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

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE MAČKOV A MEČICHOV

listopad 
2009

Snad trochu symbolicky 21. srpna letošního roku čtyři členové 
zastupitelstva města Sedlice navštívili obec Sedlice ve Slo-
venské republice. Oplatili tak návštěvu slovenským přátelům 
z května letošního roku. Slovenská Sedlice leží v okrese Prešov, 
region Šariš. V květnu slovenští přátelé navštívili nejen Sedlici, 
ale i Blatnou a některé obce Blatenska. Při oboustranném se-
tkání ve slovenské Sedlici byla 22. srpna 2009 podepsána part-
nerská smlouva. Byla dohodnuta konkrétní setkání a spolupráce 
jednotlivých spolků. Jedná se o sportovce, hasiče. Slovenská 
strana projevila zájem o spolupráci základních škol. Obě strany 
mají zájem o trvání a rozvoj spolupráce. Rozdělení republiky 
nemá na naše vztahy žádný negativní vliv. Při jednání se sloven-
skými přáteli jsme se zajímali mimo jiné o separaci odpadů. 
Tímto přecházím k tématu, který trápí nejen nás, ale i obce 
a města na Slovensku, potažmo v obou republikách. Chtěl bych 
proto apelovat nejen na občany Sedlice, ale na všechny obyva-
tele a návštěvníky Blatenska, aby věnovali této problematice 
zvýšenou pozornost. Chceme mít přece všichni krásné prostře-
dí, kde žijeme, kde se rekreujeme. Neukázněným chování a 
zakládáním černých skládek odčerpáváme finanční prostředky
z obecních rozpočtů a zbytečně přiděláváme práci a starosti 
mnoha lidem. A musím si postesknout, že to za nás dělají záko-

ny, platící v ČR. Ať již se jedná o Czech point, datové schránky 
či připravované změny v DPH. Nepřísluší mi kritizovat, jen 
poukázat a vyslovit přání, že přijde také něco lepšího. Starosto-
vé menších obcí a měst, mějte pevné nervy.
Putovali jsme od společného státu Čechů a Slováků k samostat-
nosti – to trvalo dlouhé nebo spíše krátké tři čtvrtiny století (zá-
leží na úhlu pohledu, že). Nedávno jsme spočítali dvacet let, kdy 
jsme putovali od totality k demokracii. A blíží se konec roku, 
kdy se budeme všichni zamýšlet nad celoročním putováním. 
Zda jsme došli tam, kam jsme si předsevzali, že dojdeme. Zda 
cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Žádné z uvedených pu-
tování nevedlo jen přímou a vydlážděnou cestou. Proto každému 
děkuji za správné kroky a věřím, že ty ne zrovna dobré společně 
napravíme. Upřímné putování vždy vede k něčemu dobrému. 
Jen to občas trvá déle. 
A protože se jedná o poslední vydání SOBáčka v roce 2009, chci 
popřát všem čtenářům našeho časopisu hezké Vánoce, pevné 
zdraví a hodně štěstí do roku 2010. Na závěr mi dovolte vyslovit 
přání, že jednou bude lépe. Stále tomu věřím.

František Kopáček, starosta města Sedlice
a současně člen Rady Svazku obcí Blatenska

Předvánoční zamyšlení na téma „odněkud někam“ respektive k něčemu

JÁ CHCI SNÍT

Já chci usnout a snít
jaké by to mohlo být.
Jaké by to bylo kdyby, 

kdyby člověk nedělal chyby.
Nebo kdyby chyby, kterých se 

dopustil, 
ten druhý mu vždycky odpustil!

Sen zvláštní to je 
snad se tak nikdy nestane.

Snít je věc krásná.
Snít je moje věc jasná.

Z okna dívám se do nebe 
myslím při tom na tebe.

Hvězdičky si počítám
na polibek tvůj vzpomínám.
Na to sladké něžné políbení 

co bez lásky naší není.

               Anna Lišková
   Studentka SŠ Blatná

Obec najdete v jihočeském 
kraji, 2 km jižně od Blatné, na 
silnici vedoucí dále směrem 
na Čekanice a Lažany. Leží v 
ideálním turistickém a cyklo-
turistickém terénu. 
Podle kroniky v místě řeče-
ném Podolí stávala tvrz, jejíž 
zbytky byly ještě v roce 1924 
patrné. Ve vztahu k této tvrzi 
se také činí první písemné 
zmínky o Mačkovu. Kdy tvrz 
vznikla sice není známo, ale 
zmiňováni jsou Bohůněk z 
Podolí roku 1382 s bratry 
Přibyslavem z Milčic a Pet-
rem z Újezda, který držel ves 
Mačkov.
V 16. století náležel Mačkov 
Kalenickým z Kalenic, z nichž 
Bohuš psal se také z Mačkova.
Roku 1609 patřl Mačkov k 
Blatné.V té době zde bylo 10 
gruntů. Téhož roku se uvádí Mačkov jako součást majetku Václava hra-
běte z Pozdražova a jeho následovníků až do roku 1848.
Jako první rychtáři jsou zde jmenováni Martin Šurát (1772), Šimon 
Meloun (1779 - 1789), Josef Pavlík (1789 - 1819) a Matěj Pavlík (1824 
- 1834). Roku 1868 byl Mačkov oddělen od Hněvkova a Němčic a byl 
ustanoven jako samostatná obec se svým představenstvem. Prvním před-
staveným roku 1868 v Mačkově je uváděn Václav Chejníček.

OBEC MAČKOV

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

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

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

V měsíci říjnu vyšel kalendář Svazku obcí Blatenska. Najdete v něm informace z regionu – kdy se konají 
poutě a posvícení i další informace o kulturních, společenských či sportovních počinech. V letošním roce 
do kalendáře přispělo neuvěřitelných 49 fotografek a fotografů. Bylo náročné skloubit tolik informací 
a fotografií do jednoho celku. Snad se nám dílo alespoň trochu povedlo. Děkujeme všem fotografům za
spolupráci, bez Vás by kalendář nebyl tak pestrý a zajímavý. Kalendář si můžete zakoupit za 60,- Kč. Kde? 
To Vám poradí  příslušné obecní úřady. Přímo v Blatné jsou tato prodejní místa Infocentrum – CIAO, 
Papírnictví- hračky, tř. J. P. Koubka 98, Městská knihovna Blatná a samozřejmě Svazek obcí Blatenska. 
V novém roce přejeme všem hlavně hodně zdraví a pohody a také pevnou ruku a bystré oko při dalších 
fotografických úlovcích.  Za tým spolupracovníků Bohumila Hoštičková

KALENDÁŘ SVAZKU OBCÍ BLATENSKA

S blížícím se přelomem roku přišel i čas na nové žádosti o dotace. 
Většina dotačních titulů je vyhlašována právě v tomto období. 
Proto by všichni potenciální žadatelé měli pečlivě sledovat 
internetové stránky, tisk či oslovovat poradce přes dotace. Téměř 
na vše lze žádat dotaci. Je třeba se zamyslet, co opravdu potřebuji, 
a pak hledat cestu. Základní rada: „Pokud nevím, zeptám se!“. 
Pravidla musíme pečlivě nastudovat, pak je i dodržovat. Důležité 
je také si uvědomit, že po skončení akce je nutné udržet projekt 
- většinou po dobu min. 5 let. Jinak se dotace vrací stejně, jako 
když nedodržíme pravidla. Je to takový malý očistec, jehož 
výsledkem je splněný sen. Nenechme se odradit složitostí všech 
předpisů, lze nad nimi trpělivostí a pečlivostí zvítězit. A tak Vám 
přejeme, aby po čase dotací nenastal čas depresí.

Pár užitečných odkazů:
http://www.kraj-jihocesky.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via 
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.rr-jihozapad.cz
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/kontakty/informacni-
stredisko
http://www.mze.cz
http://www.dotaceonline.cz/default.aspx
http://www.falbr.cz/prehled-dotaci-2009.html
http://www.mmr.cz
http://www.dotaceonline.cz 
 Bohumila Hoštičková, Městský úřad Blatná

ČAS DOTACÍ
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POVÍDÁNÍ O OBCI MAČKOV (pokrač. ze str. 1)
Z kroniky
Pamětní kniha obce Mačkova byla založena v roce 1924, 
a to za starosty obce Bohumila Kopty (čp. 4). Kronikářem 
byl Josef Pichner. V roce 1923 byla na okraji obce zbu-
dována cihelna.  V roce 1924, kdy se začíná psát kronika, 
bylo v Mačkově 60 popisných čísel. Obyvatelstvo se živí 
hlavně výnosem polního hospodářství. Jsou zde zastoupe-
ny také živnosti pohostinské, kovářské, kolářské, tesařské, 
truhlářské a podobně. 
Podle kroniky v místě řečeném Podolí stávala tvrz, jejíž 
zbytky byly ještě v roce 1924 patrné.
 Foto Mačkova na str. 1 a str. 3 Jiří Minařík. 

POVÍDÁNÍ O OBCI MEČICHOV
Obec Mečichov leží na rozhraní Jihočeského a Západočeského 
kraje a má celkem 250 obyvatel. Trvale obydlených domů je 70 
a 35 rekreačních. Obec je vzdálena 10 km od Horažďovic, 18 
km od Strakonic a 16 km od Blatné. V okolí Mečichova je hod-
ně lesů a rybníků. Západním směrem od obce leží chráněná ob-
last Bílý kámen, kde roste mnoho chráněných rostlin. Krajina je 
zde pahorkatá, členitá, jsou zde hodně používané cyklostezky.
V r. 1741 byla v obci postavena kaple a 21.9. 1741 byla vy-
svěcena ke cti sv. Vojtěcha. V kapli je 14 obrazů křížové cesty, 
která je malovaná olej. barvami. Obrazy dala zhotovit rodina 
Kroupova z č. 6. V r. 1865 byla kaple vysvěcena farářem z řádu 
kapucínského ze Sušice.
V letech 1818 do r. 1821 byla stavěna škola, kde byl jako první 
učitel Martin Myslík. V r. 1870 škola připadla státu a rodiče 
museli platit školné. V r. 1882 byl položen zákl. kámen k nové 
škole na konci vsi. Tato budova stojí dodnes a v současné době 
je přestavěna na bytové jednotky.
Poddanství v Mečichově bylo do r. 1848. Mečichov patřil pod 
Strakonice, byli zde vrchní rychtáři. Pod rychtu v Mečichově 
patřil Nahošín a Doubravice. 
V r. 1918 byl na návsi postavěn pomník k uctění památky pad-
lých v 1. světové válce. Mezi chráněné památky patří štít domu 
č. 6 a za zmínku stojí kaplička nade vsí Svatá Trojice.
Škola ani školka ve vsi není, děti dojíždí do okolních škol 
a školek dle potřeby a uvážení rodičů.
V obci je dosud otevřena prodejna Jednoty a také místní hosti-
nec, kde se pořádají všechny společenské akce.
V Mečichově je postavena požární zbrojnice, na návsi je požár-
ní nádrž. Na konci obce se dokončují poslední úpravy hřiště, 
kde je travnatý i asfaltový povrch, dřevěná pergola. Uprostřed 
návsi je pro ty nejmenší dětské hřiště.
Budova obecního úřadu stojí uprostřed návsi. Její stavba byla 
dokončena v r. 2001 a v r. 2006 byly v podkroví postaveny 
2 bytové jednotky.
 Foto kapličky Václav Špatný

Akademie ochrany přírody a průmyslové 
kultury se sídlem ve městě Neunburg 
vorm Wald (dále jen Akademie Východní 
Bavorsko – Čechy) je relativně mladou 
vzdělávací institucí. Jejím cílem je do-
sáhnout propojení významných geoto-
pů, biotopů a památek dějin techniky a 
hospodářských dějin a seznámit s nimi 
veřejnost. Hlavními okruhy činnosti Aka-
demie Východní Bavorsko – Čechy je 
podpora vědy, výzkumu, vzdělávání nejen 
pro odbornou veřejnost, dále přeshraniční 
spolupráce (např. Národní park Bavorský 
les, Národní park Šumava, CHKO Český 

les, Univerzita Regensburg).
Svazek obcí Blatenska se zúčastnil 
24. října 2009 2. kolloquia v Neunburg 
vorm Wald. Účastníky jednání přivíta-
li paní Marianne Deml, místostarostka 
města Neunburg vorm Wald a Dr. Helmut 
Wolf, místopředseda Akademie Východní 
Bavorsko – Čechy. Program kolloquia 
byl velmi pestrý, za českou stranu vy-
stoupili RNDr. Jiří Hlávka z Chráněné 
krajinné oblasti Český les, RNDr. Šustr 
z Národního parku Šuma-
va, Dr. Jaroslav Jiskra ze 
Sokolovské uhelné a Ing. 

AKADEMIE OCHRANY PŘÍRODY A PRŮMYSLOVÉ KULTURY (pokrač. na str. 4)

Paní Deml, místostarostce Neunburgu vorm Wald, předáváme
výtisk našeho SOBáčka. Foto Vladimíra Kozáková
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Radka Vokrojová za Svazek 
obcí Blatenska. Za hostující 
stranu vystoupili Siegfried 
Kutscher, vedoucí polesí, Dr. 
Anton Schmidt, předseda les-
nického svazu
Dr. Heindrich Rall, Národní 
park Bavorský les, Dr. Walter 
Irlinger, Bavorský zemský 
úřad památkové péče. Simul-
tánní překlad zajistily Mgr. 
Dana Sucharová a Ing. Kateři-
na Fraňková. 
Svazek představil každou 
jednotlivou obec, upozornili 
jsme na krásy naší přírody a 
turistické zajímavosti. Byli 
jsme ze strany města Neunburg 
vorm Wald vyzváni k další 
spolupráci a současně ze strany  
Akademie Východní Bavorsko 
– Čechy byl Svazek osloven s nabídkou členství. 
Text a foto: Ing. Radka Vokrojová, Svazek obcí Blatenska

„Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje do 
venkovských oblastí“
1. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Místní akční skupina Svazku obcí Blatneska o.p.s. (dále MAS 
SOB) vyhlašuje
1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v 
rámci opatření IV.I.2
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova 
ČR, které budou naplňovat Strategii MAS SOB:
„Strategický plán Místní akční skupiny svazku obcí Blaten-
ska na období 2008-2013“
Zaměření podpory 1. výzvy :
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé 
z uvedených fichí:

Číslo fiche Název Max. míra 
podpory

1. Zachování a rozvoj 
řemeslných tradic 56 %

3 Obnova a rozvoj vesnic 90 %

4. Občanské vybavení a 
služby 90 %

5. Přenos informací a 
vzdělávání 100 %

Číslo fiche Definice příjemce dotace

1.

V rámci III. 1.2. záměr a) – fyzické i právnické 
osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují 

podmínky pro zařazení do kategorie mikropodni-
ků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle 
zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů.

3, 4 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/
1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 

pozdějších předpisů (nadace).

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postave-
ní církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a nábožen-

ských společnostech).
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a
následujících zákona č.40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich 

členy obce, svazky obcí
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů.
Neziskové organizace s právní subjektivitou

Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů.

VÝŠE DOTACE:
min (Kč) max (Kč)

Fiche 1 50 000 750 000
Fiche 3 50 000 200 000
Fiche 4 50 000 300 000
Fiche 5 25 000 150 0

FORMA ŽÁDOSTI:
Žádost musí být zpracována v písemné i elektronické formě na 
předepsaném formuláři spolu s projektem dle závazné osnovy a 
doplněna povinnými přílohami. Osnova projektu je v příloze č. 
9 Pravidel IV.1.1., které jsou ke stažení na:
http://www.blatensko.cz/mas a http://www.szif.cz
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné 
fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou podávány 
osobně ve 4 paré (1 originál a 3 x kopie). Současně žadatel 
odevzdá totožnou elektronickou verzi žádosti i osnovy projek-
tu na CD (CD-RW, přepisovatelné). Žádost podává a na místě 
podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba 
zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné 
vymezení rozsahu zmocnění, časovou platnost a úředně
ověřený podpis statutárního zástupce.
Místem příjmu bude: kancelář MAS – Na Tržišti 727, 
Blatná 388 01
TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
Žádosti budou přijímány do 8. ledna 2010 do 12 hod (od 8.00 do 
15.00 v ostatní pracovní dny). Později doručené žádosti budou z 
výběru automaticky vyřazeny.
DOBA A MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:
Zahájení realizace projektu:
S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné žá-
dosti na RO SZIF.
Ukončení realizace projektu:
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsí-
ců (ve specifických případech do 36 měsíců) od data podpisu
Dohody, kdy musí být podána Žádost o proplacení uznatelných 
nákladů na RO SZIF. V dostatečném časovém předstihu je nutné 
předložit Žádost o proplacení včetně příloh ke kontrole na MAS.

Místo realizace projektu:
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mik-
roregionu Svazku obcí Blatenska – viz mapa regionu:
http://www.blatensko.cz/mas
Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář Žádosti o
dotaci a další informace jsou k dispozici na stránce 
http://www.blatensko.cz/mas. Formulář Žádosti o dotaci a ak-
tualizovaná Pravidla (Opatření IV.I.2.) a Přílohu č. 9 Pravidel 
IV.1.1. lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz

Opevnění hradu, boční branka. 
Neunburg vorm Wald. 
Foto Radka Vokrojová

Pokračování na str. 5
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Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Vladimíra Kozáková, manažerka MAS, tel.: 602 400 140
Tomáš Koželuh 725 031 381
Vladimíra Tomanová 724 181 049
Vladimíra Tomanová
předseda MAS SOB o.p.s.

S panem starostou obce Mačkov jsme si povídali o 
plánech v úřadu a nahlédli jsme i do jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Mačkově?
Přípojka vodovodu z Římova, oprav kapličky, rekonstrukce če-
kárny, oprava požární nádrže. Samozřejmě v této době zdobení 
Vánočního stromku, nadílka pro děti. Připravujeme také setkání 
rodáků.
Co se Vám vybaví, když se řekne Mačkov?
Dnes už domov.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
To navazuje na předchozí otázku. Mačkov, ale také ještě Mečí-
chov, mé rodiště.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Udělat vše pro obec, aby se občanům v Mačkově líbilo.
Co Vás „nabijí“  energii?
Setkání s dobrými lidmi, rodina a hlavně vnoučata.
Jaké máte rád filmy?
Pro pamětníky a sportovní přenosy.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Pečená kachna a dobré pivo.
Jaká je historie Vaší obce?
Dozvíte se na webových stránkách www.mackov.cz 
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Upřímnost.
Jaké větší investiční akce má Vaše obec v plánu?
Přípojka vody a oprava požární nádrže.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce1990.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Motokros, fotbal, hokej u televize.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc chybí? 
Voda, sportoviště.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Nemohu se nikdy všem zavděčit.
Jaký návrh by jste v obci rád prosadil? 
Další výstavbu rodinných domků.
Koho a na co by jste se rád zeptal?
Poslanců, senátorů a dalších, za co berou tak velké peníze.
Co byste přál občanům Vaší obce?
Štěstí, veselé Vánoce a spokojenost v rodinách a do nového roku 
hodně zdraví.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Vždy, když se daří.
Co nejste ochoten tolerovat?
Podrazy, pomluvy.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci sta-
rosty vryla do paměti?
První setkání rodáku.
Narozen: 
V roce1947 v Mečíchově.

Rodina: 
Manželka, 3 děti a 6 vnoučat.
Co byste vzkázal čtenářům?
Přál bych jim hodně zdraví, spokojenosti a v novém roce i tro-
chu štěstíčka.
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

Jaké akce jsou v plánu v Mečichově?
Současné době máme v plánu vybudování ČOV. Momentálně 
zpracováváme plány na výstavbu ČOV. A dále vypracování 
územního plánu obce Mečíchov.
Co se Vám vybaví, když se řekne Mečíchov?
Klidná vesnice s hezkou návsí, v jejímž středu stojí kaple Sv. 
Vojtěcha a pomník padlých v 1. světové válce.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Manželka, děti, rodná obec – Mečíchov.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb do obecního zastupitelstva jsem šel s cílem něco změ-
nit a zvelebit obec.
Co Vás „nabijí“  energii?
Pobyt v přírodě.
Jaké máte rád filmy?
Přírodovědné a dobrodružné filmy, staré české filmy.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Jídla z masa, zvěřiny a ryb.
Jaká je historie Vaší obce?
Několik informací najdete na jiném místě v tomto čísle, více si 
můžete přečíst na našich webových stránkách.
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Hlavně poctivost a slušnost.
Jaké větší investiční akce má Vaše obec v plánu?
Výstavba ČOV.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V listopadu 2002
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Myslivost, příležitostně sportovní broková střelba.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc chybí? 
Právě ta čistička odpadních vod.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Není na světě ten, aby se zavděčil lidem všem.
Jaký návrh byste v obci rád prosadil? 
Veškeré návrhy a připomínky v naší obci posuzuje obecní zastu-
pitelstvo.
Koho a na co by jste se rád zeptal?
Chtěl bych se zeptat všech nespokojených občanů, proč nepřilo-
ží ruku k dílu a jen sedí a kritizují. 
Co byste přál občanům Vaší obce?
Hlavně hodně zdraví, pak také spokojený život v naší obci.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Z každé záležitosti, kterou se nám podařilo zdárně dokončit.
Jaký máte rád sport?
Sport sleduji hlavně pasivně, nejraději hokej a sportovní střelbu.
Co nejste ochoten tolerovat?
Nesnáším lež, pomluvy, neupřímnost a intriky.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci sta-
rosty vryla do paměti?
Všechny akce, které jsme dokončili. 
Narozen a rodina: 
Narozen 1964, ženatý, mám dvě děti, střední odborné vzdělání s 
maturitou.
Co byste vzkázal čtenářům?
Čtenářům vzkazuji, aby si vážili zdraví a v životě zažili mnoho 
šťastných a krásných chvil.
 Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

ROZHOVOR S JOSEFEM ZACHEM,
starostou obce Mačkov 

ROZHOVOR S MILANEM KLEČKOU,
starostou obce Mečichov 
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OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí odborného 
sociálního poradenství. Nabízí výpůjčku pomůcek pro 
nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně 
postižené občany.

Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: 
• předání informací o vhodných kompenzačních pomůckách 
• praktická pomoc při získávání konkrétní kompenzační 
pomůcky 
• ukázka kompenzační pomůcky z půjčovny kompenzačních 
pomůcek
• zapůjčení kompenzační pomůcky z půjčovny kompenzačních 
pomůcek
• kontakty na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či 
zakoupit další druhy kompenzačních pomůcek

Kontakt: tel: 383 325 808, mob: 773 979 002
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice

ŠEST DŮVODŮ, PROČ PODPOROVAT 
STROMY
1) Stromy při fo-
tosyntéze odebíra-
jí ze vzduchu oxid 
uhličitý a vracejí 
do něj kyslík.
Stoletý buk vydá 
za jednu hodinu 
takové množství 
kyslíku, které 
vystačí k dýchání 
třem lidem po celý 
rok. Průměrný 
strom spotřebuje 
za svůj život na 24 
milionů m3 oxidu 
uhličitého, plynu, 
který se významně 
podílí na skleníko-
vém efektu.
2) Stromy jsou 
důležité reguláto-
ry teploty a klimatu.
Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody. Tím se v 
parných dnech ochlazuje teplota i o několik stupňů. Tam, kde 
není dostatek zelených ploch, přestává být městská zástavba 
prostorem obytným a stává se jen dopravní plochou, na níž není 
možné si odpočinout. 
3) Stromy zachycují prach a mikroorganismy.
Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku, bukový 
les na téže ploše dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují látky 
podobné antibiotikům zabíjející choroboplodné zárodky.
4) Stromy snižují hluk.
Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stro-
mů a keřů kolem silnic či v městských parcích tak působí jako 
protihluková bariéra.
5) Stromy svými kořeny zpevňují půdu a zadržují vláhu.

Kořeny stromů při dešti zadržují vodu jako velká houba a zabra-
ňují tak rychlému odtoku srážek do vodotečí, vzniku povodní a 
nadměrné erozi půdy. Velký význam mají i stromy schopné růst 
blízko vody: olše, vrby a domácí druhy topolů, neboť svými 
kořeny zpevňují břehy, které by jinak byly vodním tokem vymí-
lány a odplavovány.
6) Stromy zajišťují biodiverzitu (biologickou rozmanitost).
Stromy nejsou významné jen pro nás - lidi. Jsou domovem 
desítkám druhů živočichů, zejména hmyzu. Některé druhy se 
specializují na pupeny, jiné na listy a plody, další druhy se živí 
kůrou či lýkem, nejvzácnější jsou druhy přežívající ve starém 
trouchnivém dřevě, které je v lesích již velmi řídké. Souvislé po-
rosty stromů (podél řek, silnic, polních cest) mají velký význam 
také jako biokoridory, ve kterých nachází úkryt řada živočichů.
Zdroj: www.nadacepartnerstvi.cz 

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI NA PUBLIKACI
Svazek obcí Blatenska připravuje obrazovou publikaci s pra-
covním názvem Blatensko v okupaci a osvobození ve vzpomín-
kách. Předpokládáme, že bude pro veřejnost k dispozici v době 
65. výročí osvobození. Garantem je pan Mgr. Jan Olejník.
Publikace by měla obsahovat především bohatou fotodokumen-
taci, která by připomínala jednak události, oběti fašismu, osob-
nosti odboje, ale i všední život, každodenní starosti a možnosti 
kulturního života Blatenska v letech 1939 – 1945.
Snímky z doby osvobození americkou a sovětskou armádou 
budou podrobně popsány a  budou proloženy výpisy z dobových 
obecných kronik a záznamů. Vše bychom také rádi doplnili 
vzpomínkami na vyprávění současníků tohoto smutného období. 
Jsme si vědomi toho, že tato práce nebude zcela vyčerpávající. 
Řada snímků a příspěvků již byla zveřejněna v brožuře „Konec 
války v Blatné“ (vyšlo jako příloha Blatenských listů v r. 2000). 
Přesto bychom rádi vyzvali Vás, všechny občany Blatenska, 
pokud máte ve Vašem rodinném archivu jakékoliv fotografie,
plakáty nebo jiné tiskoviny z výše uvedeného období, budeme 
rádi, když mezi nimi najdeme něco zajímavého, o co se s námi 
podělíte. 
Jedná se především o tyto snímky z období okupace, 
zachycující: 
 Vaše obec v době okupace (celkový pohled, detaily atd.)
 Práce na statku, na poli nebo v jiném podniku, závodu v době 
okupace 
 Rodinní příslušníci jako členové protifašistického odboje
 Rodinní příslušníci jako oběti fašismu (uvěznění, koncentrač-
ní tábor, popravení)
 Rodinní příslušníci jako příslušníci stráže obrany státu, čsl. 
armády, vyznamenání v bojích, vojenské legitimace apod.  
 Snímky německé armády v obcích, příslušníci wehrmachtu, 
ordneři, hitlerjugend
 Partyzánské skupiny
 Zrádci, udavači, kolaboranti

Současně prosíme o snímky z období osvobození a bezpro-
středně navazujících dní:
 Snímky z osvobození obce americkou a rudou armádou
 Vlasovci v Hajanech, ve Lnářích
 Útoky hloubkařů, sabotáže, poškozené lokomotivy a vlaky 
po útoku kotlářů
 Odsun německého obyvatelstva
 Příchod národních hostů
 Persekuce na německých zrádcích a kolaborantech 
 Zabavená vojenská technika, zbraně, fašistické symboly
 Pamětní desky a pomníky připomínající oběti fašismu, revo-
luci 5. května 1945 a osvobození

Jakékoliv informace, fotografie (včetně podrobného popisu),
vzpomínky popř. dotazy zasílejte na adresu SOB:
blatensko@blatensko.cz nebo janolejnik@gmail.com 

Mgr. Jan Olejník
Ing. Radka Vokrojová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

OBEC BĚLČICE
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem obecního 
zastupitelstva popřál do následujících svátečních dnů mnoho 
klidu a pohody v kruhu svých blízkých. Do roku 2010 pak 
mnoho zdraví a  úspěchů v profesním i osobním životě. Z.N.

Zpráva z TJ Sokol Bělčice
Dne 15.7. vichřice poničila také místní sokolovnou. Na její 
opravě se intenzivně pracuje. První akcí v opraveném sále bude 
26.12. vánoční rybářská zábava.

Slavnostní vítání občánků obce 
Bělčice, Bezdědovice a Uzenice
V sobotu 24. října jsme v naší obřadní síni 
OÚ Bělčice přivítali 6 nových občánků 
z naší obce a to: Danielu Černou a Haničku 
Šilhovou ze Závišína, Alexandra Svyšče 
z Podruhlí, Kristýnku Janečkovou, Tomáše 
Sadílka a Davida Maška z Bělčic. Spolu 
s dětmi z naší obce se slavnostního uvítání 
zúčastnili i Jakub Kupar a Kateřina Toufa-
rová z Bezdědovic a Michal Frič z Uzenic. 
Všem novým občánkům i jejich rodičům 
přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Zlaté svatby v Bělčicích
V sobotu dne 7. listopadu jsme v obřadní síni našeho OÚ Bělči-
ce oslavili zlaté svatby - 50 let společného života dvou manžel-
ských párů:
Vlastimila a Jany Šilhavých z Bělčic a dále Františka a Milady 
Alešových ze Závišína. Oběma manželským párům přejeme do 
dalších let ještě mnoho krásných společně prožitých chvil, sa-
mozřejmě také hodně zdraví a životní pohody do dalších let.
 Za OÚ Bělčice Bobková Hana, matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Dneska máme zlatou svatbu
a koukáme dojista,
že tu mezi námi není 
náš milý Petr Šulista.
Copak je asi důvodem
chlapi a děvčátka?
Že už by Petra dostihla ta kulaťoučká šedesátka?
Dlouhá léta už k nám jezdíš
na svatby zlaté, stříbrné i na děti,
svými verši všem rozdáváš radost, štěstí i dojetí.
Touto cestou Ti chcem přát
zdraví, lásku, šťastných šedesát 
a abys do Bělčic vždy zavítal rád.
 
Přeje Obec a kamárádi z SPOZ Bělčice

ZPRÁVA O SV. VOJTĚCHU
Mnoho lidí nejen v dětství, ale i v do-
spělosti má pocity méněcennosti, 
nevěří si a stále hledají nějaké povzbu-
zení. V souvislosti s tím má někdo 
dojem, že i kraj, z kterého pochází, je 
málo významný, děje se v něm málo 
zajímavých událostí, nebo si myslí, že 
historie nezanechala nějaké zvláštní 
stopy, aby se zrak národa mohl upínat 
do tohoto místa, všechno je jaksi málo 
důležité. 
Stává se ovšem, že mnoho význam-
ných, byť nenápadných událostí upad-
ne v zapomenutí a opěrné pilíře našeho zdravého sebevědomí 
jaksi chybí. Může to být i proto, že rychlé tempo současného 
života moc nepřeje věnovat se době dávno minulé.

A tak je tomu i v případě sv. Vojtěcha (nar. 956 na Libici). Pře-
čtete-li si jeho životopis a k tomu půjdete navíc po stopách, 
které zanechal před tisíci lety i v jihočeském kraji, začne se vám 
najednou před očima rozvíjet neuvěřitelný příběh: z neduživého 
dítěte (malý kníže Vojtěch byl tak těžce nemocný, až ho jeho 
rodiče přislíbili Bohu, bude-li uzdraven) se ve 27 letech stane 
významným, v pořadí druhým českým biskupem jménem Adal-
bert, který ovšem po hašteřenicích v rodné zemi, kdy nemůže 
jakkoli ovlivnit její mravní a křesťanský život, se vzdává vysoké 
funkce a odchází ze země, aby se věnoval misionářské činnosti 
a především „neztratil svoji duši“.
Matka sv.Vojtěcha, ctihodná Střezislava, byla sestrou sv. Václa-
va, a tak její sňatek Přemyslovny se Slavníkovcem měl přispět 
i k míru na území, které oba rody vlastnily. Podle Kosmovy 
kroniky území Slavníkovců bylo velmi rozlehlé, zjednodušeně 
dnešní východní a jihozápadní Čechy, tedy včetně našeho kraje. 
Sv. Vojtěch putoval naším územím do Magdeburku na studia 
a později dvakrát do Říma. 
Osud sv. Vojtěcha je velmi zajímavý a zasloužil by si delší po-
vídání. Připomeňme si alespoň některá místa, která už od 10. 
století cesty sv. Vojtěcha do Magdeburgu a Říma v našem kraji 
připomínají. Místa, kde se říká U Vojtěcha, nebo, kde je kaplička 
zasvěcená sv. Vojtěchu se totiž nacházejí na někdejších obchod-
ních stezkách, nebo jejich zkratkách. Můžeme začít tzv. šlapát-
ky sv. Vojtěcha u Březnice, kapličkou se studnou v Bělčicích, 
kapličkou v Újezdci, na Boučku u Kasejovic, kde je dodnes 
studánka uvnitř kaple. Váže se k ní pověst, že sv. Vojtěch objevil 
pramen, aby mohl pasáček napojit žízní bučící stádo. Stopy sv. 
Vojtěcha na kameni, ze kterého žehnal kraji, můžeme nalézt i v 
kostele na Zelené hoře u Nepomuka, ve Vrčni a památné místo 
U sv. Vojtěcha se nalézá například i v trochu vzdálenější Třeboni 
a mnohde jinde.
Stopy v podobě drobných sakrálních památek už tisíc let do-
kládají, že sv. Vojtěch musel být národem uctívaný a že lidé 
na sv. Vojtěcha v našem kraji nezapomněli nejen pro jeho smrt 
sedmero ranami kopím v pohanském Prusku (+23.4.997), ale 
zřejmě i pro jeho mimořádné schopnosti: uměl najít i v době 
sucha prameny vody, jeho tělo mohlo nechat stopy v kameni 
a činil i mnohé jiné zázraky, když se k němu lidé obraceli. Svým 
odchodem ze země sobě a nevlastnímu bratru Radimovi, který 
ho na všech cestách doprovázel, zachránil život, jeho další bratři 
Slavníkovci byli vyvražděni r. 995. Přes víru a pastorační čin-
nost si později naklonil jak Uhry, tak Poláky, kteří ho považují 
za svého patrona. Jeho ostatky byly přeneseny do chrámu sv. 
Víta, kam se mu chodí poklonit nejen Češi, ale mnozí cizinci.
 Alena Svozilová

BĚLČICKÝ ADVENT 2009
 28.11. v 17.00 - rozsvícení vánočního 
stromku s programem a občerstvením

 28.11. v 18.00 – vernisáž výstavy 
fotografií pana Pavla Myslína -  
Bělčice a okolí

 13.12. - mše svatá  v kostele sv. Petra a  Pavla s 
rytmickým doprovodem 

 13.12. od 9.00 do 12.00 adventní trhy na bělčickém 
náměstí

 20.12. v 17.00  Vánoční koncert orchestru a 
pěveckého sboru LŠU Březnice v kinosále místní 
sokolovny

 26.12. Vánoční rybářská zábava s půlnočním 
překvapením 
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OBEC BEZDĚDOVICE 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čas Vánoc se blíží neuvěřitelně rychle, je to však i čas ohlédnutí 
se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali 
nebo nestihli udělat. Mnoho v naší obci je potřeba vybudovat, 
vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřebné úsilí, práce, jednání, 
projekty, ale i dobrá vůle, spolupráce, ochota a tolerance. 
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv 
formou a mírou přispěli ke zvelebení naší obce, obohacení jejího 
kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je v 
rukách jejich občanů.
Jelikož se k Vám zpravodaj dostává v předvánočním období a 
čase bilancování se starým rokem, přeji Vám víc hezčích dní než 
těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než 
smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i 
osobním životě v roce 2010 přeje za zastupitelstvo obce 
 Miluše Kubátová

Co nového v Bezdědovicích, 
Dobšicích a Paštikách
• Podána žádost do Programu rozvoje venkova v měsíci říjnu 
2009 na období 2007-2013, Osa III, opatření III.2.1 na akci 
„Kompletní rekonstrukce místní komunikace p.č. 839/1, 838/1 
Bezdědovice“ 
• Dostavba informačního a varovného systému v osadách Paš-
tiky a Dobšice v celkové finanční částce 95 239,00 Kč včetně
DPH firmou VATEC Blatná.
• Vypracování návrhu obecního znaku a vlajky a dokumentace 
potřebné k podání žádosti v měsíci červnu 2009 o jejich udělení 
obci Bezdědovice předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky v celkové částce 25 000,00 Kč.
• Prořezání a vyčistění obecních pozemků kolem potoka a stoky, 
tak i kolem místních komunikací obce. 
• Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích včetně 
doplnění 2 herních prvků v dětském koutku a dopadových ploch 
v celkové částce 66 700,00 Kč. 
• Vypracování Zadání Změny č. 1 územního plánu obce Bezdě-
dovice .
• Vybudování vodovodního a plynovodního řadu v délce 203 
bm, v lokalitě budoucí výstavby RD K bezdědovickému lomu v 
celkové částce 311 878,00 Kč včetně DPH z této částky dotace 
činí 130 000,00 Kč
• V měsíci listopadu 2009 byla provedena oprava výtluků míst-
ních komunikací v celém katastru obce Bezdědovice.
• Pořízení nového územního plánu obce Bezdědovice. Na zá-
kladě výběrového řízení se projektantem stal Ing. arch. Zdeněk 
Gottfried, kancelář ČB: Novohradská 1, 370 01 České Budějovi-
ce v celkové výši 166.600,00 Kč včetně DPH.
• Prodloužení obecní kanalizace v místní komunikaci směrem na 
Dubiny v celkové částce 355 200,00 Kč včetně DPH. 
• Zřízení nového počítačového pracoviště CzechPoint z dotace 
evropských fondů včetně zakoupení programu Microsoft Offi-
ce Small Business 2007 v celkové částce 83 000,00 Kč včetně 
DPH, z této částky dotace činí 78 000,00 Kč. 
• Zakoupení 4 kusů uzamykatelných vitrín na úřední desky 
obce: Bezdědovice 1 kus, Paštiky 2 kusy (jeden menší na hřbi-
tov Paštiky,), Dobšice – 1 kus v celkové částce 77 455,00 Kč. 

Nový územní plán obce Bezdědovice
Usnesením Zastupitelstva obce Bezdědovice č.102 ze dne 15. 
října 2009 bylo schváleno pořízení nového územního plánu obce 
Bezdědovice. Na základě výběrového řízení se projektantem stal 
Ing. arch. Zdeněk Gottfried, kancelář ČB: Novohradská 1, 370 
01 České Budějovice.
Architekt ve spolupráci s pořizovatelem, kterým bude MÚ Blat-
ná, odbor výstavby a územního plánu, sestaví tzv. Průzkumy 
území jako podklad pro sestavení zadání.
Do 11. prosince 2009 je možné podávat žádosti o změnu na 
Obecní úřad v Bezdědovicích. Po schválení ÚP nebude možné 

po dobu 10 let žádat o další změny!
Bude následovat zpracování zadání územního plánu, které zpra-
cuje pořizovatel spolu se starostkou obce, a podání žádosti o do-
taci na realizaci Územního plánu z fondů EU. 
Dále pak proběhne veřejné projednání zadání v obecním hos-
tinci. Byl připraven informační leták – dotazník, který byl do 
domácností distribuován již v roce 2008. Po dobu 30 dní bude 
návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí. V této době bude 
možné uplatnit požadavky, připomínky a podněty. 
Pořizovatel uplatněné požadavky vyhodnotí a připraví ve smys-
lu ustanovení stavebního zákona upravené zadání ke schválení 
v zastupitelstvu obce. 
Schválené zadání bude předáno projektantu k přípravě návrhu 
územního plánu. Po jeho zpracování pořizovatel vypíše nejpr-
ve „společné projednání“, které je bez účasti veřejnosti. Podle 
jeho výsledků bude dokumentace návrhu upravena a předložena 
Krajskému úřadu k vydání stanoviska. 
V případě souhlasu s dalším projednáváním vypíše pořizovatel 
řízení o vydání, jehož součástí je veřejné projednání. V rámci 
tohoto řízení může veřejnost opět uplatnit připomínky i námitky. 
Závěrem je vydání územního plánu opatřením obecné povahy 
podle správního řádu. Do doby vydání a nabytí účinnosti tohoto 
nového územního plánu je stále platný územní plán z roku 2004. 
Pro prezentaci materiálů opět využijeme internetové stránky 
obce www.bezdedovice.cz 
Za obec Bezdědovice Miluše Kubátová

Vítání občánků 24. října 2009
Zvyk slavnostního uvítání do života popisují bratři Mrštíkové 
ve svém Roku na vsi. Když se narodilo děťátko, přišel je uvítat 
starosta obce a svůj projev končil slovy: „... vyrůstej do síly, 
vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti své obce.“
Vítali tak nového člena obce, člověka, v kterého vkládali veliké 
naděje.
Proto i my jsme se v sobotu 24. října již podruhé v tomto roce 
sešli v obřadní síni Obecního úřadu v Bělčicích, abychom spo-
lečně uvítali novorozeňátka, abychom s maminkami, tatínky, 
kmotry a dalšími členy rodiny oslavili narození nových občán-
ků: 

 Jakuba Kupara z Bezdědovic
 Kateřiny Toufarové z Dobšic

Úvodem přivítal nové občánky starosta obce Josef Zeman. Děti 
z místní mateřské školy zpestřily program roztomilými básnič-
kami. Na závěr se rodiče podepsali do kroniky obce Bezdědovi-
ce i obce Bělčice, převzali finanční příspěvek a drobné dárky od
paní starostky. 
Vítáme novorozeňátka do života a přejeme jim i celé jejich ro-
dině, aby příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým 
nebem, aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono, 
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aby mohlo být na své rodiče pyšné. Ať krása, štěstí a radost pro-
vázejí novorozeňátka na jejich cestě životem.
NARODILI SE ...
29.9.2009 Štěpán Bulka, Bezdědovice 85,
17.10.2009  Viktorie Vitáková, Bezdědovice 90
BYLI ODDÁNI… 
3.10.2009 v Horažďovicích uzavřeli sňatek manželé 
Scheinherrovi

Zastupitelstvo obce přeje nejmenším občánkům a novomanže-
lům hodně štěstí, zdraví a radosti v životě! 

