a hlavně nesmírně chutné vaření se postaraly členky
Svazu.
První červencový tábor byl nazván Moje Sedlice a doprovázela ho
tvorba vzpomínkové knihy, kam si děti zapisovaly své denní zážitky. Zaměření na Sedlici nebylo náhodné. Jednak jsme chtěli dětem ukázat, co
vše o Sedlici ještě nevědí, a zadruhé jsme chtěli vyhovět epidemiologickým doporučením MZ.  O úspěchu tohoto tábora hovoří to, že se téměř všechny děti přihlásily ihned i na druhý běh. A co zajímavého jsme
podnikali?
V pondělí jsme navštívili knihovnu, prohlédli jsme si její nové prostory, seznámili se s pravidly půjčování knih i s možnostmi dalších aktivit,
které knihovna nabízí.
Úterní den byl ve znamení výroby krajek. Martina Srbová si pro nás
připravila vyrábění hezkého paličkovaného motýlka, kterého si děti
odnesly na památku. Odpoledne jsme strávili v kostele sv. Jakuba. Paní
Hanka Hrdličková si pro děti připravila zajímavé povídání nejen o zvířátkách. Dobrodružství jsme zakončili výšlapem na věž ke zvonům.
Ve středu se konal výlet do záchranné stanice Makov. Děti donesly
tolik dobrot, že se nám málem nevešly do auta. V Makově jsme si užili
nejprve zajímavé setkání s ornitologem a poté komentovanou prohlídku
stanice.
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Ve čtvrtek dopoledne nás pan Josef Sulek pozval na prohlídku své nevšední zahrady. Zajímavě povyprávěl nejen o pěstování rostlin, ale také
o svém cestování, navíc nám věnoval bambusové tyče, ze kterých měli
všichni velkou radost. Odpoledne patřilo spolku Modrásek, který si pro
nás připravil hned několik aktivit. Tvořili jsme věnečky z lučního kvítí,
malovali pláž. Nejvíce ale děti nadchla stezka odvahy. Najít v naprosté
tmě schované předměty a ještě se podepsat u mudrce nakonec zvládli
úplně všichni.
Poslední den jsme strávili sportovně. Dopoledne jsme plnili olympijské disciplíny na venkovním hřišti u školy, pak jsme hráli šipkovanou
a hledali poklad v třešňovce. Nakonec jsme si na Kabelíku opekli buřty
a zazpívali trampské písně společně s panem učitelem Pavlem Reichartem, který nás doprovázel na kytaru.   
Druhý běh příměstského tábora proběhl v srpnu. Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření jsme si již troufli připravit pro děti více
výletů. I tentokrát si děti vytvořily vlastní cestovatelský deník, do kterého si zapisovaly zážitky z jednotlivých dnů.
V pondělí jsme začali tradičně v knihovně, protože oblíbený Carcassonne si nikdo nechtěl nechat ujít. Do knihovny bychom se ale najednou
nevešli, a tak jsme se rozdělili na dvě poloviny. Zatímco první parta hrála
hry v knihovně, druhá skupinka si zašla na zmrzku, navštívila obchůdek
Sedlické krajky a dozvěděla se něco málo o historii paličkování v našem
městě. Potom se skupinky vyměnily. Moc mne potěšilo, kolik toho děti
o paličkování i historii už vědí.  
Úterní den jsme strávili v Blatné, prohlédli jsme si zámek i park.
Připravená byla i zajímavá hra spojená s poznáváním Blatné jako města,
kterou nám ale bohužel nedovolila dokončit letní přeháňka.
Středa patřila táborovým trikům a indiánským čelenkám. Děti si je
krásně pomalovaly a vyzdobily. Odpoledne jsme si vyšlápli na střelnici,
kde pro nás pan Kalvas s Hankou Růžičkovou připravili střeleckou soutěž
ze vzduchovek. Krásné odpoledne zakončili Petr Obleser a jeho fenka
Niky. Petr vyprávěl dětem o chování v lese a Niky ukázala, co vše správný lovecký pes dovede. Ve čtvrtek dopoledne nás přivítala pevnost lovců kožešin Fort Harry v Jaroticích. No přivítala, dopadlo to tak, že děti
v táborových tričkách ozdobené indiánskými čelenkami za bojového
pokřiku pevnost doslova přepadly. Myslím, že vyděsily i pana Navrátila, který nás poté provedl indiánským muzeem i celým „městečkem“.
Děti si poté zkoušely indiánské dovednosti jako například házení lasem,
sekerkou, tomahavkem nebo noži či práskání bičem. Na závěr si koupily
i něco na památku v místním westernovém obchůdku. Odpoledne jsme
zakončili stylově. Anežka Prexlová nám předvedla práci s koněm Badíkem a povyprávěla nám o péči o koně i o jezdectví.  
V pátek bylo opravdu pořádné horko, které nakonec překazilo náš
plán vyrazit s dětmi na Mužetický vrch. A tak jsme raději využili zázemí
hasičárny a buřty upekli v samém závěru odpoledne zde. Ale to už
trošku předbíhám. Páteční ráno patřilo pečení perníčků, jejich zdobení
a samo sebou i ochutnávání. Navštívila nás paní Klasová, která se již
deset let věnuje psaní místní kroniky. Děti se dozvěděly, jak probíhá
příprava zápisu. Moc je potěšilo, že jednou se čtenáři budou moci dočíst
i o příměstských táborech. Protože bylo opravdu velké vedro, pozvali
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jsme místního hasiče Láďu Hanzlíka, který dětem připravil soutěž –
sestřelování láhve pomocí proudu vody, z čehož se nakonec stalo veselé
sprchování všeho a všech.
Oba příměstské tábory byly velká legrace a všichni jsme si je náležitě
užili. Už teď se těšíme na příští ročník.
Text: Mgr. Kateřina Brabcová
Foto: K. Brabcová, K. Prexlová