KULTURNÍ AKCE A STARÉ TRADICE

V Bezdědovicích se posvícení drží druhou neděli v říjnu. Letos 
posvícenská neděle připadla na 11.10.2009. V neděli odpoledne 
chodili muzikanti se zástupci SDH ve slavnostních uniformách 
po obci. Muzikanti u každého domu zastavili a zahráli občanům 
jejich oblíbené písničky. Občané jim na oplátku za zahranou 

písničku nabídli občerstvení a hnětýnky. Tato tradice se dodržuje 
každý rok a věříme, že bude pokračovat i do budoucna.

Posvícenská taneční zábava
V sobotu 10.10.2009 se večer konala posvícenská taneční zá-
bava, na které hrála skupina „Čejka band“. Skupina zahrála své 
i převzaté písničky. Bylo možno slyšet i neznámější skladbu 
od této skupiny, kterou je možno zaslechnout i v rozhlase. Tato 
písnička se jmenuje Jednou je málo….. Skupinu si přišlo po-
slechnou mnoho lidí a i parket byl během večera stále obsazený. 
Na příští posvícenskou zábavu je tato skupina znovu pozvána.
Bezdědovické podzimní sportování
Dne 19.9. 2009 proběhl v Bezdědovicích Zářijový turnaj v no-
hejbalu dvojic. Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic z Bezdědovic, 
Blatné, Chlumu a Horčápska. Tento turnaj vyhrála a pohár pro 
vítěze si odnesla dvojice Čakové. Na druhém místě skončila 
dvojice Chlum. Třetí a čtvrté místo obsadily dvojice Sparta a JP
(Ne)tradiční golfování
Dne 24. října 2009 se konalo (Ne)tradiční golfování. Zúčastnilo 
se 23 účastníků. Mezi účastníky byla i dvě děvčata. Nejlepším 
golfistou byl Zdeněk Hucek z Blatné. Na druhém místě byl do-
mácí Ota Burián ml. A třetí skončil Honza Grešák. 

Připravované kulturní a sportovní 
akce - je na co se těšit!
• 21.11.2009 se pořádá v Obecním hostinci v Bezdědovicích 
II. sraz hárošů, na kterém vystoupí Anča Band, Black Mailers 
a další.
• Připravuje se Country bál, ale termín ještě není znám.
• V prosinci připravujeme dva turnaje ve stolním tenise, jeden 
ve dvojhře a druhý ve čtyřhře. Přesné datum těchto turnajů bude 
včas oznámeno. 
Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme. Šíp J. ml.
Posvícenský turnaj v nohejbalu trojic
Letos stejně jako každý rok se v Bezdědovicích na posvícení 
konal Posvícenský turnaj v nohejbalu trojic.
Letošního turnaje pořádaného dne 10.10.2009 se zúčastnilo osm 
trojic z Bezdědovic, Blatné a Chluma. Turnaj vyhrála trojice 
Blatná B, na druhém místě skončila další blatenská dvojice 
STARCI (Bóža, Láďa a Jirka). Třetí místo obsadila trojice 
z Bezdědovic.

OBEC PROSÍ O POMOC PŘI HLEDÁNÍ 
NOVÝCH PÁNÍČKŮ DVĚMA PEJSKŮM
Dne 27. 6.2009 byla v obci Bezdědovice nalezena fenka rasy 
Český Fousek. Věk cca 7 let, v dobrém zdravotním stavu, velice 
pěkná. Fenka je velmi přítulná, učenlivá a milá k lidem, je zvyk-
lá i na děti. 
Druhým pejskem je kříženec malého knírače, dvouletý pes ve 
výborném zdravotním stavu, očkovaný. Tento pejsek hledá 
novou rodinu z důvodu úmrtí páníčka. Je zvyklý na děti, milý, 
přítulný. Bližší informace budou podány na tel. č. 724 180 643.
Aktuality a informace z obce Bezdědovice je možné sledovat 
na adrese www.bezdedovice.cz
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MĚSTO BLATNÁ
Peníze z Evropské unie pomáhají 
Blatné

Dne 9.10.2009 byl formou vyhotovení závěrečné monitorovací 
zprávy administrativně ukončen projekt „Zateplení fasády ZŠ 
T.G.Masaryka Blatná“ dotovaný z Evropské unie v rámci Ope-
račního programu životní prostředí (OPŽP) a ze Státního fondu 
životního prostředí (SFŽP). Projekt realizovaný a dokončený 
v roce 2008 zahrnuje zateplení obvodových stěn, stropních kon-
strukcí a výměnu oken. Realizací tohoto projektu došlo ke sní-
žení emisí  CO2 o 43,34 tun/rok a k úspoře energie na vytápění 
o cca 827 GJ/rok. Celkové náklady na zateplení celé budovy č.p. 
520, to je základní školy a městského úřadu, činí 14 860 410 Kč 
vč. DPH, z toho celkové uznatelné náklady (to jsou náklady na 
zateplení základní školy) jsou 7 376 360 Kč. Zateplení měst-
ského úřadu bylo plně hrazeno z prostředků města. Příspěvek z 
Evropské unie, z Fondu soudržnosti, činí 85 % uznatelných ná-
kladů, to je 6 269 906 Kč, příspěvek ze Státního fondu životního 
prostředí ČR činí 5 % uznatelných nákladů, to je 368 818 Kč. 
Město Blatná se na zateplení ZŠ T. G. Masaryka podílelo 10%, 
to je 737 636 Kč. Evropská unie takto významně přispěla ke 
zlepšení životního prostředí našeho města.
V Blatné dne 12.10.2009 Ing. Jaromír Formánek, OMIR

Otazníky kolem památek
Památková péče není jen úředničinou plnou nesmyslných poža-
davků, byť se s tímto názorem samozřejmě u veřejnosti, a pře-
devším pak u vlastníků památkově chráněných objektů a nemo-
vitostí v památkových zónách, setkávám snad každým dnem. 
Památková péče je především skutečnou snahou o dochování 
historického odkazu pro generace příští a je právě na nás, sou-
časných generacích, nakolik zodpovědně chceme „památkové 
zájmy“ respektovat.  
Výkon státní památkové péče, tedy především dohled nad 
dodržováním zákona, je mi svěřen ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností - Města Blatná. Již třetím rokem rozho-
duji o  tom, jak bude ta či ona památka udržována, a jak bude 
postupováno při obnově objektů v MPZ v Blatné a v Sedlici, 
právě u nichž jsou zásadní problémy s použitím moderních plas-
tových oken a novodobých střešních krytin. U každého případu 
musím vždy zvážit nejen požadavek vlastníka, ale i odborný 
názor Národního památkového ústavu. Pokud není prostor pro 
kompromis, uvědomuji si, že spolu s nařízeními musí jít ruku 
v ruce pomoc - pomoc ve smyslu podpory nejen odborné, ale 
především pak finanční.
V roce letošním se podařilo právě díky skvělé spolupráci s vlast-
níky, Jihočeským krajem a Ministerstvem kultury ČR, zajistit 
nemalé finanční prostředky pro obnovu nejen památkově chrá-

něných objektů nemovitých a movitých, ale právě i na finančně
náročnější obnovu oken a střech objektů v městských památko-
vých zónách. Granty byly podpořeny nové střechy na č.p. 4, č.p. 
185 či č.p. 189 v Blatné, na zemědělské usedlosti č.p. 6 v Chlu-
mu a č.p. 31 v Kocelovicích, dokončena je další etapa opravy 
střechy kostela sv. Václava v Kadově a sanktusníku  kostela 
Nanebevzetí P. Marie v Blatné. Dále byly obnoveny hodnotné 
štukové reliéfy na č.p. 311 v zámeckém parku, interiéry zámku 
v Čekanicích, nová fasáda je realizována na části objektu kontri-
buční sýpky v Blatné, repliky oken jsou nově osazeny na  budo-
vě ZŠ J. A. Komenského v Blatné, na zámečku č.p. 1 v Sedlici 
a na č.p. 209 v Blatné. V další etapě se podařilo alespoň z části 
odstranit havarijní stav opěrné zdi kostela sv. Mikuláše ve 
Lnářích. Restaurovány byly i sochy sv. Floriana a sv. Václava 
v Blatné a čtyři křížky v osadách Blatné, v neposledním pak  
movité předměty ve vlastnictví Městského muzea Blatná. 
Bohužel, ani k tomuto výčtu nelze říci, že poskytnuté finanční
prostředky jsou dostačující. Neopominutelný podíl nákladů zů-
stává stále na vlastnících, kterým jsou zákonem č. 20/1987 Sb, 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uloženy 
povinnosti, avšak v podstatě žádné „výhody, úlevy“. Nyní se 
připravuje nová koncepce památkové péče v ČR, která předpo-
kládá např. daňové zvýhodnění nemovitých kulturních památek, 
je však otázkou spíše let než měsíců, kdy tato koncepce dostane 
zákonný rámec. Věřím, že pro rok 2010 se nám podaří na obno-
vu památek získat alespoň stejný objem finančních prostředků
jako v roce letošním. Pro  rok 2010 by měly být granty vypsány 
již v lednu, informace naleznete na webových stránkách  
www.kraj-jihocesky.cz, www.mkcr.cz nebo na www.blatna.eu. 
S dotazy či konzultacemi mne můžete kontaktovat osobně či na 
tel. 383 416 131.   
Jitka Říhová, referent státní památkové péče MěÚ Blatná 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ
Pečovatelská služba v Blatné 
je jednou ze sociálních služeb 
Oblastní charity Strakonice. 
Na území Blatenska působí 
od ledna 2008, kdy byla pře-
vzata od města Blatná. Kromě 
Blatné poskytujeme služby 
v okolních vesnicích do 20 
kilometrů (např. Sedlice, 
Uzenice, Myštice, Vahlovice, Chobot, Lnáře,…) Pečovatelská 
služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 
17:00. S každým zájemcem je na základě sociálního šetření indi-
viduálně sepsána smlouva o poskytování sociálních služeb podle 
potřeb, přání a požadavků uživatele.
Posláním pečovatelské služby je podporovat soběstačnost 
uživatelů tak, aby mohli žít plnohodnotný, aktivní a důstoj-
ný život v přirozeném prostředí. Je poskytována taková míra 
podpory, která v maximálním možném rozsahu zachovává či 
rozvíjí schopnosti uživatele. Podporujeme přirozenou vazbu na 
rodinu, přátele a místní komunitu.
ZÁSADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
- zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů
- respektujeme osoby jako jednotlivce a směřujeme k zajištění 
jejich důstojnosti a práv
- dodržujeme lidská práva a základní svobody osob
- respektujeme volby a potřeby uživatele
- respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera
- postupujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb
- podporujeme nezávislost uživatele
- předáváme informace a kontakty na další organizace, instituce 
a společnosti
- uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých 
potřeb
CÍLOVÁ SKUPINA:
- senioři
- osoby s chronickým duševním onemocněním
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- osoby s chronickým onemocněním
- osoby se zdravotním postižením
Mezi nejčastěji poskytované služby patří: dovážka obědů, do-
provod k lékaři, doprovod na nákup, pomoc v domácnosti. Další 
informace rádi poskytneme na uvedených číslech.
Po domluvě lze poskytovat osobní asistenci a zapůjčit kompen-
zační pomůcky.
Vedoucí pečovatelské služby Blatná / sociální pracovnice 
Bc. Anna Baťková
tel.: 383 422 653
mobil.: 777 808 985
e-mail.: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz

LETOS POPRVÉ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMKU
Večer v 18 hodin na náměstí J. P. Koubka 
u kašny se poprvé rozsvítí vánoční strom 
s  krátkým programem a hudbou a ohnivou 
show. Dne 29.11.2009, začátek v 10 hodin, 
bude zapálena první adventní svíčka, děti si 
budou moci poslat dopis Ježíškovi a vyzkou-
šet si udělat třeba např. svícen nebo jinou 
vánoční výzdobu. Výrobky budou následně 
vyhodnoceny. Budou zde pouze stánky s vá-
noční tematikou, rukodělné výrobky s ukáz-
kou, občerstvení, hudba. 
Srdečně zveme všechny, kteří se těší na Vánoce. 
Další trhy proběhnou na nám. J. A. Komenského u budovy školy 
ve dnech 11.12. - 12.12.2009 též rukodělné výrobky které budou 
i s ukázkou. Vánoční zboží jako vánoční cukroví, formičky, 
perníčky, svíčky atd., hudba, očerstvení, rozsvícení třetí advent-
ní svíčky. 
Živý betlém se bude konat 26.12.2009 u kostela.
 Duhové Ještěrky

Městská policie Blatná informuje
Dne 2.11.2009 byla v obci Blatná odchycena 
volně pobíhající fenka křížence, stáří cca 
5 let. V současné době je fenka umístěna 
v záchytných kotcích městské policie, a to 
v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci 
informace podají strážníci Městské policie 
Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 
777 285 254 - p. Vaněk. Další informace rovněž na adrese:
http://www.kotce-blatna.estranky.cz Městská policie Blatná

STAFFORDSHIRSKÝ BULTERIÉR
Dne 24.8.2009 byl v obci Blatná odchycen volně pobíhající 
pes staffordshirského bulteriéra, stáří cca 6 let, černobílé barvy. 
V současné době je pes umístěn v záchytných kotcích městské 
policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.

FENKA KŘÍŽENCE JEZEVČÍKA
Dne 1. 10. 2009 byla v obci Blatná odchycena volně pobíhající 
fenka křížence jezevčíka, stáří cca půl roku, černohnědé barvy. 
V současné době je fenka umístěna v záchytných kotcích 
městské policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.

VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
Z PŘÍRODY SKANDINÁVIE
12. prosince 2009 od 14 hodin
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Návštěvníci měli možnost seznámit se s provozem a prostředím 
školy a také si vyzkoušet některé dovednosti, které jsou součástí 
výuky daného oboru vzdělání. Řada žáků má zajímavé koníčky. 
Nejlepší je, když studium na škole s těmito koníčky úzce kore-
sponduje. Někteří žáci své zájmy v tento den prezentovali i před 
veřejností.
 Škola nemůže dobře fungovat bez spolupráce s partnery 
v regionu. Na akcích školy se postupně jednotliví partneři před-
stavují. Zájemce o zemědělskou techniku tentokrát určitě zaujal 
nový traktor John Deere 6930 Premium s výkonným postřikova-
čem, který má objem nádrže 4 000 litrů a pracovní záběr až 40 
metrů. Oba stroje jsou z firmy STROM a.s. Praha  provozovna
Lnáře. Pozornosti návštěvníků se těšily i čtyřkolky, které před-
stavil majitel firmy JSM Promotion a zároveň absolvent školy
pan Jaroslav Staněk.
 Přestože se žáci základních škol bez větších problémů dosta-
nou na jakoukoliv střední školu, těší nás, že zájem o řemeslné 
obory vzdělání, které vyučujeme na naší škole, nepoklesl. Větši-
na rodičů přistupuje k výběru školy zodpovědně. Vedle materiál-
ního vybavení školy a celkové atmosféry se zajímají o možnosti 
uplatnění po absolvování studia. Ukazuje se, že kombinace vý-
učního listu s maturitním vysvědčením je správná volba.
 Kdo navštívil naši školu i v minulém školním roce, nemohl 
si nepovšimnout, že se v podmínkách pro studium opět něco 
změnilo. Škola rozšířila vybavení dílen o nová moderní zařízení. 
Největší chloubou je asi prostorové zařízení pro měření geome-
trie V3D. O diagnostiku podvozku automobilu je ze strany zá-
kazníků stále velký zájem. Počítačový informační systém, který 
mají žáci na dílně k dispozici, byl doplněn o další programy. 
Žáci mají umožněn rychlý přístup k veškerým informacím o vo-
zidlech (seřizovací hodnoty, správné pracovní postupy, katalogy 
náhradních dílů apod.). Za zmínku stojí i vybavení svářečského 
pracoviště novou elektronicky řízenou svařovací technikou. 
Škola se zapojuje i do grantových programů. V závěru minulého 
školního roku  získala grant „ Zavádění nových technologií do 
středních škol“, který se týká osciloskopických měření na vozi-
dlech. Využití nachází při výuce i zakázkové činnosti v oborech 
vzdělání automechanik a autoelektrikář.
 Změnilo se i prostředí ve škole a na domově mládeže. Před 
dokončením je stavební akce zateplení budov školy a domova 
mládeže včetně výměny oken. Obě budovy dostaly nový barev-
ný kabát a působí veselým dojmem. Jakoby omládly. Věříme, že 
i v teoretickém vyučování se všichni budou nyní cítit mnohem 
lépe než tomu bylo dosud.
Zájem veřejnosti o naši školu nás velice potěšil. Jsme přesvěd-
čeni, že rodiče, kteří se rozhodnou dát své děti studovat do SOU 
Blatná, nezklameme. Další obdobná akce se uskuteční 20. 
ledna 2010. SOU Blatná zve všechny žáky základních škol se 
svými rodiči i pedagogy, širokou odbornou i laickou veřej-
nost. Kromě toho lze školu navštívit v kterýkoliv pracovní 
den od 08.00 do 14.00 hodin.

Vzdělávací nabídka
TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ:
Od letošního školního roku probíhá výuka v prvních 
ročnících tříletých oborů vzdělání podle nových školních 
vzdělávacích programů.
    Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)  – ři-
dičský průkazu B, C, svářečský průkaz pro svařování ocelí 
v ochranné atmosféře, zaškolení na autogen, práce s diagnostic-
kými přístroji v autoopravárenství včetně měření emisí zážeho-
vých a vznětových motorů.
   Opravář zemědělských strojů – řidičský průkaz T, B, C, svá-
řečský průkaz pro svařování ocelí v ochranné atmosféře a svařo-
vání plamenem, zaškolení na obsluhu vybraných značek trakto-
rů, samojízdných strojů a na ovládání palubních počítačů.

 Elektrikář – osvědčení pro práci na elektrických zařízeních 
– vyhláška 50, osvědčení pro elektronické zabezpečovací systé-
my budov, za úplatu řidičský způsob skupiny B.
 Autoelektrikář řidičský průkaz B, C, zaškolení pro práci s dia-
gnostickými přístroji,  montáže autoalarmů.
Nástavbové studium 
Podnikání – denní, dvouleté, zakončené maturitou. Je určeno 
pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Absolvováním studia 
získávají středoškolské vzdělání s maturitou se všeobecným 
a odborným vzděláním.

 

Stanislav Janota, zástupce ředitele

Vyjádření žáků
Žák 1. ročníku oboru automechanik 
Petr Čada říká: „Závodit jsem začal 
již ve třinácti. Moje volba, kam po 
základní škole, byla jasná. Nejdříve 
jsem se byl ale v učilišti podívat. 
O tom, že i jízdní kolo může být 
vybaveno autoalarmem a řadou dal-
ších  elektronických prvků přesvědčil 
návštěvníky žák 2. ročníku oboru 
elektrikář Martin Levák. Jak sám pro-

zradil: 
„Kolo 
je mým 
velkým 
koníčkem. Při jeho stavbě a neu-
stálém vylepšování mohu využívat 
vědomosti získané ve škole“.

Jiří Krejča 1. ročník, opravář 
zemědělských strojů: „Žiji na 
vesnici. Jezdit s traktorem jsem si 
vyzkoušel na poli. Ale zatím pou-
ze se zetorem. Zemědělské stroje 

mě vždy zajímaly, a proto jsem se rozhodl pro tento obor“.

„Stavba elektronických zařízení mne baví odmalička. Proto 
jsem se šel učit elektrikářem. Tenhle 
minibike jsme postavili s tátou“ pochlubil 
se Tomáš Andrlík, žák 1. ročníku. 
Martin Finěk říká: „ Do blatenského 
učiliště mě přivedla láska k motoristic-
kým sportům. Motokros jsem začal jezdit 
již v sedmi letech, nyní v kategorii 125 
ccm. Po vyučení automechanikem jsem 
začal letos studovat nástavbu, protože si 
chci udělat maturitu“

ŘEMESLNÉ OBORY VZDĚLÁNÍ NEMOHOU ZANIKNOUT
Sotva se život ve Středním odborném učilišti Blatná dostal v novém školním roce do odpovídajícího tempa, myšlenky 
vedení a pedagogů již směřují ke školnímu roku příštímu. Vycházející žáci základních škol budou brzy stát před důležitým 
rozhodnutím, kterým je volba budoucího povolání. Vedle toho, že zájemci jsou ve škole vítáni v kterýkoliv pracovní den, 
pořádáme také dny otevřených dveří s doprovodným programem. Takovým dnem byl i pátek 23. října 2009. 
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Pestrobarevný podzim
Patronát nad prvňáčky a jejich pasování na žáky ZŠ TGM
I v letošním roce se žáci devátých tříd ujali patronátu nad prv-
ňáčky, obě deváté třídy tak po celý rok budou připravovat různé 
akce pro své nejmladší spolužáky. První z těchto společných 
akcí obvykle bývá pasování prvňáčků za přítomnosti rodičů. 
Tentokrát této slavnostní chvíli ještě předcházel výlet na výlov 
Hajanského rybníka. 19. 10. vyjely třídy 1. A, 1. B a 9. B strá-
vit společné dopoledne do Řečice, kde mohly vidět třídění ryb 
a jejich ukládání do kádí. Rybáři jim ukázali candáta, štiku, tol-
stolobika, okouna, kapra, plotice a úhoře. Když se zvedla mlha, 
bylo krásné počasí, a tak třídy zakončily celý výlet procházkou 
v parku. 
Ještě v tom samém týdnu došlo konečně i na pasování prvňáčků. 
Hala školy se tak hned ráno zaplnila rodiči, kteří připraveni s fo-
toaparátem či kamerou čekali, až jejich dítko vstoupí do „cechu 
žákovského“. Společně připravená písnička na motivy písně 
z Macha a Šebestové spojila na celý rok žáky prvních a devá-
tých ročníků. 

Halloween 
Už podruhé proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější dýňové 
strašidlo. O velkém zájmu o tuto soutěž svědčí i počet přihlá-
šených – letos se soutěže zúčastnilo rekordních 82 soutěžících. 
V kategorii kreslených strašidel soutěžilo 24 žáků. Druhá kate-
gorie byla strašidýlka vyřezávaná a soutěžících dýní se nakonec 
sešlo 58. V tabulce se dočtete jména žáků, kteří se umístili na 
prvních třech místech v každé kategorii.

Kreslená strašidla Vyřezávaná strašidla

1. místo Lucie Říská (4. tř.) 1. místo Kateřina 
Šimůnková (7. tř.)

2. místo Lucie Pavlová 
(4. tř.) 2. místo Kateřina Rážová 

(5. tř.)
Vojtěch Šlais (3. A)

3. místo Aneta Fořtová
 (3. A) 3. místo Kateřina 

Šimůnková (7. tř.)

Branný den
V pátek 18. září se žáci 2. st. zúčastnili závodů družstev na 
vyznačené trati spojených s plněním úkolů na několika stanoviš-
tích. Děti si tak na vlastní kůži vyzkoušely: chování za mimo-
řádných situací (druhy ohrožení, integrovaný záchranný systém, 
evakuace, důležitá telefonní čísla), zdravovědu (poskytnutí první 
pomoci, přenos raněných) a topografii (orientaci v mapě, určo-
vání světových stran).  Na trase byly i další vtipné úkoly, žáci 
také museli přebrodit potok. Součástí tohoto cvičení v přírodě 
byla i střelba ze vzduchovky. Počasí bylo v tu dobu přímo ukáz-
kové, takže si všichni branný den užili. Žáci 1. st. se také vydali 
do přírody, kde pro ně jejich třídní učitelé ve spolupráci s vycho-
vatelkami připravili několik stanovišť. Nejvíc se líbila zdravově-

da. Kromě úkolů stihli i opékaní buřtů! Závěrem celé akce bylo 
předávání diplomů vítězným družstvům, kterému předcházela 
cvičná evakuace školy. Myslím, že letošní nácvik chování za 
mimořádných situací zvládli všichni na jedničku. 

Podzimní atletika na ZŠ TGM Blatná
1.10. se uskutečnily na stadionu v Blatné atletické závody. Byl 
to v pořadí již 3. ročník. Sportovního klání se tradičně účastnily 
okolní základní školy: ZŠ JAK, Sedlice, Zaboří, Bělčice, Hvož-
ďany a pořádající TGM. Cílem závodů je jednak porovnat svoji 
atletickou výkonnost v rámci blatenského regionu, ale hlavně 
možnost si zasportovat ve slábnoucích paprscích podzimního 
slunce. 
Dálka, výška, šedesátka, vrh koulí, štafety a vytrvalostní běhy, 
to byly disciplíny, ve kterých si žáci rozdělili 22 sad originálních 
diplomů, vytvořených žáky z TGM. K tomu samozřejmě ne-
zbytné sladkůstky, věnované naším SRPDŠ. 
Chtěl bych poděkovat všem kolegům učitelům, kteří působili 
v roli rozhodčích. Dále panu učiteli Gutwirthovi, odborníkovi 
přes ukládání a vyhodnocování výsledků v počítači, a nakonec 
našim žákům z 9. B, kteří pomáhali na jednotlivých 
stanovištích. Mgr. Jaroslav Voříšek

Výsledky podzimní atletiky (ZŠ T.G.M)
JMÉNO ŽÁKA Třída Disciplína Umístění
Denisa Pýchová 9. A skok daleký 1. místo
Denisa Pýchová 9. A skok vysoký 1. místo
Iveta Šornová 9. B

štafeta 4 x 
60 m 1. místo

Denisa Pýchová 9. A
Šárka Jiřincová 9. A
Aneta Jungová 8. B
Šárka Jiřincová 9. A 800 m 2. místo
Iveta Šornová 9. B 60 m 2. místo
Filip Písařík 9. B

štafeta 4 x 
60 m 2. místo

Jakub Slezák 9. A
Jan Karban 9. B
Jiří Urban 8. A

Nikola Šourková 9. B vrh koulí 3. místo
Andrea Bláhová 8. B skok vysoký 3. místo
Aneta Jungová 8. B 800 m 3. místo
Jakub Slezák 9. A skok daleký 3. místo
Jan Karban 9. B 1500 m 3. místo

Jakub Slezák 9. A 60 m 3. místo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, BLATNÁ

 • zakázková výroba
      oděvů
 • opravy a úpravy
        oděvů, výměna zipů
 • šití bytových
      doplňků, závěsů, 
      záclon, lůžkovin
 • velký výběr 
      dekoračních
      a potahových látek dle vzorníku
 • šití snímatelných potahů na pohovky a křesla
 • sběrna prádla k praní a mandlování

Příjem zakázek
út    14,00 – 17,00 hodin
st  14,00 – 17,00 hodin
pá 14,00 – 17,00 hodin
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Mladší žáci
JMÉNO ŽÁKA Třída Disciplína Umístění

Pavel Stulík 7. ročník skok daleký 1. místo
Eliška 

Tetauerová 7. ročník skok vysoký 1. místo

Radek Műller 7. ročník 60 m 2. místo
Michaela 

Fontánová 7. ročník skok vysoký 2. místo

David Formánek 7. ročník 60 m 3. místo
Radek Műller 7. ročník

štafeta 4 x 
60 m 3. místo

Jiří Renč 6. ročník
David Formánek 7. ročník

Vít Voříšek 6. ročník

VÝLET DO LIBERCE
Žáci devátých ročníků navštívili hned na začátku září spalovnu 
komunálního odpadu v Liberci. Dvoudenní výlet se pokusila 
stručně vystihnout žákyně 9. A Šárka Jiřincová:

„Nejprve jsme si poslechli přednášku o spalování komunálního 
odpadu a jak takové spalování probíhá. Sledovali jsme také 
2 videa. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět mechanickou ruku, 
jak přemisťuje odpad a hází ho do kotle! Absolvovali jsme také 
výlet na Ještěd. Nejdříve jsme vyjeli kabinkovou lanovkou na 
vrchol Ještědu a při cestě jsme viděli i skokanské můstky. Na 
vrcholu jsme se kochali krásným pohledem na Liberec a okolí. 
Bohužel byla mlha a nebylo vidět Polsko ani Rakousko. Dal-
ší zastávkou byl IQ park. Ten byl velice zajímavý. Můžete tu 
vidět různé fyzikální jevy, optické klamy a pokusy, které jsme 
si mohli i sami vyzkoušet. Tomu, kdo v IQ parku nebyl, dopo-
ručuji jeho návštěvu, protože to opravdu stojí za to! Poslední 
zastávkou byla ZOO a Botanická zahrada, ta je nejstarší v České 
republice a je stará neuvěřitelných 110 let. K vidění je tu mno-
ho druhů krásných orchidejí, kaktusů, palem, netřesků a jiných 
úchvatných rostlin. V ZOO chovají bílé tygry, slony, žirafy 
a mnoho dalších zvířat, kromě toho zde můžete vidět cvičení 
slonů, krmení tuleňů a spousty dalších zajímavých atrakcí.“ 
Letošní podzim je na naší škole doslova nabitý zajímavými 
akcemi, o těch, které se do tohoto přehledu nevešly, se můžete 
pravidelně dočíst na vývěsce před školou. Každý měsíc se snaží-
me vás informovat nejen o akcích, kterých se žáci zúčastnili, ale 
také o tom, co pro žáky připravujeme do budoucna. 
Za kolektiv učitelů ZŠ TGM Mgr. Ludmila Růžičková

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ BLATNÁ
Naši dceru Marušku od dvou let bavilo malování. Když dosáhla 
předškolního věku, souhlasila s přihlášením na výtvarný obor 
ZUŠ Blatná. Věděli jsme, že na Základní umělecké škole v Blat-
né působí vynikající učitelé v hudebním, tanečním i výtvarném 
oboru. Jen jsme nevěděli, k jakému učiteli na výtvarném oboru 
by bylo dobré dceru dát. Na to jsme dostali brzy odpověď. Před 
osmi lety Základní škola v Chanovicích, kterou navštěvovala 
Marušky babička, pořádala den otevřených dveří. Škola v chano-
vickém zámku byla ve vzorném stavu. Zájemce prováděla paní 
ředitelka a další pracovníci. Při prohlídce s naší skupinou ná-
vštěvníky upoutala expozice vyspělých výtvarných děl a milých 
rukodělných prací žáků chanovické školy. Někdo se zeptal, koho 
mají žáci na výtvarnou výchovu. Paní ředitelka pochválila ZUŠ 
Blatná, vedení této školy a říkala, že chanovická škola zajišťova-
la odvoz zájemců z řad dětí do ZUŠ v Blatné a že se rozšiřuje vý-
uka ZUŠ do pobočky v Chanovicích. Dále paní ředitelka sdělila, 
že chanovické děti i jejich rodiče oceňují práci a příjemný přístup 
paní učitelky Hany Vydrové, která děti vede mírnou a nenásilnou 
cestou k maximálnímu rozvoji jejich vlastního talentu. V tu chvíli 
nám s manželkou bylo jasné, že se budeme snažit domluvit, aby 
naši dceru právě paní Vydrová učila. Nelpěli jsme ale na tom, jiní 
nám doporučovali pana učitele Jiřího Kováře, výborná je i paní 
učitelka Evu Ďurčová. Přesto jsme byli rádi, že v září dcera jako 
předškolák nastoupila do její třídy. 
Maruška si hned od počátku paní učitelku Vydrovou chválila. 
Na škole se cítila volná, do hodin se těšila. Forma výuky Ma-
rušce naprosto vyhovovala. Když byla Maruška malá, chodil 
jsem koncem hodiny pro ní a čtvrt hodinku jsem mohl pozorovat 
práci paní Vydrové. Pochvalou zdůrazňovala, co se dětem po-
vedlo, ať už šlo o nápad, neobvyklé ztvárnění zadaného tématu 
nebo o dobré užití probírané techniky. Netlačila, aby děti rea-
lizovaly její nápady. Naopak je vedla, aby měly své originální 
nápady, svůj pohled, svůj přístup. Za vše, co se povedlo, každé 
dítě individuálně i před skupinou chválila. Děti ve třídě se cítily 
oceňované a jedinečné. Tvořily ne proto, že musely, ale proto, 
že chtěly. V celé skupině vládl tvůrčí uvolněný duch a dobrá 
nálada. Paní učitelka Vydrová, pro kterou je její práce současně 
koníčkem, nelpěla, aby děti pracovaly jen do doby, kdy se ofi-
ciálně má. Když nějaké dítě nebylo hotové a chtělo se svolením 
rodiče práci dokončit, byla ochotná počkat ve třídě o deset dva-
cet minut navíc. Mezi posledními téměř vždy bývala naše dcera, 
která kvůli komplikacím u porodu trpí formou lehké mozkové 
dysfunkce, omezenou orientací. Vše, co dělá, ji trvá déle, než 
jiným dětem. Paní Vydrová jí to nevyčítala, naopak měla s Ma-
ruškou trpělivost. Nenápadnou formou a profesionálně v naší 
dcerce rozvinula její typický a skoro lze říci malířský rukopis, 
který oceňuje i učitelka na výtvarnou výchovu na ZŠ Komen-

ského. Maruška 
po sedmi letech 
studia na ZUŠ 
Blatná intuicí 
umísťuje důleži-
té linie obrazu či 
významové cen-
trum do zlatého 
řezu a jindy, je-li 
to vhodné, do 
geometrického 
středu. Paní Vyd-
rová pochvalně 
říkala, že jak-
mile Maruška 
dostane nápad, 
má vše již pře-
dem v hlavě vše 
rozvrhnuté a by-
lo by chybou do 
toho zasahovat. 
To, že při pro-
fesionálním 
vedení Maruška 
významně po-
kročila v užitých 
technikách kresby, netřeba pochybovat.
Před několika lety paní Vydrová obesílala velmi mnoho soutěží 
a naše dcera se umísťovala spolu s dalšími dětmi na předních 
místech. Dostávala množství cen, dárků a diplomů. Z hodin na 
ZUŠ v Blatné se vracela šťastná, nepochybuji, že ostatní děti 
taktéž. Tato četná ocenění jí významným způsobem zvedala se-
bevědomí. Navíc paní Ing. Hanušová potvrdila, že tato uvolněná 
aktivní tvůrčí malířská práce v ZUŠ, která vhodně zaměstná obě 
hemisféry, i základní cvičení kung-fu, kam Maruška kdysi cho-
dila, eliminují poruchu orientace na minimální úroveň. I proto 
ZUŠ Blatná patří od nás velký dík.
Paní Vydrová nadprůměrně dobře ovládá užití výpočetní techni-
ky. Proto od chvíle, kdy ZUŠ pořídila do výtvarné třídy počítač 
a potřebné programy, měla paní učitelka připravené zabavení 
pro děti – tvorbu animací ve speciálním programu. Věřím, že 
škola bude moci v budoucnu pořídit více počítačů či dokonce 
učebnu, aby tento zajímavý doplněk výuky mohl probíhat se 
všemi dětmi. Nebo se stane malý zázrak a přijde štědrý sponzor, 
třeba nějaká reklamní agentura, která ve studentech ZUŠ Blatná 
spatří své budoucí profesionální spolupracovníky…
Před rokem Marušku potěšilo, že byl vybrán její plakát k 9. 
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ročníku soutěže Česká panenka na blatenském zámku. Letos 
Maruška zvítězila ve své kategorii ve výtvarné soutěži Voňavá 
krása za humny. V městském muzeu v Blatné byla vystavena 
nejzdařilejší díla této soutěže: krásné obrázky dětí ze ZUŠ Blat-
ná, ZŠ J. A. Komenského i ZŠ T. G. Masaryka aj. škol i výtvar-
ná díla klientů ÚSP Mačkov, které paní Vydrová vede, umělecké 
fotografie hudebníka Š. Raka i absolventky SOŠ Blatná Alenky
Pixové aj. Paní Vydrová, říkala, že na výstavě byla paní, která 
měla vážný zájem pořídit si dva obrázky do své soukromé sbír-
ky. Jeden z těchto obrázků byl i vítězný obraz naší dcery. ZUŠ 
Blatná nebo paní Vydrová pravděpodobně zařídila návštěvu 
redaktorky regionálního deníku. Bylo to o zdařilém švédském 
víkendu, kdy jsme byli vypraveni jít na zámek. Protože jsme 
byli jediní k zastižení, paní redaktorka vyfotila Marušku a její 
obraz, což byl pro ní jeden z nejhezčích okamžiků v životě. Ob-
rázky a fotografie z výstavy Voňavá krása za humny z letošního
ročníku i minulých ročníků můžete shlédnout i na webu 
http://priroda-blatna.euweb.cz. Informace o ZUŠ Blatná můžete 
jsou na http://www.zusblatna.euweb.cz. Krásné obrazy paní 
Vydrové, aranžmá a fotografie lze vidět na
http://www.obrazy-hanka.euweb.cz. Zde najdete i odkazy na 

stránky dalších vynikajících blatenských výtvarníků – Jindřicha 
Krátkého i Josefa Synka.
Ať bude pro Marušku malířství a estetické cítění koníčkem či 
dokonce profesí, pokud bude kosmetička, vizážistka, reklamní 
návrhářka, to, co jí ZUŠ Blatná dala, je pevný základ. Jako rodi-
če jsme vděčni minulému i současnému vedení školy i všem dal-
ším pracovníkům, jmenovitě zvláště panu Mgr. Josefovi Škanto-
vi i současnému panu řediteli Martinovi Škantovi za vize, jejich 
náročnou realizaci, jejichž výsledkem je vynikající úroveň ZUŠ 
Blatná a s tím související pečlivý výběr špičkových odborných 
učitelů. Věřím, že i rodiče jiných dětí u jiných odborných učitelů 
výtvarného, hudebního nebo tanečního oboru jsou s prací učitelů 
a potažmo s celou ZUŠ Blatná spokojeni tak jako my s paní uči-
telkou Hanou Vydrovou. Bude nám ctí, pokud Maruška zakončí 
pod vedením paní Vydrové jako absolvent ZUŠ Blatná a budeme 
rádi, pokud i naše druhá dcerka si na ZUŠ vybere to, co ji bude 
bavit tak, jako Marušku. Pokud to bude výtvarný obor, víme, ke 
komu ji dáme. Též věřím, že si i jiní rodiče nenechají svá slova 
chvály pro sebe a brzy přibude na adresu ZUŠ další pochvalný 
příspěvek. 
 Aleš Drobník

Policisté zdejší součásti Policie ČR, Ob-
vodního oddělení Blatná od počátku roku 
ke dni 11. listopadu 2009 zatím evidují 
260 trestných činů. Ve srování se stejným 
obdobím roku předchozího je to o 4 trest-
né činy méně, což není žádný podstatný 
rozdíl a lze předpokládat, že do konce 
roku bude úroveň kriminality co do počtu 
trestných činů na přibližně stejné úrovni 
jako v roce 2008. Co se týče majetkové 
kriminality a kriminality násilné, ani zde 
oproti stejnému období roku 2008 není 
zjištěno výrazných rozdílů. U majetkové 
trestné činnosti je dokonce počet trest-
ných činů k výše uvedenému datu totož-
ný – zatím 161 případů, z toho krádeží 
vloupáním bylo spácháno letos 68 (vloni 
70), krádeží prostých bylo zatím letos 
spácháno 79 (vloni 80). Násilných trest-
ných činů je zaevidováno 15, v loni ke 
stejnému datu 17 případů. V rámci ce-
lého okresu Strakonice, který spadá pod 
Policii ČR, Územní odbor Strakonice, 
je v letošním roce patrný nárůst loupeží 
ve smyslu ust. § 234 trestního zákona, 
kterých je od počátku roku evidováno 31. 
Připomeňme ve služebním obvodu zdejší 
součásti Policie ČR loupežné přepadení 
pobočky pošty v obci Kadov a v obci 
Sedlice. Tyto dva případy stejně i jako 
některé další případy zejména pak přepa-
dení poštovních úřadů v okrese Strakoni-
ce i mimo něj byly objasněny. V poslední 
době se blatenským policistům ve spolu-
práci s policisty služby kriminální policie 
a vyšetřování územního odboru Strakoni-
ce podařilo objasnit sérii případů majet-
kové trestné činnosti, která byla páchána 
v různých částech služebního obvodu 
PČR Blatná. Jednalo se zejména o pří-
pady vloupání do osobních a nákladních 
vozidel, vniknutí na pozemky a následná 
vloupání do různých objektů jako jsou 
stodoly, garáže a rodinné domy, vloupání 
do objektů firem a do prodejen a případy
odcizování pohonných hmot. Tato trestná 
činnost byla páchána zejména v obcích 
Chlum, Lnáře, Bělčice, Bezdědovice, 
Závišín, Kadov a Sedlice. I v těchto pří-
padech se jednalo o pachatele s pestrou 