Loučení s prázdninami v Sedlici
Dvakrát se měnil datum naší oblíbené dětské akce Loučení s prázdninami – poprvé kvůli fotbalovému zápasu, podruhé kvůli počasí. Nakonec
vše dopadlo na jedničku v sobotu 5.9. a na sto dětí si přišlo užít slunného odpoledne plné zábavy.
Tématem 10. ročníku by řemesla, ať už ta zapomenutá a nebo i ta,
které své místo v dnešní době stále mají, ale už v jiném kabátě. Na fotbalovém hřišti si dámy, a pánové, připravili 9 stanovišť a od 14hod. si
děti zkoušely a zjišťovaly, jak se paličkuje, kde se bere mouka na housky
a jak se pečou, jak se u ohně zapotil kovář, jak se pralo prádlo na valše
v neckách. Nechyběli kominíci a švadleny a truhláři. A nesmíme zapomenout na pletení a háčkování. Dětem se všechna stanoviště moc líbila.
Nechyběl ani doprovodný program – skákací hrad, malování na obličej,
velká lanovka a letošní novinkou bylo mobilní planetárium. Za splněné
úkoly si děti vysloužily sladké odměny a malé občerstvení. Děkujeme
všem za účast a budeme se těšit na viděnou na další akci. Všem dětem
přejeme pohodový školní rok 2020/21.
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Kabelky
I letos se Český svaz žen Sedlice připojil k charitativní akci Kabelkový
veletrh 2020 v IGY. Sběrné místo bylo opět na Městském úřadě. Strakonickému deníku jsme předaly skoro 30 kabelek, které určitě ještě udělají
někomu radost a finanční výtěžek z této akce podpoří mladé jihočeské
naděje.

Venkovní bazar
Jelikož jarní termín neklapnul, přeložil Český svaz žen Sedlice venkovní bazar na srpen. Za brzkého rána 15.8. se na náměstí TGM sešli
prodávající s jasným cílem – prodat co nejvíce, ať už se nemusí nic doma
skladovat. Stoly byly plné a chvíli trvalo, než se sešli místní i přespolní
nakupující. Počasí nám přálo, i přes deštivou předpověď jsme nezmokli.
K prodeji/nákupu bylo ledacos – oblečení, hračky, sportovní potřeby, ale
i živé kytky. Další ročník se uskuteční pravděpodobně až na jaře roku
2021.
Kateřina Prexlová
Český svaz žen Sedlice
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Pozvánka
Český svaz žen Sedlice zve všechny nebojácné
na Stezku odvahy
za světel lampiónů
Datum: sobota 31. října 2020 za tmy
Místo konání: okolí Sedlice
Více info najdete na fb Český svaz žen Sedlice
a na webových stránkách Města Sedlice

V S T U P N É 150KČ
REZERVACE
na 773 991406

PRÁZDNINOVÉ
TESTOVÁNÍ ZRUČNOSTI
15. srpna proběhlo již druhé zábavné Testování zručnosti v režii našeho spolku Modrásek. Účastníci, kterých se sešlo celkem 32 (z toho
17 dětí), sestavovali z jednotlivých komponentů figurínu, vyzkoušeli si
orientaci a psaní v tmavém, lehce strašidelném prostoru, malovali uhlem na plachtu a zjistili, jak zavěsit na cvičný kmen ptačí budku bez použití hřebíků. Také aranžovali krajinku v lahvi a doplnili ji stanem nebo
rybou z papíru. Velký úspěch měl opět funkční model vodního mlýnku,
poi-ky a nově pletení květinových věnců. Celou akci provázelo příjemné
počasí, což přispělo k všeobecné pohodě a přátelské atmosféře.

ABY ZVONKY NEMUSELY
BÍT NA POPLACH…
Všichni víme, co má růst na louce. No, možná, že už to všichni nevíme… Abychom přispěli k nápravě, začali jsme s Modráskem už vloni
se souhlasem pana starosty lehce podporovat biodiverzitu na louce
u pamětního kamene na cestě „Mezi cestami“. Město zde nechalo vysázet staré druhy jabloní v rámci programu EU. Tak jsme si připravili v návaznosti na tento počin sazenice starého druhu jasmínu, MŠ
Sedlice dodala sazeničky šeříků a následně se podařilo dopěstovat
zlatice. Tyto tři druhy keřů by měly vytvořit hezkou kulisu kamene,
který nás informuje o pobytu známých osobností v Sedlici. A samozřejmě k tomu patří pozvolná proměna louky v příjemné místo k posezení a obnově vztahu s přírodou. Tento projekt by měl postupně
umožnit okolojdoucím milovníkům procházek, či odpočívajícím cyklistům seznámit se s nejrůznějšími druhy rostlin, které byly běžnou
součástí života našich prarodičů. Právě tyto rostliny mají dnes tak
málo životního prostoru, že mizí ve velkém. Snad se tento proces
zpomalí a my budeme mít šanci obdivovat přírodu kolem sebe a nejen
ze starých záznamů.
Za spolek Modrásek Ivana Eignerová
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Léto ve Škvořeticích
Dětský den
nejen pro děti

Třetí víkend v červenci jsme
uspořádali
dlouho odkládaný den dětí,
v o ř e t i c e a protože na jaře
nebyl ani dětský karneval
ani stavění májky a dospělí si také nic moc
neužili, tak jsme vše spojili dohromady.
V pátek odpoledne se umoudřilo počasí, děcka si na hřišti u Dalině
nejdříve postavila stany, dospělí zasedli k pivu a děti se vydaly na
„šipkovanou“. Po cestě plnily spoustu úkolů, nikdo nezabloudil a na
zpáteční cestě našly májku, kterou dovlekly na hřiště, ozdobily
a slavnostně vztyčily.

Šk

S velkým zájmem se setkala výsadba kaštanové aleje a vrb kolem
stoky do Dalině. Nadšení dětí a zapojení rodičů nemělo chybu.
Byly to příjemné dva dny, plné dětské radosti, smíchu a dobré pohody.

Škvořetický PlavoKoloBěh
ŽULÁK 2020

V sobotu 25. července se uskutečnil jubilejní 10. ročník škvořetického
triatlónu (200 m plavání, 20 km na kole a 1,5 km běhu). Byla to, jako
každý rok, velká událost, která trošku naší vesnici obrátila naruby, ale
stálo to za to!!!

Pak se malovalo na obličej. Aby děti nehladověly, dospěláci rozdělali
oheň, opékaly se buřty a limča tekla proudem.

Když se řádně setmělo, přišla na řadu stezka odvahy.  Rodiče větších
dětí měli chvíli klid a rodiče menších dětí se šli bát se svými dětmi.
Hádejte, kdo se bál víc. Stezka vedla kolem Šutrovny ke kostelíku na
Křesovci, kde se měly děti při svitu hrobničky podepsat do deníčku
odvahy. Cestu jim měla „zpříjemnit“ blíže nespecifikovaná individua,
aby jim pomocí neartikulovaných zvuků vyladila formu na dobré usínání.
Jak už to tak někdy bývá, situace se otočila a do úzkých byli povětšinou
zahnáni zmínění rušitelé. A nejen do úzkých, také do kopřiv a ostružiní.
Mnozí pak museli použít tišící prostředky na bolest, povětšinou tekutého
charakteru. Děti šly do „hajan“ a dospěláci mohli v klidu popíjet a bavit
se.
Ke snídani se servírovaly zdravé párky v rohlíku, aby děcka měla sílu
na pokračování dětských radovánek. Střílelo se, soutěžilo a sportovalo.
Taktéž dorazila hlídka Policie České republiky a předvedla dětem
zásahový vůz. Z majáku a sirény byly děti tak nadšeny, že po chvíli jeden
z tatínků prohlásil: díky chlapci, ale už jeďte, ať je tady chvilku klid.

Čest Škvořetic zachránil tentokrát náš 14–ti letý Tomáš Vylita, který
zvítězil v kategorii do 15-ti let na celé čáře! Asi nám tu roste borec pro
kategorii Muži – Elite (18 – 40 let), jen musíme ještě chvilku počkat.
Absolutním vítězem se opět stal letos čerstvý padesátník Petr Soukup
z Blatné v supr čase 45 min 48 sekund, GRATULUJEME!
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Tchořovice
a zaniklé rybníky

Pořadatelé odvedli vynikající práci, sportovci byli rádi, že to mají
za sebou, byli žízniví a hladoví, vše zachránilo pivčo a prasátko. Bylo
pořádné vedro a jednotlivé výkony se musely podrobně probrat.