kriminální minulostí, který byl propuštěn 
z výkonu trestu odnětí svobody za před-
chozí zejména pak majetkovou trestnou 
činnost. I tento „pašík“,použijeme-li po-
licejní hantýrku pro označení pachatele 
trestného činu, za bezpracným ziskem do 
zdejšího služebního obvodu dojížděl z 
vedlejšího okresu. Tuto skutečnost doklá-
dá i poslední případ objasněné majetkové 
trestné činnosti z brzkých ranních hodin 
10. listopadu 2009, kdy policisty obvod-
ního oddělení byli přímo v prodejně smí-
šeného zboží na náměstí v Sedlici zadr-
ženi dva bratři taktéž s pestrou kriminální 
minulostí, kteří vypáčili pomocí zakou-
peného páčidla vstupní dveře do prodejny 
a zde odcizovali zejména alkoholické 
nápoje, tabákové výrobky, cukrovinky, 
potřeby na holení, kosmetické přípravky 
a menší finanční hotovost, které odná-
šeli do opodál zaparkovaného osobního 
automobilu. V době zadržení měli ve 
vozidle zboží již v hodnotě přes 127 tisíc 
korun.  I tito bratři pachatelé byli „cizí“, 
neboť k trvalému pobytu byli hlášeni v 
okrese Prachatice a na tento nepodařený 
výlet si vyjeli z Prahy, kde se v současné 
době zdržovali. V odpoledních hodinách 
si pak ve Strakonicích od vyšetřovatele 
vyslechli obvinění z trestného činu krá-
dež a poškozování cizí věci.  Kvalitní 
spolupráce policistů pořádkové policie 
a kriminální policie rovněž přinesla své 
ovoce při objasnění případu loupeže 
z 22.10.2009, ke které došlo kolem 23. 
hodiny na náměstí J. A. Komenského 
v Blatné a případu vloupání do garáže a 
altánu u domu v ul. Tyršova v Blatné, kde 
pachatel odcizil různé věci v hodnotě cca 
8.000,-Kč. Pachatelem je občan Ukrajiny 
s povoleným pobytem na území České re-
publiky. V průběhu měsíce října 2009 pak 
policisté obvodního oddělení dále zjistili 
dalšího občana Ukrajiny, který v obci 
Hajany v dopoledních hodinách  řídil 
osobní automobil Škoda Octavia i přesto, 
že provedeným orientačním vyšetřením 
alkoholu v dechu jeho hladina přesáhla 
hranici jedné promile, což je předpoklad 
pro zahájení trestního řízení pro podezře-

ní ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky dle ust. § 201 
trestního zákona.
Lze konstatovat, vrátíme-li se k počtu 
nově evidovaných trestných činů za 
období měsíce října 2009 a za prvních 
11 dní měsíce listopadu, zvýšený nápad 
trestné činnosti v obvodu Policie ČR, 
kdy za toto období přibylo celkem 49 
trestných činů, což znamená, že na jeden 
den připadá 1,16 trestného činu. Situace 
se přitom na konci měsíce září jevila 
velmi příznivě, kdy bylo oproti stejnému 
období loňského roku evidováno „pouze“ 
215 trestných činů, t. j.  o 23 trestných 
činů méně (k 30.9.2008 evidováno již 
238 trestných činů). Z uvedeného počtu 
49 trestných činů byli nejvíce předmětem 
zájmu pachatelů motorová vozidla a to 
celkem v 17 případech. V 11 případech 
pachatelé odcizovali věci uložené ve 
vozidlech, ve 3 případech byla vozidla 
pouze poškozena a ve 3 případech byla 
odcizena. Nelze než opět konstatovat, že 
i přes různá varování nadále poškození 
ať již z řad fyzických osob nebo podnika-
telských subjektů ve vozidlech ponechá-
vají často různé cennosti, oděvy, peníze, 
elektroniku, navigace, fotoaparáty, drahé 
nářadí, nástroje a přístroje k podnikání 
apod. Následují dále případy vloupání do 
garáží, soukromých objektů, do stánků s 
novinami a tabákem, odcizení motorové 
nafty. Vzhledem k blížícím se vánočním 
svátkům a konci roku nelze očekávat, že 
by kriminální živly polevily ve svém úsilí 
si vylepšit svojí životní úroveň na úkor 
slušných občanů. Proto občany města 
Blatné a okolních obcí vyzýváme, aby co 
nejvíce dbali na ochranu svého majetku 
a v co nejvyšší míře tak předcházeli pá-
chání majetkové kriminality, která tvoří 
největší krajíc veškeré kriminality. Stejně 
apelujeme i na podnikatelské subjekty, 
aby více dbali na zajištění svého majet-
ku, zejména na řádné zajištění prostor k 
podnikání, firemních motorových vozidel
apod. 
Za Policii ČR, Obvodní oddělení Blat-
ná npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

Informace z činnosti Obvodního oddělení  Policie ČR v Blatné
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HAJANY
Oprava Obecního domu čp. 73 
v Hajanech
V letošním roce uplynulo deset let od postavení budovy Obec-
ního domu v Hajanech. V této budově najdeme pod jednou stře-
chou obecní úřad, společenskou místnost, knihovnu, hospodu 
a část prostor v přízemí je pronajata. Výstavba této budovy vel-
mi přispěla ke společenskému životu v obci. Mohla se obnovit 
tradiční oslava pouti o Svaté Anně, začaly se konat posvícenské 
zábavy, také tradiční hasičský bál, sraz rodáků, různé akce pro 
děti - jako mikulášská nadílka, dětský maškarní bál a spoustu 
dalších akcí. V knihovně se pravidelně každý pátek večer schá-
zejí nejenom místní děti, ale i děti z okolí. Ty zde pracují pod 
vedením naší knihovnice paní Zdeňky Bartuškové. Svojí hojnou 
účastí a zájmem dávají najevo, že se jim u nás v knihovně líbí.
Při tomto malém, prvním kulatém výročí si budova zasloužila 
svoji větší rekonstrukci. Bylo potřeba opravit popraskanou fa-
sádu na západním štítu budovy. O tyto práce se postarala firma
pana Josefa Zrostlíka z Blatné, ale především místní řemeslníci 
– pan Václav Kuchta, Luboš Lis, Jiří Jestřáb a Marek Zíka. 
Dále firma pana Zrostlíka pracovala na opravě vnitřních omítek
a sádrokartonových konstrukcí. Nesměli jsme zapomenout dát 
do pořádku okapové žlaby a svody. To nám pomohla vyřešit 
firma Klempířství Františka Vintra z Blatné. Nakonec se posta-
rali o kompletní nátěry fasády, všech okapových žlabů a svodů 
i uvnitř budovy o celkové vymalování pánové Pavel a Zdeněk 
Zach z Nahošína a Vodňan. Všichni odvedli kus velmi dobré 
práce a za to jim všem patří velký dík. 
Na opravu Obecního domu získala obec dotaci od Jihočeského 
kraje z Programu obnovy venkova ve výši 129.000,-- Kč. Celko-
vé náklady na opravu domu činily 229. 380,-- Kč. Takže obec ze 
svého rozpočtu uhradila částku 100.380,-- Kč. 
A protože každé i malé výročí zasluhuje oslavu, sešli jsme se 
v hojném počtu v sobotu 21. listopadu 2009. Oslava začala 
vystoupením dětí, které chodí pravidelně do naší knihovny. Ty 
měly připraveno pásmo písní a básní. Vrcholem bylo divadel-
ní představení s názvem „O tom, jak stařeček měnil, až dostal 
všechno zpátky“. Odměnou byl velký potlesk všech přítomných 
a jako překvapení dostaly děti obrovský dort. Pro všechny zú-
častněné bylo připraveno malé občerstvení. Celá akce byla na-
konec večer zakončena posezením s hudbou v místní hospodě.
 Dana Vohryzková
Výlov místního rybníčku
V sobotu 24. října 2009 jsme se sešli k výlovu sice malého, ale 
našeho obecního rybníčku. Veškerému dění předcházelo vypuš-
tění vody, které si velice ochotně vzal na starosti Václav Vaně-
ček mladší a chodil vše celou noc hlídat a kontrolovat. První 
rybáři se začali scházet již po deváté hodině a začalo se s výlo-
vem. Ryb bylo víc než dost. Samozřejmě nejvíce kaprů, ale v síti 
uvízlo několik málo bělic, cejnů, candátů, štika a také dva malí 
sumci. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit kapra za symbolické 
ceny, případně si ho objednat na vánoce. Na své si přišly hlavně 

děti, které chtěly se vším pomáhat. Někteří malí lovci se museli 
jít domů převléci, ještě před ukončením výlovu. Samozřejmě ne-
chybělo ani občerstvení v podobě opečené klobásky a horkého 
čaje, pro dospělé s kapkou rumu. Celý výlov byl večer zakončen 
v hospodě, kde se ryby připravily na několik způsobů a každý, 
kdo přišel, měl možnost ochutnat.
 Dana Vohryzková

OBEC HAJANY A SDH HAJANY 

srdečně zvou všechny malé i velké na tradiční

 Kdy?: sobota 05.12.2009 ve 14,00 hodin
 Kde?: Hajany – společenská místnost
              Obecního domu

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Protože se neúprosně blíží konec roku a nastává čas 

vánoční, chci popřát všem čtenářům a především 
občanům naší obce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a pohody, klidné prožití Vánočních svátků a úspěšný 

vstup do roku 2010. Dana Vohryzková, starostka
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CHOBOT
Co se dělo v obci Chobot
Za posledním turnajem v nohejbale jsme připravili zázemí pro 
podzimní soutěž v branném závodě hry „Plamen“ pro malé ha-
siče ze Strakonicka. Mladší kategorie měli trať rovinatější, ale 
dorostenci s dorostenkami měli trať dosti obtížnou, je však znát, 
že jsou trénovaní a hravě si s ní poradili. Po celý den měli děti 
možnost posilnit se teplým čajem a zákuskem v podobě krásně 
vonících bábovek. Po doběhnutí si zakousli k obědu čerstvě vy-
uzený párek s chlebem a hořčicí. Pro nejlepší soutěžní družstva 
na stupních vítězů byli připravené ceny v podobě krásných dortů 
s motivy. Myslím si, že naše SDH s okresním úřadem připravili 
perfektní zázemí pro tuto soutěž. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravách této soutěže. 
VÝSLEDKY:
1 x družstvo dorostenců Střelské Hoštice – l. místo
9 x jednotlivci
1. místo – Mácha Michal z Čepřovic
2. místo – Černohorský Jakub z Bavorova
3. místo – Novotný Petr z Čepřovic
2 x družstvo dorostenek
1. místo – Vodňany
2. místo – Sousedovice
1 x jednotlivkyně
1. místo – Vondrášková Veronika, Vodňany
17 x družstvo mladších
1. místo – Blatná „A“
2. místo – Volyně
3. místo – Poříčí
13 x družstvo starších
1. místo – Poříčí
2. místo – Češtice, Čepřovice
3. místo - Vodňany 
Pro naše občany to nebylo jediné zpestření slunného víkendu, 
protože od 14.00 hodin v naší obci probíhalo zároveň posvícení 
a tudíž chození po hnětynkách s hudbou od chalupy k chalupě. 
Je to krásná tradice, kdy si společně zazpíváme své nejoblíbe-
nější písničky, které nás provází životem a stmeluje se tak přá-
telství našich občanů. U každého stavení se dostává občerstvení 
v podobě tekutého alkoholu a různých dobrůtek. Po obchůzce 
celé naší vesničky si silní jedinci ještě zazpívali v místní hasi-
čárně. Celým dnem nás provázela místní kapela Kvačeba. Byl to 
pro naše občany zcela jistě příjemný prožitek posledního slunné-
ho víkendu v měsíci říjnu.
Poslední akci přichystalo obecní zastupitelstvo našim nejstar-
ším občanům, čili „Setkání důchodců“ a to 7.11.2009. Schází 
se každým rokem, aby vzpomněli, co se událo v jejich osobním 
životě i v obci za poslední rok. Bylo pro ně zajištěno občerstvení 
i hudba, se kterou si rádi zazpívali. Všichni si připili medovinou 
od pana Balíka a popřáli si hodně zdravíčka, štěstíčka a ať se 
zde sejdou opět v příštím roce 2010.
Toto je z dění v naší vesničce asi vše. Přeji všem hodně zdraví, 
krásné, klidné vánoce a šťastný nový rok 2010.
Starosta hasičů a člen zastupitelstva obce Chobot Miloš Kadlec

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
V posledním čísle jsem si posteskla, že se pomalu krátí dny a 
blíží se zima, Vánoce… a již je to tady. Čas prostě nezastavíme 
a asi se o to ani nebudeme snažit. Nevím, jestli jsme po oslavách 
20. výročí pádu „železné opony“ moudřejší nebo ohleduplnější, 
ale faktem je, že řešíme čím dál víc případů vandalství, bezo-
hlednosti, neúcty… Blíží se však svátky lásky, klidu a pohody, 
tak si společně přejme, aby takové opravdu byly pro všechny 
lidičky i zvířátka..
V letošním roce jsme si pospíšili a již máme k dispozici kulturní 
kalendář na příští rok. Na jednání zastupitelstva obce jsme se 
dohodli, že stejně, jako v loňském roce, i letos zakoupíme tento 
kalendář do každé domácnosti naší obce. Kdo by měl zájem o 
koupi dalšího pro příbuzné či známé, může si je koupit v pro-
dejnách ve Lnářském Málkově a Kadově a na obecním úřadě v 
Kadově za 60,- Kč. Jinak samozřejmě i v kanceláři Svazku obcí 
Blatenska, informačních centrech apod.
A co se momentálně u nás děje?
• Učíme se pracovat s datovými schránkami a nově zřízeným 
pracovištěm Czech POINT – raději bez komentáře
• Realizujeme projekty, na které jsme obdrželi dotace
• Pracujeme na rozpočtu na rok 2010   
• Připravujeme žádosti o dotace do POV 2010, do MAS SOB, 
do Státního fondu rozvoje bydlení, do Státního fondu životního 
prostředí

SBÍRKA NA VARHANY
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela 
sv. Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet u České 
spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují finance
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z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má 
zájem. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, kteří se 
přispět chystají.  
A co chystáme na dny sváteční?
 Čtvrtek 31.12.2009 – Silvestrovský „pinčes“ v bývalé škole 
Kadově s večerním posezením
 Pátek 1.1.2010 – novoroční pochod po čertovo kamenech
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net
 Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

Pouťový viklanský turnaj v malé 
kopané
Ohlédnutí za podzimním pouťovým turnajem, který se konal 
v sobotu 3. října 2009 v Kadově: na hřiště zalité podzimním 
sluncem se i přes přihlášení 10ti mužstev dostavila jen 4, což ale 
nemělo vliv na výkony hráčů, kvalitu hry ani občerstvení. Vítěz-
ný pohár získali Vorlové Kadov, 2. místo vybojovala Hospůdka 
Na Růžku, 3. příčku obsadil Kvelb Pole a pro 4. místo si přijely 
Spojené státy Běšinské.

Výlov požární nádrže ve Vrbně
Uplakaná so-
bota 17. října 
2009 nebyla 
důvodem, 
aby se ne-
uskutečnil 
výlov po-
žární nádrže 
ve Vrbně. 
Celou akci si 
naplánovali 
a odmakali 
místní hasiči. 
A jak to pro-
bíhalo? Podívejte se na malou fotoreportáž.

JAK JSME KÁTROVALI
Kadovská starostka zase 
volala. Že něco chce. Stejně 
jako loni. Budeme zase sázet 
stromky, mysleli jsme si. 
Kdo? Přece my Loukaři, co 
už sedm let děláme u Kadova 
letní tábor. Ale starostka na 
to: Kátrovat fotbalové hřiště 
budete! Dostanete kátrovačky 
a pojedete. My jsme jí řek-
li: No jasně, není problém, 
domluveno! Už se těšíme! 
A pak jsme uháněli ke slovní-
kům. Proč?
Zjistit, co je to kátrování! 
My to totiž nevěděli. Ales-
poň někteří. Nebo jenom tak 
tušili. Takže jsme se báli, že 
to bude strašný opruz. Zjistili jsme, že bude. Ale i tak jsme jeli. 
Děti i vedoucí.
Pak starostka řekla, že se půjde i do lesa. Čistit ho. Sraz v sobotu 
v osm ráno u školy! V osm? Cože? Copak neviděla Na samotě 
u lesa? To neví, že Pražáci o víkendu vyspávají? Dobře, v devět! 
Přišli jsme v půl desátý. Možná i později. Ale nemůžeme za 
to. Spali jsme totiž ve stanech a v té zimě nefungoval ani jeden 
budík!
U školy už stála starostka. A pan Cihla. To není zedník, ale le-
sák. Pili kafe. Byla jim zima. To je důkaz, že to s těmi budíky 
byla pravda. Část z nás odjela do lesa s panem Cihlou. Po lese 
už chodil jiný pán s takovou mašinkou a klestil. My jsme to 
potom sbírali. A dávali na hromady. Velké ty hromady byly. Tři.
Chtěli jsme i pálit. To je mnohem větší zábava. Jenže jsme ne-
mohli. Kvůli suchu asi. Tak jsme nasedli do auta a jeli na hřiště. 
Tam se kátrovalo. O sto šest. A skrz čtyři kátrovačky. Už od 
rána. Zjistili jsme, že víme, co to je. Kátrovačky, to jsou úplně 
obyčejný prosejvačky! To se nám ulevilo!
Teď už zbývalo jenom málo – celé fotbalové hřiště zavézt dvou-
centimetrovou vrstvou prosáté hlíny. Jenže když vysypete jedno 
kolečko hlíny na fotbalové hřiště, hnedle zjistíte, že oběd bude 
později. Pokud to tedy chcete dodělat.
A to my tedy dodělat chtěli! Lopaty svištěly. Kátrovačky prosí-
valy. Kolečka se prohýbala. Jenže zelené (trávy) bylo pořád víc 
než hnědé (naší hlíny). Do prkýnka! Ale už!
Naštěstí nás už bylo víc. Kromě navrátilců z lesa přišli i kluci 
z vesnice. Všichni makali. Hnědá už vedla! Konečně!
Pak přišel Majk od starostky. Ospalý! On spal! Ale odpustili 
jsme mu to, protože nás pochválil, kolik jsme toho udělali. To už 
bylo asi tak šest odpoledne. Hlad!
Tak jsme si řekli, že přidáme ještě dvacet koleček a končíme. 
Přidali jsme dvacet a dalších dvacet. A šli jsme do tábora na 
oběd a dát si dvacet.
Večer jsme se někteří vedoucí stavili v klubovně. Na plátně tam 
běžel fotbal. Kvalifikace o mistrovství světa Česko–Polsko. Hrá-
lo se na Spartě. Všimli jsme si, že tam mají o dost horší trávník 
než jednou bude ten kadovský.

 

Loukaři
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DUO MAMI ANEB KLUCI V AKCI
V pátek 9. října bylo v hospodě U Kiliánů ve Vrbně opět 
plno. Na programu večera byla totiž výborná, zábavně poučná 
show o rybách a rybí kuchyni. Aktéry této zajímavé akce byli 
„blatenští kluci“, pánové Ing. Josef Mašek a Ing. Václav Milota, 
vystupující pod šifrou MAMI. Jak bylo naznačeno, vše se točilo 
kolem rybích pokrmů a to od přípravy ryby až po ochutnávku 
některých specialit. Čepovalo se též pivo a jiné nápoje v duchu 
hesla „ryba musí plavat“. Hudební vystoupení během večera 
zajišťovala skupina „Z vršku“ a všichni přítomní byli velice 
spokojeni. Zásluhu na tom mají šéfkuchaři, muzikanti a též 
sponzoři, kterými byli Blatenská ryba, Rybářství Dvůr Lnáře, 
manželé Kiliánovi, Pivovar Strakonice a ZZN Blatná.
Text a foto K.P.

KOCELOVICE
Rodáci
Dalším významným kocelovickým rodákem je Václav Necuda. 
Nyní 52-letý šampión proslavil naši vesnici v oboru méně ob-
vyklém. Je trojnásobným držitelem titulu Mistra Evropy v zá-
vodech psích spřežení. K této zálibě a chovu plemene sibiřský 
husky se dostal jako 35-letý, kdy v roce 1992 získal první titul. 
Začalo to vše nevinně, když v dubnu 1989 získal první fenku 
tohoto plemene. K ní přibyli postupně další psi, rozšiřoval chov, 
začal trénovat nejen psy, ale trénoval především i on sám, napří-
klad i jízdou na kole, aby byl vždycky dobře připravený na zá-
vody. Trénink probíhal od podzimu nejprve s pomocí speciální 
tříkolky, později na sněhu se saněmi.  