Pacelická tretra 2020

Dětským absolventům „Pacelické tretry» blahopřáli hned dva
starostové a za odměnu je vozili poníci.
Tak tenhle, v pořadí devátý ročník «Pacelické tretry», se skutečně vydařil!
Co do počasí i účasti dětských závodníků. Běžecké přebory převážně ve
volné přírodě absolvovalo 34 nadšenců, rozdělených do pěti kategorií.
Tím pádem byl zlomen stávající rekord. Všechny mladé sportovní naděje
podaly skvělé výkony a nikterak své tělesné schránky nešetřily. Čím více
to v cíli bolelo - tím lépe. Alespoň pak o to více ratolesti těšily lákavé
věcné i sladké odměny, včetně nádherných pohárů, medailí a diplomů.
Závodníkům se dostalo té výsady, že je přišli podpořit a dekorovat
hned dva starostové najednou. Jednak tedy ten škvořetický Jaroslav
Chlanda a pak starosta městyse Radomyšl Luboš Peterka, který
v současné době kandiduje do senátu. Tento komunální politik je sám
zaníceným sportovcem a logicky mezi jeho priority patří podpora
mládeže se smyslem pro tělovýchovu. Do Pacelic nepřijel s prázdnou.
Obdaroval všechny běžce chutným moštem a drobnými dárky. Aby to
dospělým nebylo líto, přivezl nádavkem i pivo.
Další odměnou pro všechny přítomné děti byla možnost zdarma se
projet na ponících chovatele Martina Jiskry z Buzic, kterému vypomáhala
jeho spanilá asistentka. Kombinace koňské a běžecké části se ukázala
jako velmi šťastná.

Ceremoniál vyhlášení výsledků se odehrál před obecním domem.
Na medailové pozice dosáhli tito borci:
Mláďata do 4 let:
		
Mláďata 5-6 let: 	
		
7-9 let:		
		
10-12 let:		
		
13-15 let: 	
		

1. Anežka Blovská z Hajan 2. Johanka Slováčková
z Blatné 3. Jiri Šindler z Blatné.
1. Samuel Pojer z Blatné 2. Radek Paukner z Blatné 	
3. Pavla Šilhová z Blatné.
1. Robert Mázdra z Blatné 2. Martin Flandera
z Blatné 3. Zuzana Mázdrová z Blatné.
1. Jan Slavík z Blatné 2. Štěpán Schaffarz ze 		
Škvořetic 3. Matěj Bubrle z Blatné.,
1. Štěpán Flandera z Blatné, 2. Jiří Mázdra z Blatné
3. Jan Jeníček z Chlumu.

Tradičně se odměňoval i nejmladší účastník. Z hezké nadílky se
tentokrát radovala houževnatá bojovnice Štěpánka Blovská ze Skaličan,
které je teprve 2,5 roku.
Tuto akci pořádají společně sportovní klub Prosport Blatná a obec
Škvořetice.
Vladimír Šavrda

Za celou dobu existence rybniční
soustavy dochází i k zániku velké řady
rybníků.  Tomu se nevyhnula ani oblast
kolem obce Tchořovice.
Pravděpodobně kolem roku 1811
zaniká rybník Ovčínský o výměře 0,31 ha,
který se nacházel pod hrází rybníka Starého,
v těsné blízkosti vesnice za „pazdernou“, tj .    za domem čp.78.  
Pozůstatky po hrázi tohoto rybníka jsou patrny i v současné době,
doplněné oplocením pozemku nového majitele. Z jakého důvodu tento
rybník zaniká není známo.     
Pod tímto rybníčkem směrem po proudu byl další třecí rybník zvaný
Luštov. Rybník velmi mělký, přiléhající k zástavbě obce.  Stavba císařské
silnice v roce 1911 byla příčinou toho, že rybník musel být zrušen,
protože silnice vedla po jeho hrázi.
Obdobný osud stihl i rybník Stříteř (Přítěř), o výměře 1,7 ha, který
se nalézal před vtokem do rybníka Starý.   Pozůstatky po hrázi tohoto
rybníka byly odstraněny při rozsáhlé rekultivaci tohoto prostoru v letech
1985–1990. Ve starých dokumentech jsou zmiňovány rybníky Dolní
a Horní Stříteř, což naznačuje, že před přítokem do rybníka Starého
mohly být nebo byly rybníky dva ne jeden.
Podle jiných záznamů tu po roce 1800 zanikl jeden rybník mělký,
velmi rozsáhlý, který zaujímal celou plochu luk u Loužnice, část luk
v Brdech, patřící do katastru Pole a část polí pod bývalou polskou cestou,
kde se ještě dnes v mokřejších letech objevují močály a v nich rákos. To
by měl být prý neklamný důkaz toho, že zde byl rybník. Tento, ale málo
pravděpodobný údaj, není dalšími písemnými materiály doložen.
Další menší rybník byl v komplexu lesa Kupcovy, na místě zvaném
Na Poledni. Do dnešních dnů se tu zachovala hráz narušená pouze
v místech, kde bylo výpustní zařízení.  Dnes plocha zarůstá náletovými
dřevinami, ale i výsadbou.   Velmi zabahnělá část se nachází v těsné
blízkosti hráze a to i v těch nejsušších letech . Zaniká s největší
pravděpodobností krátce po roce 1922 . Rybník je v majetku rodiny
Nováků a Kopáčků (Končelíků).
Rovněž není už pamětníků dvou snad i více (pravděpodobně 6)
malých rybníků v Rybníčkách. Ale již sám název tohoto místa napovídá,
že zde rybníky určitě byly.  Ještě kolem roku 1950 tu byly nízké, porušené
hrázky rybníčků, které byly časem odstraněny.  Dnes v těchto místech
jsou velmi úrodné a bohaté louky.                                                          
Za honem polí zvaná Jezara byl rovněž mělký rybník téhož jména. Po
jeho zrušení byla plocha převedena na louky. V současné době stopy po
tomto rybníce mizí.
Menší rybník Štičí rovněž zanikl kolem roku 1811. K jeho zrušení
přispěla v prvé řadě stavba císařské silnice, jejíž trasa vedla po jeho
hrázi.   Název rybníka asi napovídá, že se tu chovaly štiky nebo svým
výskytem převyšovaly ostatní druhy ryb.  Dnes je část bývalého rybníka
zarostlá rákosem a částečně i dalšími dřevinami.  Téměř do roku 1970
zde byl těžen písek pro drobnou potřebu obyvatel obce.
Rybníček Louže se nacházel po pravé straně cesty procházející
Hájem.  Nacházel se v místech, kde je dnes značně podmáčená bažina
porostlá olší lepkavou. Byl velmi malý, prý pravým rájem žab různých
druhů. Později zde byla dokonce vrbovna.
V důsledku velké všímavosti dvou tchořovických rodáků neuniknul
pozornosti zaniklý rybník v komplexu lesa Kupcovy, na odpadní vodoteči
ze zaniklého rybníka Na Poledni se stanoveným názvem – rybník KM
(podle objevitelů rybníka – Kotmel, Martínek).
Pod hrází rybníka Radova, nedaleko zrušených odchovných sádek,
se nacházel další malý rybník Malý Kaprov, napájený vodou z odpadní
strouhy rybníka Radova.
Posledními zaniklými rybníky v k.ú. Tchořovice jsou rybníky Malé
a Velké Kupcovy z roku 1978. Na jaře tohoto roku byly vypuštěny rybníky
Malý Kupcov o výměře 1,93 ha a Velký Kupcov o výměře 6,71 ha. Na
jejich místě bylo vybudováno 25 odchovných nádrží pro rybí potěr. Jak
se později ukázalo, tato stavba byla nepromyšlená, zcela nevhodná a dá
se říci i zbytečná.
Naopak v roce 2000 byl vyprojektován Ing.   Šornou nový rybník –
Kaprov II. na obecním pozemku pod rybníkem Kaprov, který měl být
v majetku obce.  Vzhledem k vysokým finančním nákladům nebyl tento
projekt nakonec realizován.
Karel Krejčí

Tc h
o

řovice
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Nohejbal
„O pohár starosty
obce Třebohostice“
Tř

V sobotu 15.srpna 2020 od 8,30
hodin se v Třebohosticích uskutečnil
23.ročník turnaje trojic v nohejbale „O pohár
starosty obce Třebohostice – Zadní Zborovice“.
Letošního ročníku se zúčastnilo 14 družstev a hrála tříčlenná družstva
– (lidově řečeno trojky) – celkem tedy 42 hráčů. Většina účastníků byla
z blízkého okolí (většinou z okresu Strakonice) a jeden tým zavítal až
z Milína (okres Příbram). Na začátek byly týmy rozlosovány do třech
skupin – dvě skupiny po 5 týmech a jedna se 4 týmy.
Začátek byl stanoven na půl devátou a finále se hrálo až po půl
páté. Po celou dobu turnaje panovala společenská a příjemná nálada.
Zde v Třebohosticích je již tradicí, že nesmí chybět nějaké zpestření
tohoto dne. Bylo opět připraveno „překvapení“ v podání letadla, které
sypalo sladkosti z nebe. V tuto dobu bylo na hřišti přes 50 místních,
ale i přespolních dětí, které si to velice užívali. Během celého turnaje
bylo možnost se občerstvit. Bylo super, že přišli jak domácí diváci, tak
i přespolní. Tento turnaj se stal pro obec Třebohostice tradicí a je brán
jako jedna z největších akcí společenského života v této obci. Pro ty
nejmenší byl po celou dobu turnaje v provozu skákací hrad.
Vítězové turnaje: družstvo 6 m (ve složení Michal Nepodal, Marek
Votava, Lukáš Votava), druhé místo Luky tým a třetí nováček turnaje
družstvo z Milína a bramborovou medaili šamponové hyeny.
Touto cestou bych rád poděkoval všem sponzorům, ale hlavně lidem,
kteří mají chuť něco tvořit pro společenský život na malých obcích
a nejenom kritizovat co se nepovedlo.