Co je pro plemeno sibiřský husky charakteristické? Je to pes 
s atraktivní hlavou a postavou vlka, povahou lovce, přátelský 
k lidem, vytrvalý, nejrychlejší ze severských psů. Barvu má 
od čistě bílé až do černé, oči jsou modré i hnědé. Chov tohoto 
plemene vyžaduje lásku a obětavost i časově náročnou práci. Ke 
krmení se používají granule i maso, ve stravě nesmí chybět vita-
míny. Krmná dávka je odlišná při závodech, jiná je při běžném 
denním režimu. Smečka má speciálně ušité postroje – silonové 
popruhy podšité filcem. Trénuje se od 3 km, trať se prodlužuje
na 10-12 km v režimu dva dny trénink, jeden den pauza nebo 
tři dny jízdy a jeden den pauza. Vůdčí pes ve spřežení vpředu 
musí být poslušný, vytrvalý a sebevědomý, ve smečce nesmí být 
agresivní psi. Psy i štěňata je nutné očkovat, v případě závodu je 
nezbytné potvrzení o tom, že v místě konání není výskyt vztek-
liny či jiné nemoci. Čtrnáct dní před závody se platí startovné, 
v cizině v platné měně. V zimě psům nevyhovuje trať s ledovým 
krunýřem kvůli riziku poranění. Povely pro psy jsou: dží dopra-
va, ho doleva.    
 Pan Václav Necuda se v sezóně 1991 - 1992 zúčastnil osmi 
závodů, přičemž čtyři vyhrál, včetně Mistrovství republiky. Prv-
ní historický titul ME pro českého mushera získal v Ulrichsber-
gu v Rakousku na trati dlouhé 23 km. V této soutěži startovalo 
celkem 100 závodníků, z nichž jedenáct bylo z ČSFR. Další titul 
získal v sezóně 1994 - 1995 na ME v Zadově a potřetí 24.2.1996 
na Slovensku v Donovalech. Na tento závod a umístění vzpo-
míná nejraději pro jeho nádhernou atmosféru. České družstvo 
za příkladné jízdy ocenil prezident FISTIC i pořadatelé. Závody 
v Donovalech shlédlo kolem 15 tisíc lidí.
 Kromě zahraničních akcí v Rakousku, Francii a Německu se 
v rozmezí let 1992 - 2002 zúčastňoval domácích závodů a Mi-
strovství republiky. Byl celkem 26 x první, několikrát obsadil 
stříbrnou příčku a jen pětkrát nedosáhl na medailové pozice. 
Celkem se během deseti let zúčastnil nepočítaného množství zá-
vodů. Na Šumavě se soutěžilo o Pohár Krále Šumavy, další zá-
vody se konaly v Krušných horách, v Beskydech i v Orlických 
horách, využívalo se výborných sněhových podmínek v Novém 
Městě na Moravě, Děčínském Sněžníku i v Jánských Lázních, 
ale závody psích spřežení probíhaly také v nedalekých Škvo-
řeticích a v Sedlici. Každé vítězství bylo vykoupeno hodinami 
tvrdého tréninku v terénu za každého počasí a zahraniční závody 
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navíc byly velmi finančně náročné. O to víc nás vždy potěšilo
každé jeho výborné umístění.  
 Mimo závodní činnost se věnoval také chovatelství. Na ná-
rodní chovatelské výstavě 19.9.1992 v Českých Budějovicích 
bylo z jeho 9 psů pět výborných a čtyři velmi dobří. V roce 
1994 - 1995 rozšířil chov o Tibetské španěly. Po roce 2004 
přidal ke svým chovatelským zálibám také chov koní, kteří 
jsou v současnosti jeho velikou zálibou. 
 Mám tu čest představit tohoto skromného člověka také čte-
nářům našeho časopisu. Dozvíte se o něm také v knize Milana 
Hankovce „Významní rodáci Strakonicka“, která vyšla tiskem 
v roce 2006. A samozřejmě i v naší obecní kronice je množství 
novinových článků a podrobný popis jednotlivých sezón, tak-
že případní zájemci zde najdou i detailní informace o místech 
konání závodů, kategoriích závodů a umístění včetně výsled-
kových  časů. Tolik tedy stručné seznámení s člověkem, který 
naši vesnici tak výborně reprezentoval. Osobně je možné se s 
ním setkat na dalším ročníku závodů psích spřežení ve Škvo-
řeticích, kde nebude chybět mezi diváky.   Milada Cihlová

LNÁŘE
Mikulášská nadílka ve Lnářích 
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře oznamuje, že letošní Miku-
lášská nadílka se uskuteční v sobotu 5. prosince od 16.30 hodin 
na nádvoří lnářského zámku (vchod do zámku hlavní branou). 
Svoji účast v tomto hezkém, historickém prostředí již přislíbili 
čerti a jiné pekelné mocnosti. Možná přijde i Mikuláš s andělem. 
Srdečně zveme všechny děti, hodné i zlobivé a jejich rodiče.

 

Krejčí Václav, předseda tělovýchovné jednoty

Podzimní radovánky na Mateřské 
škole ve Lnářích
Letošní podzim jsme si v naší školce opravdu užili. Protože nám 
počasí přálo, mohli jsme uskutečnit i delší procházky do okolní 
přírody. Pozorovali jsme nejen krásy podzimu, ale i rozmanité 
přírodniny a plody, ze kterých jsme pak ve školce tvořili. Tak 
vznikly například podzimní strašáčci nebo ježci ze slunečnic.
Do lesa jsme s sebou nesli plné batůžky nejen kaštanů a žaludů, 
ale i oves a sůl pro zvířátka. Pozorovali a určovali jsme stromy, 
keře, některé rostliny a také poznávali stopy zvěře. Každý v lese 
něco zajímavého našel a tak jsme si mohli naší školku pěkně 
vyzdobit.
Zpestřením podzimního času byl pro děti plavecký výcvik v ba-
zénu v Horažďovicích, na který se vždy moc těšily.
Pro rodiče a jejich děti jsme uspořádali dílnu na téma „Říjen 
– měsíc barev“. Všem se u nás líbilo, strávili jsme pěkné odpo-
ledne a děti si kromě výrobků odnášely i krásný pocit z toho, že 
si ve školce pohrály se svojí maminkou nebo tatínkem.
K podzimu neodmyslitelně patří také výlovy rybníků. Při výlovu 
Veského rybníka děti pozorovaly práci rybářů a ti jim ukázali 
druhy ryb, které v našich rybnících chovají.
Podzimní období jsme si prožili v celé jeho kráse a se vším, co 
k němu patří.
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková
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TVRZ LNÁŘE 
nabízí všem, kdo provozují lidové řemeslo, možnost prezentovat svou práci a výrobky širší veřejnosti 
na Mikulášském řemeslném trhu, který proběhne dne 5.12.2009 na Tvrzi ve Lnářích. Prosíme všechny 
zájemce, aby nás kontaktovali do 27.11.2009 na telefonním čísle 380 423 770 nebo na e-mailové adrese 
tvrzlnare@blatna.net.

HALLOWEEN V ZŠ LNÁŘE
Co by to bylo za školní rok, kdybychom v jeho průběhu nezažili 
pořádné dobrodružství? A jaký by to byl podzim, kdybychom 
zapomněli na HALLOWEEN? 
Žáci naší školy nezapomněli, ba naopak. Těšili se na tajemný 
den plný překvapení a vybavili se pořádnou dávkou odvahy. 
Již ráno na dveřích vítaly školáky dva ohořelé nápisy: Vstup jen 
pro odvážné! a Vstup na vlastní nebezpečí! Naštěstí máme samé 
nebojácné žáčky a ti bez zaváhání vkročili do svíčkami rozsví-
cené a tajuplně vyzdobené třídy.
Společně jsme si povídali o historii Halloweenu, o jeho symbo-
lech a tradicích, ale také o spojitosti s Dušičkami – Památkou 
zesnulých. Vyprávění jsme si zpestřovali tradičními halloween-
skými hrami, soutěžemi a dalšími zábavnými činnostmi.
Z rozzářených očí a nadšení pro věc soudím, že se děti v průbě-
hu tohoto dne patřičně bavily a užily si spoustu legrace. A jaké 
byly pocity a zážitky žáků z celého dne už musíte posoudit sami 
z jejich příspěvků.
Mgr. Jana Schirlová, učitelka ZŠ a MŠ Lnáře

Halloweenská párty
Dne 23.10. si pro nás paní učitelka připravila Halloween. Když 
jsme vešli do třídy, bylo tam překvapení. Po třídě byly vystaveny 
strašidelné dýně a obrázky černých koček a bubáků. Pak jsme si 
sedli na koberec a vyprávěli strašidelné příběhy. O hodině anglič-
tiny to vypuklo. Přišla i paní ředitelka. Hráli jsme hry např.: obalo-
vání toaletním papírem, sbírání jablek z lavoru,… a nakonec jsme 
měli dobrou hostinu. Halloween byl super.
Žáci 4. ročníku – Eliška Polanská, Anna Venclová, Julie 
Jestřábová

Halloweenská párty
Všechno to začalo ráno 23.10., když jsme vešli do třídy. Celá tří-
da byla obklopena černými kočkami, dýněmi a pavučinami. Než 
jsme se rozkoukali, seděli jsme na koberci a povídali jsme si 
strašidelný příběh o statečném sedlákovi. Paní učitelka nás po-
řád napínala a čtvrtou hodinu vypukla tajemná angličtina. Hráli 
jsme různé hry. Třeba jsme pusou vyndavali jablko z lavoru, 
který byl plný vody, luštili křížovky a zpívali písničky. Nakonec 
jsme to všechno oslavili pořádnou hostinou. Moc jsme se bavili!
Žáci 4. ročníku – Lucie Poláková, Aneta Kvasníková, Šimon Velíšek
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Halloweenská párty
Ráno jsme přišli do třídy a lekli jsme se strašidel, koček a dvou 
velkých dýní. Naše třída byla krásně vyzdobená a prosvícená. 
První hodinu jsme si povídali strašidelný příběh. Čtvrtou hodinu 
to vypuklo. Paní učitelka si nás vyzkoušela, co víme o Hal-
loweenu. Začali jsme si hrát hry. Začalo to strašidelným úkolem 
– měnění dětí v mumie. Potom jsme vytahovali pusou jablko 
z lavoru a za odměnu jsme je mohly sníst. Po té hře jsme chy-
tali bonbóny na provázku. Potom jsme se rozdělili do družstev 
a závodili jsme s pomeranči. Nakonec hodiny jsme se naučili 
básničku. Moc děkujeme naší paní učitelce za krásný pátek.

Výlet do českobudějovického muzea
Dne 20. října, což bylo v úterý, pro nás paní knihovnice Hrube-
šová, spolu s našimi učitelkami, přichystala výlet do Českých 
Budějovic. Sotva jsme se dostali do Blatné, nastoupili jsme do 
vlaku směrem do Strakonic. Pak jsme přestoupili na  rychlík do 
Českých Budějovic. Nejdříve jsme se procházeli kolem řeky. Šli 
jsme do muzea, kde jsme zhlédli mnoho zajímavostí ze šumav-
ských hor. Také jsme šlapali na rotopedu a přitom se nám pro-
mítala šumavská krajina. Dívali jsme se na poučné filmy a luštili
různé kvízy. Potom jsme odešli z muzea k budějovické Černé 
věži. Na Černé věži jsme vyšlapali 225 schodů. Shora jsme vi-
děli krásnou krajinu. Dále jsme pokračovali v prohlídce náměstí, 
kde nás zaujala Samsonova kašna. Na závěr nám byl umožněn 
rozchod v Prioru. Potom jsme odjeli stejnou cestou domů. Výlet 
se nám líbil, protože jsme viděli a poznali hodně nového.
Žáci 4. a 5. ročníku – Martin, Matěj, Kuba, Hanka, Lucka, Anička

Zastavení u Samsonovy kašny

Poslední chvilky před odjezdem domů

Vánoční akce v ZŠ a MŠ Lnáře
Název akce : Vánoční výstava
Kde: vestibul ZŠ a MŠ Lnáře
Kdy: 15. - 18. 12. 2009
Pořádá: ZŠ a MŠ Lnáře
Vstupné: vstup dobrovolný
Prezentace dekorativních výrobků s vánoční tématikou dětí ze 
základní a mateřské školy,  výstava dětských prací zhotovených 
na kroužku keramiky a na kroužku dovedných rukou. 
Název akce : Vánoční koncert
Kde: tělocvična ZŠ a MŠ Lnáře
Kdy: 21.12. 2009 od 15,00 hod
Pořádá: ZŠ a MŠ Lnáře
Vstupné: vstup dobrovolný 
Pásmo koled, básní a dramatizací s vánoční a předvánoční 
tématikou. Venclová Jitka, ZŠ a MŠ Lnáře

MAČKOV
Domov Petra Mačkov
Domov PETRA Mačkov (dále jen DPM) byl vybudován a uve-
den do provozu v roce 1999 jako ústav sociální péče. Je zřizo-
ván Krajským úřadem – Jihočeským krajem v Českých Budějo-
vicích.
Na základě splnění podmínek pro registraci nabízí uživatelům 
sociálních služeb tyto typy pobytových sociálních služeb: chrá-
něné bydlení v Mačkově a v Blatné, domov pro osoby se zdra-
votním postižením a ambulantní službu sociálně terapeutické 
dílny.
Cílovou skupinou u pobytových služeb jsou děti od 3 let věku, 
mládež a dospělí s mentálním, případně kombinovaným postiže-
ním se sníženou soběstačností a jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.
Kapacita DPM je 120 lůžek a je zcela naplněna.
Cílovou skupinou u ambulantní služby sociálně terapeutické díl-
ny jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 
10 let věku a senioři. Tato služba je určena nejen klientům DPM, 
ale i cílovým skupinám z řad veřejnosti.
Kapacita sociálně terapeutických dílen je 30 klientů.
Základním posláním Domova PETRA Mačkov, je podpořit 
uživatele pobytových služeb sociální péče žít plnohodnotným 
a spokojeným životem. Při své činnosti zachovává přirozené 
sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.
Snahou zaměstnanců Domova je podporovat a rozvíjet schop-
nosti každého z uživatelů, samozřejmě s ohledem na hloubku 
postižení a možností.

Hlavní činnost Domova PETRA Mačkov
V rámci své hlavní činnosti zajišťuje DPM pro uživatele služeb 
podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabili-
tační, sociální, terapeutickou, výchovnou a vzdělávací, volnoča-
sové aktivity a pracovní zapojení klientů.
Ošetřovatelská, zdravotní a lékařská péče
Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajištěna vlastními 
zaměstnanci (pracovníky sociálních služeb a zdravotními 
sestrami), lékaři dojíždějí a  ordinují pravidelně v ordinacích 
DPM.
1 x týdně praktický lékař
1 x za 2 týdny pediatr, neurolog a psychiatr
1 x měsíčně zubní lékař
Rehabilitační péče
Je zajištěna vlastními zaměstnanci, kteří používají tyto techniky: 
Vojtovu metodu, Bobathův princip, míčkování, polohování, 
LTV aktivní i pasivní, fyzioterapii – ultrazvuk, diadynamik, 
elektroléčbu, parafín, magnetoterapii atp., rehabilitace v bazénu, 
masáže v „suchém“ vodním lůžku, hiporehabilitace.
Sociální péče
DPM zaměstnává 2 sociální pracovnice, které zajišťují podporu 
v oblasti sociální a vedou sociální agendu.
Terapie
Činnost je zajištěna ve 4 sociálně terapeutických dílnách 
– tkalcovské, keramické, šití, vyšívání a pletení, výroba dekorací 
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a loutek. Dále pak je to nabídka muzikoterapie, hipoterapie, 
hydroterapie, skupinového cvičení, cvičení ve fitness, malba
a kreslení, výroba koláží a animace obrázků, výuka hry na 
flétnu, práce ve skleníku.
Výchovně vzdělávací činnost
je zajištěna jednak v DPM vlastními zaměstnanci, ale hlavně 
v Základní škole speciální v Blatné, kam jsou klienti dováženi 
speciálně upraveným autobusem. Jedna rehabilitační třída pro 
žáky s nejhlubším postižením pracuje přímo v DPM. Vyučující 
zajišťují rovněž i individuální výuku přímo u lůžka nebo 
speciálních pracovnách.
Volnočasové aktivity
Volný čas mají možnost klienti trávit dle svého uvážení. V DPM 
pracuje zájmové kroužky – paličkování a šití, výroba ručního 
papíru, vaření, sportovní a hudební kroužek. Dále je uživatelům 
nabízena častá možnost vycházek, výletů, zájezdů a rekreací, 
sportovních soutěží atp.
Pracovní nabídky
DPM zaměstnává 12 klientů na dohodu o pracovní činnosti. 
Vykonávají práce ve skleníku a zahradě, hospodářské budově, 
kuchyni, prádelně a úklidové práce.
Doplňková činnost – nabídka pro veřejnost
Ubytování a stravování, využití komplexu rehabilitačních 
bazénů, masérské a rehabilitační služby, jízda na koních, praní 
a mandlování prádla, prodej výrobků  jak v Mačkově, tak 
i v budově školy v Blatné, kde je malá prodejní galerie.
Podrobné a aktuální informace o dění v Domově je možno 
najít na webových stránkách DPM www.domovpetra.cz
Cílem veškerého úsilí zaměstnanců, zasvěcených odborníků, 
rodičů a blízkých klientů Domova PETRA v Mačkově, 
je vytváření co nejlepších podmínek ke smysluplnému 
a důstojnému životu v moderním a příjemném prostředí a 
získání co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí.
Vlasta Maroušková, ředitelka Domova PETRA Mačkov

GALERIE JIŽ V PROVOZU!
Domov PETRA Mačkov srdečně zve zájemce do znovu 

otevřené galerie v Nerudově ulici 505 v Blatné, v budově 
Základní školy speciální.

V galerii si můžete prohlédnout a také nakoupit výrobky 
uživatelů, které vznikají v terapeutických dílnách Domova.

PRODEJNÍ DOBA GALERIE:
  Pondělí zavřeno
  Úterý 14:00 – 16:30
  Středa 14:00 – 16:30
  Čtvrtek zavřeno
  Pátek 14:00 - 16:30
  Sobota 9:00 – 11:00 (1x za 14 dní, sudý týden)
  Neděle zavřeno

MYŠTICE
7. listopad v Myšticích
V brzkých ranních 
hodinách se sešlo 
na dvacet brigády 
chtivých místních 
i přespolních. 
První skupina 
vyrazila do terénu, 
aby svezla staré 
železo a nebezpeč-
ný odpad. Zejmé-
na toho druhého 
se opět nastřádalo 
velké množství 
a tak dobrovolníci 
objížděli naše jednotlivé obce ještě dlouho po poledni. Také 
železného šrotu se svezlo několik valníků. Poděkování všem 
zúčastněným.
Druhá skupina se pak vydala do Dvoretic, kde zahájila výsadbu 
stromové aleje podél polní cesty ze Dvoretic směrem k „bříze“ 

(označení pro místně znalé). Vysázeno bylo na čtyřicet stromů 
a keřů. Druhové zastoupení – švestky, jabloně, jeřáby, vlašské 
a lískové ořechy, hlohyně, dvě lípy a jeden dub, který, jak dou-
fáme, bude v budoucnu dělat důstojného partnera již zmiňované 
bříze, jež se tyčí v těsné blízkosti komunikace mezi Myšticemi 
a Vahlovicemi. Z tohoto místa je nádherný výhled na celý rybník 
Labuť včetně jeho okolí. Výsadba byla realizována za dotačního 
přispění z Programu rozvoje venkova v rámci akce Zlepšení do-
pravně technické infrastruktury a vzhledu obce Myštice. V od-
poledních hodinách se pak jednotlivci s obou brigádnických 
skupin sešli k již dlouhodobě naplánovanému běžkařskému 
závodu. No, sněhu opravdu bylo nemnoho a z Krkonoš nám také 
nikdo žádný nedovezl. Tímto jsme se však rozhodně nenechali 
odradit a vyrazili na běžkařské klání. 
Vyhráli všichni. Jen nevím, co bychom dělali, kdyby na tento 
termín bylo stanoveno bruslení…
Zakončení celého dne v místní občerstvovací stanici pak bylo 
samozřejmostí. 
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SRAZ DŮCHODCŮ V MYŠTICÍCH
V sobotu 24. října se uskutečnil tradiční sraz důchodců 
v kulturním domě v Myšticích. Akce se zúčastnilo padesát pět 
seniorů z našich obcí. Po úvodním slovu starosty vystoupily 
se svým pásmem písniček a básniček místní děti. Paní 
Kosíková a Francová s nimi mimo jiné secvičily hru o slepičce 
a kohoutkovi. I přes jisté problémy s ozvučením se vystoupení 
dětí těšilo velkému zájmu. V pět hodin odpoledne pak nastoupil 
band pana Vonáška z Hornosína. Kapela hrála ještě hodně po 
půlnoci, kdy se poslední z účastníků rozcházeli domů. Drtivá 
většina zúčastněných si chválila návrat akcí tohoto typu zpět 
do místního kulturního domu. Zde se tento sraz konal po sedmi 
letech, neboť v letech minulých byl sál uzpůsoben tak, že 
obdobné akce zde nebylo možné v zásadě pořádat. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

Připravované akce – myštické 
informatorium:
Upozorňujeme občany na možnost odběru obědů včetně 
rozvozu ze Zájezdního hostince u Labutě. Cena oběda je 65,- 
Kč. Občanům důchodového věku pak obecní úřad přispívá 20,- 
Kč na oběd. Výsledná cena je pak 45,- Kč. Bližší informace na 
tel.: 383 490 211.
Nové internetové stránky www.obecmystice.cz

27. listopadu od 20:00 – P A R K Á N I – KD Myštice
29. listopadu od 16:00 – výroba adventních věnců – zasedací
    místnost OÚ
5. prosince od 15:00 – Mikulášská – KD Myštice
19. prosince od 19:00 – Hamr a A L K E H O L – KD Myštice
13. února se uskuteční v kulturním domě v Myšticích ples, 
který pořádají společně Myslivecké sdružení Labuť Myštice 
a Sbor dobrovolných hasičů Myštice