ebo

e
h o stic

Dětský den
v Uzenicích

Dětský den v Uzenicích se musel
kvůli covidu přesunout o nějaký čas
později na 21.- 23.8.2020, ale právě
proto bylo na přípravu více času a tím
U ze n i c e
pádem se konal 3 dny na Radyni. Program
byl následovný:
1.den se budoval provizorní tábor se stany
a zázemím, aby dětem ale i dospělým nic nechybělo a po-té si večer
všichni opekli buřty.
2.den byl budíček už v 8 hodin,
potom rozcvička a následně
snídaně. Po snídani byly děti
rozděleny do 4 skupin ve které byl
1 starší a ten měl na starosti mladší
děti. Každá skupina obdržela
mapu a vydaly se na cestu za
pokladem. Cestou slaňovaly ze
skály, střílely ze vzduchovky na
Křikavě a musely absolvovat celou
trasu samy bez pomoci dospělých,
až nakonec došly k jeskyni, kde byl
ukrytý poklad v truhle, ke které
musela každá skupina najít svůj
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klíč a když našly klíče tak společně otevřely truhlu. Během hledání pro
ně muži v táboře vařili kotlíkový guláš, na kterém si všichni pochutnali.
Po obědě všichni vyrazili chytat ryby, ale úspěch moc nebyl, rybám se
nechtělo na háčky. Na grilu se místo ryb muselo opékat maso.
3.den si děti zařádily na vodě, vozily se ve člunech a na kánoi.
Tentokrát vařily k obědu buřtuguláš ženy, který se taky povedl. Dospělí
postupně balili a uklízeli provizorní tábor. Chceme poděkovat všem, kteří
tuto akci připravovali a zároveň se starali, aby všechno dobře dopadlo.
Děti i dospělí se chovali úplně skvěle.

Plánované akce:

Na 26.9.2020 se připravují pouťové oslavy na sv. Václava, spojené
se mší svatou v místní kapličce a následně zábavou s hudbou p. Brože.
Doufáme, že nám tuto akci covid nepřekazí.
Marešová

Obec Velká Turná
Ve
lk

á Tu r n

á

Pro letošní rok skončily stavební práce na víceúčelovém objektu veřejného
sociálního zařízení a skladu sportovních potřeb na návsi obce. Hrubá stavba byla předána v termínu a v současné
době probíhá její zabezpečení a zazimování. V roce 2021 bude objekt dokončen
a od podzimu začne sloužit občanům.
Ivana Mrázková

SaK Turná z.s.

Žádné z dětí se na konec prázdnin netěší. Ale na Loučení s prázdninami
se těší všechny. To letošní mělo proběhnout v sobotu 29.8. na HonkyTonky ranči, ale nepříjemný déšť zahnal všechny účastníky do sálu
Hospody Na Rozhrání. Nejprve cehničtí ochotníci pozvali děti na
divadelní představení pohádky O červené Karkulce, inspirované filmem
Tři bratři. Nakonec, když už byl ze zlého vlka vlk hlídací, mohl se s ním,
a samozřejmě i s Karkulkou každý vyfotit. Odpoledne pokračovalo
tvořením mozaikových obrázků, hrami i soutěžemi. Maminky a babičky
pro děti napekly buchty, podávaly se párky v rohlíku, ovoce i limonády.
Děti si vše užívaly a my doufáme, že stejně hladce jako toto prázdninové
odpoledne bude probíhat celý školní rok 2020/2021.
Ivana Mrázková

Stavební projekty obce Velká Turná
Obec v letošním roce schválila stavební projekt
pod názvem „Výstavba skladového přístřešku na
st.32, Velká Turná“. Tento přístřešek je potřeba
pro uskladnění obecní nemotorové techniky, jako
je posýpačka, malá kára, sněhová radlice, valník 5 t nebo posypový
materiál (drť-písek) pro zimní období. Nový přístřešek je stavěn na
dvoře pozemku st.32 na místě starého, který byl v havarijním stavu.

Na tento stavební projekt bylo zažádáno o dotaci z Programu obnovy
venkova, kde byla získána dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve
výši Kč-230.000,-.   Na zasedání zastupitelstva dne 9.7.2020 byla pro
realizaci výstavby vybrána stavební firma BOHEMIKONSTRUKT,s.r.o. , se
kterou byla dne 14.7.2020 podepsána smlouva o dílo.  Celkové náklady
výstavby Kč-769.731,- (včetně DPH). Dotace od Jihočeského kraje
Kč-230.000,- a podíl z rozpočtu obce Velká Turná Kč-539.731,-. Výstavba
přístřešku bude dle smlouvy dokončena do 15.11.2020.
V loňském roce byla provedena oprava budovy
požární zbrojnice na st.68. Byla vyměněna vjezdová
vrata, okna, okapy a dále proběhly opravy vnitřních
omítek a místnost byla celá vymalována. V požární
zbrojnici pro letošní rok zbyla opravit betonová podlaha, ketá byla vlivem
času vyžilá a beton se začal drolit. Z uvedeného důvodu bylo pro letošek
požádáno o dotaci u Jihočeského kraje z programu Neinvestiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje. V měsíci
září bylo provedeno vyspravení výtluků podlahy, vystěrkování celého
povrchu a jako vrchní úprava podlahy byl proveden 2x nátěr epoxidovou
barvou proti ropným látkám. Celkové náklady opravy podlahy
Kč-27.667,- (včetně DPH).   Dotace od Jihočeského kraje Kč-12.000,a podíl z rozpočtu obce Velká Turná Kč-15.667,-. Takto opravená podlaha
přispěje k lepšímu zagarážování požární zásahové techniky.

Činnost SDH Velká Turná
O letošních prázdninách provedli členové SDH Velká Turná
brigádnickou činnost na úklid prostoru pro výstavbu obecního
skladového přístřešku a přípravu palivového dřeva do krbových kamen
na zimní období. Dále byl v sobotu 22.srpna uspořádán tradiční
nohejbalový turnaj trojic na pískovém hřišti v obci. V letošním roce
se sešlo 7 družstev a vítězem se stala trojice pod názvem NÁPLAVY.  
V měsíci září členy sboru čeká provedení technické kontroly na požárním
voze HENSCHEL a příprava požární techniky na zimní období. Po opravě
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podlahy v požární zbrojnici bude znovu zásahová technika nastěhována
do této zbrojnice.   Z kulturních akcí    sbor připravuje POSVÍCENSOU
zábavu, která by se měla konat, pokud nám to hygienická nařízení
v návaznosti na COVID-19  dovolí,  v soboru 17.října v sále Hospody Na
Rozhrání.
Pavel Šípek starosta obce Velká Turná
Foto Pavel Šípek

autorkám, Marii Kůrkové a Janě Říhové patří obrovský dík. Obětovaly
spoustu svého volného času a hlavně vložily do tohoto díla i kus svého
srdíčka. Vzniklo něco jako obecní stříbro. V knize najdete staré i nové
fotografie, letecké snímky, malované obrázky z obecní kroniky, kterou
dlouhá léta tvořil Jarda Vorba, obrázky p.Blažka.
Pokud máte někdo odjinud vztah k naší „vesničce střediskové“,
nejste jejími občany, ale máte tu příbuzné, známé, nebo jste dokonce
zábořskými rodáky, jistě by vás tato kniha zaujala. Nemluvím
o zábořácích, jistě ji bude chtít mít doma každý. Je k dostání na Obecním
úřadě v Záboří (tel: 383494333) za cenu 300 Kč.
Jaroslava Vodičková, Záboří  

Grilovaní prasat a malé pivní slavnosti
v Záboří pod lípou sobota 22. 8. 2020

Brigáda SDH Velká Turná

Ten den se opravdu povedl, a to za pomoci hromady lidí – se stavbou
stanů, přípravou zázemí a celkovou organizací souboje v grilování. Bylo
toho moc!!
V pátek jsme se sešli „pod lípou“ s kamarády, kteří nám pomohli vše
postavit a vymyslet, jak vše vlastně bude nejlepší pro obsluhu, přehled
i soutěž. V sobotu ráno jsme se na místě všichni sešli znovu a finišovali
s posledními přípravami. Již dopoledne pod lípu přijížděly první soutěžní
týmy z Bratronic, Čečelovic, Lažánek a samozřejmě ze Záboří a už se
zapalovaly grily. Vše bylo na svém místě a my už jenom čekali na příchod
hostů. Během hodiny zde bylo skoro plno a zahájila se degustace – masa

Nohejbalový turnaj

Záboří od čísla k číslu
aneb vesnička má
středisková
V poslední době se v mnoha obcích
stalo módou pořizovat fotoknihy.
Záboří
Viděla jsem jich už několik. I v naší obci
se tento plán zrodil v hlavách dvou našich
spoluobčanek. Nápad dotáhly do vítězného konce,
i když to rozhodně nebylo jednoduché, ale kniha o Záboří je na světě!
Jako každé miminko, i toto „knižní“ se rodilo v porodních bolestech,
vznikalo rok a půl. Že to byla
doslova mravenčí práce, focení
domů,
shánění
materiálů,
fotografií, popisků k nim, jednání
s lidmi, získání jejich souhlasu
s uveřejněním, to si asi málokdo
dovede představit. Ne všude se
autorky setkaly s pochopením,
naštěstí takových případů bylo
málo. Většina lidí se nemohla
dočkat, až bude kniha hotová.
Následovala náročná kompletace
po jednotlivých stránkách, úprava
fotografií, textů, mnoho oprav
a jednání s tiskárnou.
Stálo to za to, kniha je krásná,
opravdu se povedla a jejím