PŘEDMÍŘ
Stromy bez listí připomínají, že opět nastal podzimní čas, blíží-
cí se zima upozorňuje, že se blíží konec roku, čas bilancování 
a vzpomínek.
Vstup do předvánočního období zahájíme mikulášskou nadílkou 
pro děti, kterou ve spolupráci se sponzory a obecním úřadem bude 
pořádat nájemce pohostinství v Předmíři.
Akce, na kterou tímto zveme, se bude konat 5.12. od 13 do 16 
hodin v sále kulturního domu v Předmíři.
Zastupitelstvo obce v těchto dnech sestavuje rozpočet na r. 2010. 
Jeho výše se bude opět pohybovat ve výši okolo 3. mil.Kč. V 
záloze ještě zůstávají rezervy z minulého období, tak budeme 
hledat možnost dotace, aby mohla být realizována asi největší 
akce zbytku tohoto volebního období -  „obchvat“ Řišť. Po skon-
čení územního řízení nyní probíhá řízení stavební, na jehož konci 
by mělo být vydáno stavební povolení. Hospodaření tohoto roku 
pravděpodobně skončí tak jako v roce minulém s přebytkem, tak-
že ačkoliv myslím, že v příštím roce všeobecně teprve pocítíme 
následky celosvětové krize, nepředpokládám, že by se tato něja-
kým významným způsobem měla dotknout chodu obce, a akce 
které budou naplánovány se doufám podaří realizovat.
V minulých dnech bylo v kanceláři ú instalováno zařízení a vyba-
vení CZECH Point, na které jsme získali dotaci, tak doufám, že 
po jeho „úplném oživení“bude sloužit ku prospěchu nás všech.
Jelikož nás čeká zimní období, a s ním pravděpodobně sněhová 
nadílka, máme připraveny mechanismy na zimní údržbu našich 
veřejných prostranství a místních komunikací. Pochopitelně 
nejde všechen sníh uklidit „najednou“, tak tímto prosím o pří-
padnou trpělivost a toleranci. 
Další prosba, či spíše žádost směřuje k třídění odpadů. Ačkoliv 
se „kázeň“ v této činnosti zlepšila, přesto přetrvávají určité ne-
dostatky. Plastové láhve je nutno před uložením do kontejneru 
sešlápnout či zmáčknout, aby co nejvíce využil prostor. Většina 
lidí to takhle dělá, ale stále se ještě najdou jedinci, kteří si s tím-
to hlavu nelámou. Ale měli by si uvědomit, že prostředky které 
jsou na odvoz odpadů vynakládány jsou naše společné! Jeden 
odvoz „plastů“ stojí cca 5000,- Kč.
Pokud se stane, že někdo ke kontejneru uloží plastový pytel, dů-
razně žádáme, aby v něm byly pouze odpady, které tam přísluší.
Se začátkem zimního období opět nazuli brusle členové hokejo-
vého družstva „HC Pastouška club“, kteří naši obec reprezentují 
v soutěži „Šumavská liga“. Zveme tímto ty, kteří mají možnost 
aspoň ke sledování jejich činnosti na vtipně a vkusně vedených 
stránkách, www.pastouska.net . Zároveň přejeme hokejistům 
mnoho sportovních úspěchů a naplnění jejich cílů.
Jak jsem již psal v úvodu, blíží se období vánočních svátků. 
Měly by to být svátky klidu a pohody, tak se všichni snažme ten 
klid a pohodu okolo sebe co nejvíce a nejdéle vytvářet.

Přeji všem hodně zdraví, klidu a pohody.
Blahopřejeme oslavencům, kteří si svá jubilea připomínají 
v tomto období. Jsou to především:
František Lehečka (88), Jarmila Kalbáčová (83), Bohumil Mina-
řík (60) z Metlí, Růžena Kubová (82), Karel Hlína (81) a Jaro-
slav Straka (60) ze Zámlyní.
Rozloučení: Miloslava Hudečková (+80) ze Zámlyní
 Karel Palivec, Předmíř

RADOMYŠL
„Podskaláci“ z Radomyšle 
rozdávali radost
Kdy přesně vznikl první impuls a myšlenka uvést operetu „Pod-
skalák“? Na tuto otázku by asi dokázal nejpřesněji odpovědět 
Richard Semiginovský, nebotˇprávě on s tímto nápadem po zda-
řilé „Konopické“ přišel, stalo se tak koncem roku 2007. Násle-
dující rok 2008 již začaly divadelní přípravy pod vedením paní 
Ludmily Prášilové a zazněly první tóny pod taktovkou Richarda 
Semiginovského. Obsazení a složení bylo hodně podobné jako 
ve Staročeské konopické - od prvopočátku se zapojil sbor Sv. 
Martina, Baráčníci, ale i ostatní občané Radomyšle a okolí. Ob-
sazovaly se role, každý týden se pilně zkoušelo, pomalu a jistě 
vznikalo zajímavé dílo. Později bylo potřeba pořídit kostýmy, 
oprášit a zrenovovat kulisy, které ještě pamatují staré dobré 
časy ochotnického divadla v Radomyšli. Zákonitě bylo potřeba 
zařídit též organizační a přípravné práce, které se dařily také 
díky podpory úřadu městyse Radomyšl. Postupně se hra zdo-
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konalovala a začala 
přinášet účinkujícím 
uspokojení a radost, 
ale též i obavy před 
blížící se premiérou. 
S pocitem nabídnout 
lidem, jenž tuto ope-
retu znali z let minu-
lých, jen to nejlepší, 
se začaly prodávat 
vstupenky na první 
představení a zároveň 
hned na druhé, pro-
tože to už bylo jasné, 
že poptávka předčila 
místa v obsazení 
sálu. Ano, ano, byl to 
nepopsatelný pocit, 
pocit hrdosti, všichni 
účinkující cítili vel-
kou zodpovědnost 
za radost a úsměvy, 
které byly v tu chvíli 
ve tvářích všech diváků. Po třetím odehrání „Podskaláka“ přišla 
nabídka k uvedení hry ve Strakonicích a ve Volyni a samozřej-
mě k repríze v Radomyšli.
Takže po prázdninách začaly nové zkoušky a obnovené před-
stavení. Zvláštní svíravý pocit z cizích prostor a obávané účas-
ti nastal před uvedením hry ve Strakonicích. Naštěstí nebyl 
dlouhotrvající, neboť naplněný sál, výborné publikum udělali 
své a naopak přidali hře na spontánnosti a uvolněnosti. Při ná-
sledném představení ve Volyni se vše opakovalo, naplněný sál, 
všude kolem lidé s úsměvem ve tváři a velké díky. Nálada všech 
se odrážela postupně s úspěchem. Nervozita z počátku, kterou 
svým osobitým vtipem a všude přítomností narušoval a ke klidu 
povzbuzoval Martin Levý později ustoupila větší sebedůvě-
ře podložené vtipem, což způsobovalo momenty překvapení 
v hereckém projevu. Postupem času se z účinkujících utvořil 
tým, který si byl vědom svých jednotlivých rolí, povinností 
a kolektivní společné práce. Úspěch, o kterém lze teď již nahlas 
mluvit, byl pro všechny odměnou, zábavou, ale i závazkem do 
budoucnosti. Tato hra, na jejímž začátku bylo nadšení, nejenže 
přinesla radost do srdcí, nevšední zážitky z českých písniček, 
hodně veselí z hereckých výkonů a též byla darem, který si dali 
účinkující sami sobě. Za Baráčníky Zdena Jůzková       

Beseda s policií ČR na téma 
„Nebezpečný věk“
V úterý 
27.10.2009 
v podvečerních 
hodinách pro-
běhla beseda 
s poručíky No-
vákovou a Bab-
kou ze strako-
nického obvodu 
policie. Velmi 
pěkně, stručně, 
jasně a důrazně 
vysvětlili, jak 
se chránit před 
nechtěnými 
návštěvní-
ky v domě. Tři zásady – zamykat, nedůvěřovat a ověřovat se 
probíraly stále dokola na případech (leckdy hodně smutných). 
Probrali jsme, jak se ochránit před kapsáři, před zloději kabelek 
a peněženek. Přesvědčili nás, že i starý, špatně pohyblivý člo-
věk se může ubránit. Těch věcí bylo opravdu hodně, a kdo si to 
vezme k srdci má 50% šanci uspět. Sešlo se nás 23 a bylo živo. 
Největší zážitek byl sestavení portrétu na notebooku (poručice 
Novákové). Nešlo nám to! Všichni dostali samolepku „Než ote-
vřu dveře“, letáky a brožurku. Dvě nejaktivnější ženy pouzdro 
na brýle. Beseda byla velmi aktuální a potřebná. 

Dámská jízda
V záři pořádala krajská organizace ČSŽ zájezd do Francie. Jelo 
se autobusem p. Vohryzky s velmi příjemnými šoféry až do Can-
nes. Radomyšlská šestka si to užívala. Výlety, moře, lodě, náku-
py a večerní sedánky probíhaly v naprosté pohodě. A proč taky 
néé?? Kdy se nám podaří vyměnit sporák a koště za sladké nic-
nedělání. I přes špatné počasí jsme si to užívaly. Výlet do Saint 
Tropez, francouzských Benátek, Monaka a hlavně Cannes. Stih-
nout se dalo i válení u moře, které se předvedlo ve zlé i krásné 
podobě. Užili si i plavci. Kuchař se činil a chutného jídla bylo 
dost. Nejlepší na všem ale bylo, že se těch 56 ženských za celý 
týden ani jednou nepoškorpily. Za rok se jede zas a tak zveme 
ty, co ještě nebyly, aby se připojily...
 Za ČSŽ Radomyšl Blanka Matoušková 

Podskalák
Ochotníci z Radomyšle nastudovali divadelní přestavení Pod-
skalák. Téměř tři hodiny dokázali bavit plné divadelní sály v Ra-
domyšli, Volyni i Strakonicích. Na hercích bylo vidět, že hrají 
a zpívají s chutí a s radostí. Bylo to představení plné laskavého 
humoru, pohody a písniček Karla Hašlera. Na divadelních prk-
nech protagonisté zapomněli na své starosti a neduhy a stali se 
z nich hrdí podskaláci. Všichni byli prostě úžasní, největší obdiv 
si však  zaslouží duše celého představení paní Ludmila Prášilo-
vá, která dokázala zrežírovat čtyřicet účinkujících. Nadchnout 
tolik lidí pro jedno představení a nebát se jít s „kůží“ na trh, je 
čin velmi odvážný. Děkujeme.

 

BH

2 „Významné osobnosti roku“ jsou 
z Radomyšle
Jako každý rok uspořádala Jihočeské hospodářská komora ve 
Strakonicích „Fórum podnikatelů Strakonicka, na kterém byla 
předána ocenění významným osobnostem a podnikatelům okre-
su Strakonice. Ocenění „Významná osobnost“ roku letos získali 
také ak. malíř J. V. Novotný z Radomyšle a radomyšlský rodák 
p. Alois Hradský.  
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Kupte si kalendář, nebo zajímavý 
vánoční dárek
V infocentru v Radomyšli (DPS Radomyšl) můžete zakoupit 
několik druhů kalendářů na rok 2010, zajímavé knihy, 
pohledy, DVD a další. Od prosince zde budou k dostání také 
horké novinky a to DVD z premiéry divadelního představení 
„Podskalák“ a DVD z letošní pouti a setkání rodáků. Je zde také 
Jihočeská pohádková kancelář. 

Nenechte si ujít 

„SILVESTR 2009“ 
v Sokolovně v Radomyšli

Tělovýchovná jednota Radomyšl 
pořádá

 31.12.2009 od 20.00 hodin 
v místní Sokolovně 

tradiční silvestrovskou zábavu. 

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKVĚLÁ 
SKUPINA FATIMA. 

Předprodej vstupenek je v Jednotě v Radomyšli.
Nebude chybět slavnostní ohňostroj.

v neděli 29.11.2009 od 14.00 na ÚM 
v Radomyšli

OZNAMUJEME, ŽE PŘILETÍ

Úřední den:         29.11.2009 
Úřední hodiny:   14:00 – 16:30
Úřední místo: radnice v Radomyšli

Děti můžou poslat své přání  
Ježíškovi.

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Svazu tělesně postižených v Blatné
Schůze se koná dne 4.12.2009 v pátek od 14.00 hodin.
POZOR – změna: na zámku Blatná 
Program dle plánu + TOMBOLA.
Občerstvení zajištěno.                       Předseda STP Luboš Srb

UZENICE
Něco málo z Uzenic
V současné době v Uzenicích probíhá oprava vodovodních 
a elektrických rozvodů společně s výměnou oken na budově 
OÚ. Tato akce je financována za účasti dotačního příspěvku
Jihočeského kraje v rámci POV ve výši 130 tis. Kč.
Koncem října byla dokončena úprava parku na návsi a to 
položením žulových obrubníků okolo silnice, které provedla 
firma STRABAG. Tolik k započatým nebo dokončeným pracím
v obci a teď něco k podzimu.
Úklidem spadaného listí před „Martinským posvícením“ jsme si 
jistě všichni uvědomili, jak rychle se blíží zima a že nám začala 
topná sezona. Proto bychom rádi občany s předstihem upozornili 
na ukládání popele do kontejneru, aby nedocházelo k tomu, že 
nám na návsi bude znepříjemňovat život štiplavý kouř, nemluvě 
o nemalých finančních prostředcích vynaložených na opravu
kontejneru. Proto Vás žádáme: ukládejte do kontejneru POUZE 
VYCHLADLÝ POPEL!!!
Na závěr bychom chtěli poblahopřát paní Teskové, která 
v prosinci oslaví 80. narozeniny. Touto cestou Vám do 
dalších let přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti.

NOVĚ SE PŘEDSTAVÍ:
 bytová dekorace 
    p. Kulhánkové
 svíčky od Šárky
 dárky pro radost od
    Lidušky
 originální šperky 
    a bižuterie
 drobnosti od Pacholíčka
 květináče a patchwork ze
    Sedlice
 vánoční výzdoba ze
    Sedlice
 a jiní

TRADIČNĚ ZVOU 
PRODEJCI:
- voňavých a dobrých čajů
- dřevěných hraček
- Jaruška s vánoční výzdobou
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UZENIČKY
Aktuální informace z obce Uzeničky
Obec i v letošním roce pokračovala v naplánovaných pracech při 
realizaci obnovy technického vybavení kulturního domu. Uve-
dený záměr byl v souladu s dlouhodobým plánem prací. Na tuto 
akci byla přiznána dotace z programu obnovy venkova Jihočes-
kým krajem ve výši 130 tisíc Kč. Opravy se provedly vtanečním 
sále, přísálí a na jevišti, kde bylo vše vymalováno, natřeno, byla 
provedena celková oprava elektroinstalace a výměna podlahy na 
jevišti. Touto neinvestiční akcí bylo docíleno zlepšení možného 
využití pro kulturní akce a zhodnocení obecního majetku, který 
sloužil v některých případech více než 60 roků.
 Kulturní dům v Uzeničkách byl v poválečných letech zrekon-
struován do dnešní podoby za vydatné pomoci místní mládeže, 
kde lze konstatovat jeho nadčasovou hodnotu pro jeho využití. 
Vytvořené hodnoty našimi předky je nutné udržovat, obnovovat 
a stále zhodnocovat. Při této příležitosti bych rád za dnešní obec 
a občany poděkoval předkům, kteří svojí pracovitostí, rozvahou 
a předvídavostí vytvořili podmínky pro současný život v naší 
obci.
 Obec realizuje za pomoci Architektonické kanceláře Ing. 
Arch. Kolářové zpracování územního plánu, kde v současné 
době byly předány podklady pro I. část zadání.
 V letošním roce bylo uskutečněno více finančně náročných
akcí. Obnova opěrné zdi v Černívsku, zhotovení odvodnění 
obecní komunikace u zastávky autobusů, oprava venkovní 
omítky na kapličce, výsadba lesních stromků a jejich oplocení 
v obecním lese, obnova počítačového vybavení za podpory Ji-
hočeského kraje 75 %, technické vybavení pro datové schránky 
s finanční pomocí fondů MV a EU.
 V našich zeměpisných výškách již začalo topné období, proto 
bych rád apeloval na všechny občany, aby se vždy přesvědčili, 
že nevhazují do společného kontejneru žhavý popel. V osadě 
Černívsko se již zdárně podařilo podpálit opravený kontejner, 
který byl v loňském roce nákladně opraven a tímto jej velmi po-
škodit. Obecní úřad připomíná, že byla uzavřena smlouva s TS 
v Blatné, kam je možné předávat odpady do sběrného dvora, 
které nepatří do kontejnerů s běžným komunálním odpadem. 
 Sbor pro občanské záležitosti při OÚ připravuje tak jako 
každý rok Mikulášskou nadílku pro děti. Takže je ještě možné 
částečně napravit prohřešky, ze kterých se budeme zodpovídat 
čertům…
Obecní úřad přeje hodně zdraví a pohody v závěru roku!
Zdeněk Sýbek, starosta obce

VELKÁ TURNÁ
Druhá etapa vodovodu a kanalizace 
s příjezdovou komunikací pro 
ČOV-ATC-Milavy
Den 26.10.2009 
začala výstavba 
druhé etapy 
vodovodu a ka-
nalizace pro 
ČOV- ATC-Mi-
lavy společně 
se zemními 
pracemi obsluž-
né komunikace. 
Firma ZNA-
KON, a.s. SOU-
SEDOVICE, 
započala stavbu 
komunikace 
překládkou zemního vedení kabelů NN do betonových kabelo-
vých žlabů a skrývkou ornice pod budou komunikaci. Stavební 
společnost ZUKLÍN+ŠPATNÝ, Doubravice, provádí vodovodní 
a kanlizační práce. Stavbu zahájili výkopovými pracemi pro 
pokládku vedení a výstavbu odbočný a revizních kanalizačních 
šachet. 

Obě stavební akce budou obci předány do 31.12.2009, kdy do-
jde i k proplacení. Foto: skrývka ornice pod stavbu komunikace.
Oprava místní komunikace v obci Velká 
Turná
V měsíci září 2009 provedla firma ZNAKON, a.s. SOUSEDO-
VICE, opravu povrchu místní komunikace v obci. Oprava pro-
běhla podle harmonogramu a byla předána bez vad a nedodělků 
podle požadavků ojednavatele. 
Foto: Pokládka nového asfaltobetonu. 

Činnost SDH Velká Turná
V průběhu září provedli členové SDH Velká Turná opravu dře-
věného záklopu půdního prostoru v budově hasičské zbrojnice. 
Nová prkna byla chemicky ošetřena a položena na trámový 
strop. Půdní prostor je v nepřízni počasí využíván na sušení po-
žárních hadic. SDH Velká Turná vypomáhá při sběrných dnech 
pořádáných obcí. Dochází k dotřiďování odpadů (železo, plasty, 
velkoojemový odpad). Za výpomoc a prodej druhotných odpa-
dových surovin dojde ze strany obce k zakoupení vycházkových 
uniforem cca v hodnotě Kč 10.000,-.
Foto: Oprava záklopu. 