i piva. Děti si hrály v dětském koutku, skákaly na hradech, mohly si i něco
nechat namalovat na obličej, pak se vyfotit a na památku si fotečku
odnést s sebou. Především dámy si zde procházely prodejní stánky
a popíjely výborné míchané nápoje od Verunky Škodů. Ve stáncích bylo
možné zakoupit náramky, náušnice, doma šité polštáře, levandulové
pytlíčky, koupelovou sůl a mýdla, ale i třeba zcela tematicky dřevěná
prkénka ve tvaru prasátka či pokladničky – jak jinak než prasátka.
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Pánové pro změnu ochutnávali pivečko z mnoha druhů od pivovarů
Hulvát, Čížová, Strakonice, Hubertus. V 15:00 hod představila taneční
skupina RM dance Strakonice své vystoupení, které bylo opravdu pěkné,
samozřejmě bylo krásné i taneční vystoupení následující v 16:00 od
skupiny Rozálie, také ze Strakonic.
Během dne hrály harmoniky pro starší obecenstvo a přestávky
zpříjemnil všem DJ z Čečelovic. Před večerem prasátka pomalu z rožňů
mizela, to už kapela Avengers začala vybalovat aparaturu, první tóny
známých melodií účastníky zvedli z lavic na parket.
Prasátka jsou fuč a my museli vyhlásit vítěze. Ukončili jsme veřejné
hlasování, připravili ceny a šli oceňovat. Na 4. místě se umístil tým
z Lažánek, který si jako cenu útěchy odnesl kachnu, na 3. místě se umístil
tým z Bratronic, který vyhrál husu, 2. místo obsadilo Záboří, a jistě je
potěšilo malé selátko. A konečně na 1. místě se umístil tým z Čečelovic
s výhrou 100 kg prasete. Ještě jednou všem gratulujeme. Večer se
konala ještě pivní štafeta, té se zúčastnilo 7 týmů.
Závěrem bych chtěla všem mooc poděkovat – i těm, kteří nám přišli
v neděli pomoci uklízet a týmu z Bratronic za super taneční vystoupení
PTAČÍ TANEC. Děkujeme a za rok Ahoooj.
Klára Končelová
Zábořská hospůdka

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, Blatná
(u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na:

www.realityblatna.cz

HLEDÁME pro konkrétní zájemce
další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.

KŘEST KNIHY O A. J. SABATHOVI
Obec Záboří si dovoluje
Vás pozvat na slavnostní
křest knihy PhDr. Martina
Nekoly, Ph.D. s názvem
„Adolf J. Sabath - Čech
v americkém kongresu“.
Akce se bude konat
v penzionu Stará škola
dne 17. října 2020 od
19 hodin. Knihy bude
možné na místě zakoupit,
připravujeme autogramiádu
i diskusi s autorem knihy
a jeho spolupracovníkem,
panem Pavlem Hnízdilem,
členem České genealogické
a heraldické společnosti
v Praze, jehož zpracování
rodokmenu významného Zábořského rodáka jste mohli číst v minulém
čísle Sobáčku.

Nabídněte – RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci
a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Ten hodný
nakonec zvítězí

Kulturní dům přeplněný                      
netopýry ze všech stran,
z Číny, Norska, Ameriky,
rozbili tu vládní stan.

Zase začaly blesky létat,
vítr stromy načechral,
nebe zrudlo, déšť se spustil,
netopýří rej nastal.

„Než všechno zničit,
raděj pojďme Zemi vrátit klid a mír,
rozleťme se do světa stran,
braňme rozum, braňme smír.“

Nejslavnější z netopýrů,
Karol Činga Covida,
hned se v sále slova ujal,
však byl to drsný nelida.

Nedaleko města Blatná,
ve vesničce jménem Chlum,
netopýři jako jeden
obsadili celý dům.

„Zdravím všechny netopýry,
nad lidmi jsme vyhráli,
pěkný nápad ten covid byl,
hrůzu jsme všem nahnali.“

Slétli se sem na poradu,
Karol Činga svolal je,
co s chorobou co přinesli
dnes udělat třeba je.

V sále nastal klid jak v hrobě,
šum netopýřích křídel ztich,
Činga raděj oknem odlít,
vtom nastal rej a šum a smích.

Velký potlesk v sále nastal,
křídla jenom šuměla,
Činga hrdě sál si oblít,
když tu změna nastala.

„Rozleťme se do domovů,
žijme život jako dřív,
lidem přejme konec strachů,
ať každý z nás je dlouho živ.“

Tomáš Covid Covidovič,
který v Chlumu přebýval,
lidi měl rád a tak Čingu
svojí řečí rozcupal.

Rozlétli se netopýři,
v jeskyňkách už zase jsou.
A co lidi?
Ty už taky bez roušek se obejdou.

„Netopýři“, zvolal Tomáš,
„svět je můj a taky váš,
pro lidi je zem domovem,
je jejich, stejně jako náš.“
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Řešení sudoku z červencového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 74 bylo jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti.
Tajenky: SVÉ NÁLADY (lehká verze, kontrolní 1.řádek 813465297); POD ROUŠKU (středně těžká verze, kontrolní
1. řádek 376528491); NESCHOVÁŠ (těžká verze, kontrolní 1. řádek 513967824). Výherci: Marie  Ungrová, Záboří
84, Vladislav Bouše, Kadov 24,Eva Kokrdová, Na Bílé Husi 1070, Blatná. Uvedení výherci si mohou vyzvednout
výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 30.října 2020, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na
tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení
SUDOKU z čísla 75 (tj. zářijového vydání 2020) zašlete, prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného
SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí
Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 1.listopadu 2020.  
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.
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