Čistění Rojického potoka
Před koncem roku 2009 provede (Ministerstvo zemědělství ČR) 
Zemědělská agentura Strakonice, vyčistění části dlážděného ko-
ryta Rojického potoka, která jako poslední chybí k bezpečnému 
průtoku vody v potoce v obci. Tímto krokem bude docílen hlad-
ký průběh vody jak v běžném, tak i ve zvýšeném stavu hladiny. 
Mírné provozní zanášení koryta každoročně čistí členové SDH 
Velká Turná. Zmiňovaný úsek je však zanesen tak, že běžnými 
technickými prostředky sboru nebylo možné tento úsek vyčistit. 
Obec děkuje „Zemědělské agentuře Strakonice“ za příkladnou 
spolupráci mezi obcí a agenturou při udržování vodního toku 
v obci pro hladký průtok vody a tím i k předcházení případných 
škod na majtkeu při povodních. Foto: Rojický potok.
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Datové schránky
Obecní úřad dne 29.10.2009 zprovoznil DATOVOU SCHRÁN-
KU – OÚ. Dne 9.11.2009 byl uskutečněn první výběr zprávy 
mezi obcí a Krajským úřadem - Jihočeského Kraje v Č. Bu-
dějovicích. Přesto, že veškeré provozní náležitosti jsou teprve 
v rozjezdu, doufáme, že nová technolofgie bude přínosem pro 
všechny. 
Kultura a služby v obci
Prodejna Potravin - COOP – Jednota spotřební družstvo ve Vo-
lyni. Nabídka prodejny - potraviny denní potřeby (pečivo masné 
výrobky, uzeniny, mléčné výrobky, pití, alkohol, mouky, zele-
nina, ovoce..); průmyslové zboží (hyg. potřeby, prací potřeby, 
monočláky; drobné oděvy, ….) 
Prodejní doba:   Po – 07:00 – 11:00 13:00 - 15:30 hodin
  Út – 07:00 – 12:00 
  St –     07:00 – 11:00 13:00 - 14:30 hodin
  Čt – 07:00 – 12:00
  Pá – 07:00 –     11:00 13:00 - 15:30 hodin
  So –    07:00 – 10:00
HOSPODA NA ROZHRÁNÍ – provozovatel pí.Majerová.
Nabídka provozovny - Hospodská činnost – točené strakonické 
pivo: Strakonice 11, Klosterman – polotmavé, pochutiny k pivu. 
Pořádání společenských akcí, večírků a zábav
Provozní doba – zimní provoz:
Čt - 17:00 - 22:00 hodin, pátek - 17:00 - 22:00 hodin, sobota 
17:00 - 22:00 hodin, neděle - 17:00 - 20:00 hodin.
Akce pořádané v HOSPODĚ NA 
ROZHRÁNÍ do konce roku 2009
 So - 5.12.2009 – Mikulášská nadílka v sále – pro děti (v pod-
večer).
 So - 5.12.2009 – Mikulášská veselice pro dospělé s překva-
pením (v sále od 10:00 hod.)
 So - 12.12.2009- Poslední leč - mysliveckého sdružení „Bá-
rovka Osek“ (v sále od 20:00 hod. Hudba + tanec). 
 So - 26.12.2009 – Turnaj ve stolní tenise – děti, dospělí (v sá-
le) 
 31.12.2009 - SILVESTROVSKÁ VESELICE (v sále hospo-
dy, hudba + tanec + do rána) .
Text a foto místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek 

ZÁBOŘÍ
Vítání občánků v Záboří
Je sobota - 7. listopadu. Přes pokročilé podzimní datum svítí 
hřejivé sluníčko, počasí pro procházku s kočárkem jako udělané.  
Ale co to? Kočárky s miminky nemíří do barevně oděné přírody 
kolem Záboří, ale k místnímu obecnímu úřadu, mnohdy v do-
provodu nejen rodičů, sourozenců, ale i prarodičů a známých. 
Máme tu vítání občánků – čtyř děťátek narozených v letošním 
roce! Poprvé má pan starosta možnost uvítat dvojčátka! Kluci 
Hokrovi, Tomáš a Patrik, jsou si podobní k nerozeznání, zvě-
davě pokukují jako správní bráškové jeden po druhém, takový 
šrumec a opravdu kvůli nám? Svůj velký den má i Nátálka 

Merašická, z očí jí koukají rarášci, chvilku neposedí. Nejmladší 
miminko je Daneček Gréc, je nejklidnější a lebedí si spokojeně 
v maminčině náruči. Paní J. Vodičková všechny mile uvítala, 
usadila rodiče s miminky kolem kolébky ve slavnostně vyzdo-
bené zasedací místnosti a hned na začátek uvedla vystoupení 
předškoláčků zdejší školky. Paní učitelka Řandová připravila 
se Zdenkou, Domískem, Anetkou, Kristýnkou a Danečkem 
roztomilé pásmo písniček a básniček. To miminka koukají, co 
už dovedeme, říkají si asi předškoláci! Potlesk přítomných je 
těší, nestihli se ani zastydět. Povedlo se a ke slovu se dostává 
pan starosta. Krátký, ale upřímně míněný monolog předchází 
stvrzení zápisu občánků do slavnostní knihy, pro maminky je 
připravena růžička, pro miminka dárečky, tatínkové  fotí ta malá 
zlatíčka v kolébce. A na závěr nesmí chybět „bublinkový“ přípi-
tek – takže právě vám – Natálko, Danečku, Tomášku a Patričku 
– na zdraví. 

 

J. Říhová
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Ve Hvožďanech zněla dechovka 
a heligónky
Poslední říjnovou 
sobotu 31.10.2009 
se konal již 11. 
hudební festival 
Třemšínská heli-
gónka 2009. Di-
váci mohli shléd-
nout vystoupení 
třiceti heligónkářů 
jednotlivců, k tan-
ci a volné zábavě 
vyhrávala Toulavá 
kapela z Rožmitá-
lu pod Třemšínem. V divácké soutěži obdržel nejvíce hlasů On-
dřej Římek z Pavlovska u Rokycan, druhé místo obsadil Václav 
Krajíček ze Zbirohu a o jediný hlas třetí příčku obsadil Ladislav 
Beran ze Slavičína. Celý průběh setkání heligónkářů moderova-
ly Jitka Štěpánová a Jana Filinová. V rámci doprovodného pro-
gramu se již v pátek 30.10.2009 konala taneční zábava s nejstar-
ší jihočeskou dechovkou Babouci kapelníka Petra Shýbala.
Obě kulturní akce měly velký ohlas u přítomných diváků, v kul-
turním domě panovala po oba dny bezvadná atmosféra. Všech-
ny fanoušky tohoto žánru již teď srdečně zveme na 12. ročník 
setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2010, které se bude 
konat v sobotu 30.10.2010, v pátek 29.10.2010 se uskuteční 
taneční zábava s Babouky. Podrobné informace a fotografie lze
najít na internetových stránkách heligónkářské ligy 
www.umuzikantu.cz  Josef Janoušek, Heligónkářská liga

UZÁVĚRKA 
časopisu Blatensko SOBě 
 13. LEDNA 2010

Své náměty, příspěvky, 
připomínky zasílejte na e-mail:

listy@blatensko.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Sháním staré etikety pivovaru Lnáře. 
Cenu respektuji. Telefon: 604 460 960

ŽÁDOSTI O INZERCI 
Typ a velikost inzerátu
1 strana A4  2.618,- Kč
1/2 strany A4  1.309,- Kč
1/4 strany A4     655,- Kč
1/8 strany A4     327,- Kč  
řádková             65,- Kč
vzpomínka        zdarma

listy@blatensko.cz
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Svazek obcí Blatenska a Místní akční skkupina SOB 
spolupracovali se studentkami Střední odborné školy Blatná. 
Slečna Hana Kašáková reprezentovala dne 23.11.2009 v Brně 
Blatensko na soutěži Miss Region Regina. Akce proběhla až 
po uzávěrce tohoto čísla, výsledky a více informací o celé 
akci Vám tedy můžeme podat až v dalším, tj. lednovém, čísle 
SOBáčka.
SOB obdržel od Lesů ČR s.p. sponzorský dar na pokračování 
ekologické výchovy na Blatensku. Tyto prostředky byly použity 
v rámci projektu Příroda Blatenska, 6. ročník s podtitulem 
Voňavá krása za humny. Proběhla výtvarná soutěž, soutěž 
mladých fotografů, nejlepší výtvarníci a mladí fotografové 
se mohli zúčastnit pracovního výletu na Třeboňsko. A proč 
pracovního? Protože po dopoledním programu, který byl 
zaměřen na poznávání Třeboňské přírody a historie s trochou 
tajemna, bylo odpoledne věnováno kreslení popř. focení přímo 
v zámeckém parku Třeboňského zámku a u rybníka Svět. 
Dopoledne jsme malou procházkou po naučné stezce došli 
k pomníku Emy Destinové, prohlédli jsme si Třeboňský zámek, 
výstavu vodníků a nadpřirozených bytostí a stálou expozici 
Krajina a lidé Třeboňska. A aby si mozkové závity přišly na své, 
byl pro účastníky zájezdu připraven kvíz hlavně o Třeboňsku. 
Vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže proběhlo
již tradičně v ambitu domova pro seniory. Program byl 

doplněn o hry, které byly z velké části vyrobeny právě seniory. 
Třešinkou na pomyslném dortu byla módní přehlídka na téma 
Voňavá krása za humny. Byla to paráda, ještě jednou všem moc 
děkujeme. 
V době, kdy budete držet listopadové číslo SOBáčka, bude čas 
Adventu. Budou se blížit Vánoce. Je to doba, kdy se na dětských 
tvářích zračí pohoda, velká přání a ještě větší očekávání, radost, 
těšení se na Mikuláše, na dárky, na Ježíška a na překvapení. 
Období Vánoc je pro dospěláky časem bilancování, setkávání 
a snahy o nová předsevzetí. Je to období, kdy myslíme na své 
blízké, přátele a kamarády, přemýšlíme nad sebou a nad vším. 
Proto všem přejeme, aby tato doba byla nejen o naleštěném 
stříbře, dvaceti druzích pečiva, hromadě drahých dárků, 
naškrobených záclonách, přejídání a žlučníkových kolikách. 
Přejeme Vám všem, aby to byla doba milých a krásných setkání, 
třeba i ve slavnostní atmosféře a se žejdlíkem něčeho dobrého. 
Doba setkávání se se všemi lidmi, kteří Vám přirostli k srdci, 
obohatili Váš život. Aby tato setkání přinesla radost a pohodu, 
vykouzlila mnoho úsměvů a obrazně řečeno, přinesla v dnešní 
hektické době klid do Vaší duše. 
Na závěr otřepané, ale stále potřebné přání: Veselé Vánoce a do 
nového roku 2010 pevné zdraví a hodně štěstí.
Ing. Radka Vokrojová
Svazek obcí Blatenska

MALÉ VÁNOČNÍ BILANCOVÁNÍ
Svazek obcí Blatenska v roce 2009 získal m.j. finanční dotace od Jihočeského kraje na propagaci
turistických cílů Blatenska. Jedná se již o třetí etapu projektu. V letošním roce byly vydány pohlednice 
všech členských obcí SOB a informační letáky. Další finanční podporu získal SOB od Jihočeského kraje na
zpracování a instalaci grafického informačního systému (GIS) pro všechny členské obce. Tento program je
více znám jako místní informační systém (MISYS). Instalace u jednotlivých obcí byla dokončena, u většiny 
pracovníků obcí proběhlo i prvotní zaškolení využívání tohoto programu. Věříme, že sjednocení informací 
o celém našem území bude dobře sloužit nejen úřednímu Šimlovi, ale hlavně občanům.
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LNÁŘSKÁ TVRZ A JEJÍ MAJITELÉ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ
Tvrz jako sídlo samostatného šlechtic-
kého statku existovala ve Lnářích bez-
pochyby již na počátku 14. století. Stála 
mimo původní zástavbu vsi na plochém 
terénním útvaru obtékaném meandrem 
Smoliveckého potoka, kde byl pravděpo-
dobně již ve 14. století pro zvýšení obra-
nyschopnosti tvrze zřízen rybník nazý-
vaný podlé své polohy Hradský, později 
Zámecký. Tvrz byla již od počátku ka-
menná a nad hlavním vchodem byl vyte-
sán „štít z kamene po starodávnu a v něm 
klíč jeden šikem přes pole“, jak vypovídá 
zpráva z roku 1568, podle které se tehdy 
lnářské tvrzi říkalo rovněž Klíčumburk. 
Uvedený erb náležel pravděpodobným 
zakladatelům tvrze rodu von Schlüssel-
berg, který pocházel ze Svaté říše římské 
(z větší části dnešní Německo). Protože je 
klíč spojen se samotnými počátky lnářské 
tvrze, objevuje se dnes rovněž ve znaku 
obce. 
První písemná zmínka o Lnářích pochází 
z roku 1318, kdy se po nich psal vladyka 
Habart, jehož rod nosil v erbu černou 
oslí hlavu na zlatém poli a byl příbuzný 
s vladyky z nedalekých Kasejovic. Buď 
za něj, nebo za jeho stejnojmenného po-
tomka stál již ve Lnářích farní kostel sv. 
Mikuláše zmiňovaný poprvé roku 1356. 
V letech 1364–1404 je znám Kunrát ze 
Lnář, který vedle Lnář vlastnil také zboží 
v Předmíři, Řištích, Zahorčicích a Zám-
lyní. Kunrát byl pravděpodobně velice 
váženým vladykou, neboť koncem 14. 
století zasedal asi deset let na dvorském 
soudě v Praze.
Z dalších vladyků píšících se po Lnářích 
známe Viléma (1398–1433) a Václava 
(1412–1414). Již roku 1417 však byly 
Lnáře v držení jiného majitele Petra 
Zmrzlíka ze Svojšína († 1421), králov-
ského mincmistra v Kutné Hoře a dvo-
řana krále Václava IV. (1378–1419), 
pocházejícího ze západočeského rytíř-
ského rodu. Spolu se svou vzdělanou 
manželkou Annou z Frymburka patřil 
pan Zmrzlík k blízkým přátelům Mistra 
Jana Husa a stoupencům jeho učení. Byl 
rovněž milovníkem knižní kultury. Na 
svůj náklad dal pořídit iluminovanou 
bibli (tzv. litoměřicko-třeboňskou) a prv-
ní český překlad tzv. Trojánské kroniky. 
Jako královský finanční úředník se Petr
Zmrzlík dopracoval k velkému majetku, 
do nějž náležely kupříkladu Orlík, Břez-
nice, Kasejovice a Kašperk. 
V následujícím období husitských válek 
byly Lnáře nějakou dobu ve společném 
vlastnictví Petrových synů Petra (II.), 
Jana a Václava (I.). Protože tito byli 
stejně jako jejich otec stoupenci kalicha 
a spolupracovníky Jana Žižky, prožívaly 

Lnáře období klidu. Na 
sklonku husitských válek 
ovšem bratři Zmrzlíkové 
změnili politickou orienta-
ci a roku 1434 nacházíme 
jejich oddíly v řadách 
panské jednoty, která roz-
drtila husitská polní vojska 
v bitvě u Lipan. Tento 
politický tah se Zmrzlíkům 
vyplatil, neboť jim král 
Zikmund Lucemburský 
ponechal dosavadní majet-
ky a potvrdil i zisky z doby 
husitských válek. Z bratří 
Zmrzlíků pak vlastnil Lná-
ře Petr II. († 1462), který 
však sídlil na výstavnějším 
hradě Kašperku. Když ale 
Kašperk postoupil Zdeň-
kovi Konopišťskému ze 
Šternberka, odstěhoval se 
natrvalo do Lnář. Lnářský 
statek rozšířil ziskem Ko-
celovic a pokusil se k ně-
mu připojit ještě Tchořovi-
ce, avšak bez úspěchu. Po 
Petrově smrti zdědili Lnáře 
jeho synové Jan (II.), Vác-
lav (II.) a Jaroslav. Za nich 
je roku 1465 v pramenech 
prvně výslovně uváděna 
lnářská tvrz (municio in Lnarz), blízký 
rybník, bezesporu Zámecký (piscina sub 
municione Lnarz) a poprvé zde čteme 
také o mlýně ve Lnářích. Lnářský šlech-
tický statek tehdy zahrnoval i Zahorčice, 
Chlum, Zámlyní, Pole, Vrbno, Hradiště, 
Dožice a Budislavice a záhy byl ještě 
rozšířen o městečko Kasejovice s vesni-
cemi Chloumkem, Újezdem a Mladým 
Smolivcem. 
V inkriminované době byl českým krá-
lem kališník Jiří z Poděbrad (1458–1471), 
proti němuž se roku 1465 ustavila na 
Zelené Hoře u Ne-
pomuka jednota 
katolických pánů. 
V nedaleké Blatné 
naopak zase sídlil 
králův švagr Lev 
z Rožmitálu, vůdce 
známého poselstva 
„z Čech až na ko-
nec světa“, který 
ač katolík, vždy 
podporoval krále. 
Zmrzlíkové se tak 
ocitli v nepříjemné 
situaci. Na jedné 
straně byli jakožto 
kališníci stoupenci 
Jiřího z Poděbrad, 
na straně druhé však 
měli vazby i na ze-

lenohorskou jednotu, neboť její předák 
Zdeněk Konopišťský ze Šternberka byl 
jejich strýcem. Snad proto byla právě 
někdy kolem roku 1465 lnářská tvrz le-
žící mezi državami znepřátelených stran 
pozdně goticky přestavěna a rozšířena do 
podoby pevného hrádku. Zda pak byla 
někým dobývána, není z pramenů známo. 
Lnáře v této době vlastnil nejspíše Václav 
II., po němž je zdědil jeho bratr Jaroslav.
 Pokračování příště
Mgr. Vladimír Červenka
Tvrz Lnáře

KAPITOLY Z DĚJIN TVRZE VE LNÁŘÍCH – 1. ČÁST
Na následujících řádcích bych rád seznámil čtenáře s dějinami lnářské tvrze a proměnami jejího vzhledu 
a využití od počátků až do současnosti resp. v této první části do konce 15. století. Vzhledem k tomu, že jsem 
více než 10 let provázel na lnářském zámku a historie je můj koníček, uvedl jsem téměř všechna historická 
fakta. Omlouvám se těm čtenářům, kteří očekávali beletristickou stať nebo objevení pikantností ze života 
našich předků. 

Krematorium města Blatná, které 
zajišťuje smuteční obřady pohřebním 

službám, hledá 

SMUTEČNÍHO ŘEČNÍKA.  
Nabízíme práci formou OSVČ 

(živnostenský list) na dva dny v týdnu.

Kontakt: Ing. Pavel Srb, 

tel. 777 158 846 nebo Krematorium 
Blatná, Buzická 870, 

tel. 383 422 581.
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 29.11.2009 Lnáře, Restaurace Na Panské 
Skupina Epidemie - pop, rock, od 18:00  hodin
 29.11.2009, Blatná
Řemeslné trhy, nám. J.A.Komenského, pořádají Duhové ještěrky
 1.12. až do 20.12.2009 ve Tvrzi Lnáře - Výstavy 
Pohlazení z nití - paličkované práce 
Za vůní perníku - výstava perníčků 
 4.12.2009 Kadov
Peklo na Tvrzi Kadov
 5.12. – 6.12.2009 Kadov
Vánoční výstava
 5.12.2009 Hajany – společenská místnost Obecního domu 
Dětská mikulášská nadílka, od 14,00 hodin.
 5.12.2009, Trvze Lnáře 
Mikulášský řemeslný trh, v době 9:00-13:00 hodin
 5.12.2009 Lnáře
Mikulášská nadílka, TJ Lnáře
 5.12.2009 Tchořovice v sále místního pohostinství
 „Dětský mikulášský rej“ s nadílkou. Začátek ve 14 hodin. 
 5.12.2009 Bělčice
Mikulášská veselice pro děti s nadílkou v místní sokolovně
 5.12.2009 Bezdědovice
Mikulášský turnaj ve stolním tenise (dvojhra)

 5.12.2009 Blatná
Čerti s Mikulášskou nadílkou, J. P. Koubka u kašny, pořádají 
Duhové ještěrky
 6.12.2009 Lnáře, Restaurace Na Panské 
H+Band, od 18:00  hodin
 11.12.2009 Hajanská hospoda
Skupina Trachyt, od 20,00 hodin
 11.12.2009 Vrbno
„Večery u krbu“ v Pohostinství Vrbno
 11.12. – 12.12. Blatná 
Řemeslné trhy, nám. J. A. Komenského, pořádají Duhové 
ještěrky
 13.12.2009 Lnáře, Restaurace Na Panské 
Blatenští dudáci + ZUŠ Blatná - keltská hudba, od 18:00  hodin
 15. - 18.12.2009 ZŠ a MŠ Lnáře - vestibul
Vánoční výstava Prezentace dekorativních výrobků s vánoční 
tématikou dětí ze základní a mateřské školy,  výstava dětských 
prací zhotovených na kroužku keramiky a na kroužku 
dovedných rukou, vstup dobrovolný.
 17.12. až 20.12.2009 Sedlice
Český svaz žen, výstava prací sedlických dětí a žen „Veselé 
Vánoce“ v zasedací místnosti Městského úřadu Sedlice
 18.12. až 20.12.2009 Nahošín
Živý betlém
 20.12.2009 Lnáře, Restaurace Na Panské 
Duo Profil (Radka Smíšková, Martin Škanta), od 18:00  hodin
 21.12.2009 ZŠ a MŠ Lnáře - tělocvična
Vánoční koncert. Pásmo koled, básní a dramatizací s vánoční 
a předvánoční tématikou, vstup dobrovolný, od 15,00 hodin.
 22.12.2009 Záboří 
v kostele sv.Petra a Pavla se bude konat  „Vánoční koncert“  od 
17 hod. (vystoupí: sestry Strolených, ZUŠ Blatná - Blatenští 
dudáci, Lukáš Písařík a Andrea Cejpková)  
 26.12.2009 Bezdědovice
Vánoční turnaj ve stolním tenise (čtyřhra)
 26.12.2009 Buzice
Turnaj ve stolním tenise
 26.12.2009 Velká Turná
Turnaj ve stolním tenise v sále Hospody Na Rozhrání. Pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Velká Turná a Obec Velká Turná
 29.12.2009 Vrbno
Mistr kytary Štěpán Rak vzpomíná na MVDr. Mahela
 31.12.2009 Hajany
Silvestr v Hajanské hospodě od 20,00 hodin. Hraje: DJ Karel 
Zbíral
 31.12.2009 Kadov
Silvestrovský pinčes s večerním posezením
 31.12.2009 Velká Turná
Silvestrovská veselice v sále Hospody Na Rozhrání. Pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Velká Turná a Obec Velká Turná
 1.1.2010 Sedlice
Novoroční sešlost, na náměstí, hudba, ohňostroj
 1.1.2010 Kadov
Novoroční pochod

Kulturmí kalendárium
Kdy, kam, na co nebo za čím 
jít právě v těchto dnech?

KULTURNÍ KALENDÁRIUM, kdy, kam, na co nebo za čím jít právě v těchto dnech?
















