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Ročník IV.

Dnes vám představujeme: TŘEBOHOSTICE, UZENICE A UZENIČKY
TŘEBOHOSTICE

Obec Třebohostice leží 9 km směrem severozápadním od okresního města Strakonice .Na západ od naší obce ve vzdálenosti 13
km se nachází město Horažďovice a ve stejné vzdálenosti směrem
severním leží město Blatná. Třebohostice jsou jednou z obcí bývalého Prácheňského kraje, jehož sídlem bylo krajské město Písek,
vzdálené 25 km. Obec tvoří dvě části: Třebohostice a Zadní Zborovice, ve kterých žije v současné době celkem 305 obyvatel.
První písemná zmínka o Třebohosticích se datuje z roku 1357,
kdy byla obec v držení Bavora ze Strakonic, poté sídlo patřilo
k Blatenskému panství a od 16. století až do zrušení roboty patřilo
pod panství Bratronické.
Třebohostice jsou údolní obcí, která je od severu chráněna Obernou horou, dnes v mapách značená jako Obrň. Toto
místo je v katastru nejvýše položené s nadmořskou
výškou 562 m. Od západu
je obec chráněna návrším
Čilec s nadmořskou výškou 514 m. Směrem východním
od obce je návrší zvané Babina
ve výšce 547 m n. m. Obcí protéká Krtský potok, který se posléze
vlévá do řeky Otavy. Dominantou obce je návesní kaplička
zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Tu nechala postavit v roce
1795 bratronická baronka Marie
Valerie Gfässerová z Ještěřic.
Za oltářem v kapli je erb tohoto
šlechtického rodu. Kaplička se
vyznačuje plechovou čtvercovou
věžičkou a slunečními hodinami
v průčelí.
Pokračování na str. 4

Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Třebohosticích. Foto Jan Týc

UZENIČKY

Obec Uzeničky
leží 9 km severovýchodně od Blatné. Ves Uzeničky
se poprvé připomíná v letech 13641399 jako majetek
pánů z Křikavy
(1364 Konrád,
1394 Henzelín,
1399 Jindřich
z Dornštejna). Dalším známým majitelem Uzeniček byl
Tvrz v Uzeničkách, kulturní památka.
Racek z Dlouhé Vsi.
Foto Radka Vokrojová.
Okolo roku 1517
vlastnil statek Jindřich z Kojakovic, čímž se Uzeničky dostaly
k Blatné. V roce 1537 prodal Adam Lev z Rožmitálu a z Blatné
Uzeničky spolu s Uzenicemi Janu Běšínovi z Běšin. Jeho vnuk
Zbyněk Jiřík Běšín prodal Uzenice a Uzeničky Vilému staršímu
Vrabskému Tluksovi, stejně jako Uzenice byly připojeny k drahenickému panství. V roce 1654 zde bylo 7 gruntů, 6 chalup.
Pokračování na str. 5

UZENICE

Obec Uzenice se nachází na rozhraní středočeského a jihočeského kraje, vzdálená
asi 30 km od okresních
měst Příbrami, Strakonic a Písku, na rozloze
537 ha, z čehož 74 ha
tvoří lesy.
První zmínka o UzeFoto: archiv obce
nicích je z r. 1227, kdy
tvrz Uzenice patřila svatojiřskému klášteru na Pražském hradě.
Jako zástavní majetek přešla do držení pánů hlubockých a zvíkovských. Poté patřila pánům z Křikavy. Roku 1537 ji od Adama Lva z Rožmitálu a Blatné koupil Jan Běšín z Běšin, jehož
potomek Zbyněk Jiří Běšín ji prodal Vrátenskému Tluksovi.
Ves byla připojena k Drahenicím a tvrz přestavěna na sýpku.
Na uzenické návsi stojí kaple z konce 19. století, hned vedle
místního hostince. Za obcí směrem na Černívsko stojí další
kaplička. Cestou do vsi Chobot byly v r. 1711 postaveny 3 kamenné barokní kříže.
Pokračování na str. 5

Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři,
léto i dovolené jsou v plném proudu a Vám se do rukou opět
dostává „náš společný SOBáček“. Přináší Vám informace od
Vás, od nás, či od sousedů. Někteří z Vás dychtivě přelouskají celé vydání, někteří ho letmo přelétnou očima a třeba později, ve volné chvilce, se k němu vrátí.
Vím, že se většině z Vás z politiky a ze slova VOLBY ježí
vlasy na hlavě, ale tentokrát nemohu toto téma opomenout.
Blíží se - pro nás „dole na venkově“ – volby nejdůležitější
a to komunální. Tyto volby se sice konají „až“ ve dnech 15.
října až 16. října 2010, ale již 10. srpna 2010 do 16,00 hodin
musí být podány kandidátní listiny do jednotlivých zastupitelstev obcí registrujícímu úřadu, kterým je u většiny členských obcí SOBu Městský úřad Blatná, u pár ostatních to je
Městský úřad Strakonice. Nezapomeňte tento termín a pokud
máte chuť, trpělivost a odvahu, kandidujte do svých obecních
zastupitelstev.
U nás v Kadově se domlouváme tak, aby v každé obci byla
sestavena alespoň jedna kandidátka a tím byly v obecním
zastupitelstvu zastoupeny všechny naše místní části. Svým
přistupem k blížícím se volbách si sami nastíníme budoucí
tvář našich obcí na další 4 roky. A to je již na každém z nás.
Je velice snadné kritizovat, soudit a přitom nic nedělat. Je
samozřejmé, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, i to je řešení.
Těžší je postavit se čelem, převzít zodpovědnost a snažit se
řešit vzniklé situace, nemyslet jen na sebe, budovat a zvelebovat. Některé věci nejsou tak jednoduché, jak na první pohled
vypadají a naopak. Zároveň však opravdu není možné, aby
vždy bylo vše dobré pro všechny a zkušenost je opravdu nesdělitelná.
Odvážné, soudné a čestné kandidáty a krásný zbytek léta nám
všem přeje
Vladimíra Tomanová
starostka obce Kadov
Předsedkyně Svazku obcí Blatenska
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB – POZOR ZMĚNA!!!
polední pauza
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

11,30
11,30
11,30
11,30
11,30

12,30
12,30
12,30
12,30
12,30

15,30
15,30
15,30
15,30
14,00

,,Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje dovenkovských oblastí“

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVAZKU
OBCÍ BLATENSKA, o.p.s.

Co je MAS?
MAS = prostředník - pro realizaci metody LEADER na venkově. Přidělené prostředky od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) využije k rozdělování dotací na projekty pro
obce, zemědělce, podnikatele a neziskové organizace na svém
území.
Co je LEADER?
LEADER = metoda - propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky s cílem přispět k rozvoji venkovských oblastí
pomocí zapojení místních subjektů.
Cíle MAS (Strategie MAS)
V rámci vytvoření strategie bude MAS SOB, o.p.s podporovat
rozvojové projekty v letech 2009-2013, zejména v následujících
5 oblastech (1.Zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání, 2. Podpora aktivit pro cestovní ruch, 3. Obnova a rozvoj
vesnic, 4. Občanské vybavení a služby, 5. Přenos informací a
vzdělávání). Projekty musí být realizovány na území působnosti
MAS SOB, o.p.s.
V 1. výzvě vyhlášeny FICHE 1., 3., 4. a 5., ve kterých bylo
přijato 18 žádostí v celkové výši 3 121 141,-Kč. K registraci
žádostí na SZIF došlo 1.3.2010. Žadatelé dosud nebyli ze strany
SZIF vyzváni k podpisu dohody o ﬁnanční podpoře.
Ve 2. výzvě vyhlášeny FICHE 1.,2.,3., a 4., ve kterých bylo
přijato 11 žádostí v celkové výši 1 916 203,- Kč. Projekty budou předloženy k registraci na SZIF dne 28.6.2010.
Kontaktní kancelář MAS SOB, o.p.s.
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná
mobil : 602400140,
e-mail : mas@blatensko.cz
web : www.blatensko.cz/mas

Informace pro všechny výrobce,
producenty, řemeslníky
regionální značka PRÁCHEŇSKO

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska informuje
všechny řemeslníky, výrobce a producenty v zásadě čehokoliv
na území blatenského regionu o možnosti přihlásit se do systému regionálního značení svých výrobků a v budoucnu i služeb.
Jedná se o nový projekt, na který již Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska získala ﬁnanční prostředky.
O co jde? Na základě Vašeho zájmu budou Vaše výrobky oklasiﬁkovány a v případě kladného hodnocení Vám bude přidělen
certiﬁkát kvality a značka, která informuje kupující o tom, že
tento výrobek má jisté kvality, nebo je v daném regionu tradiční
či originální.
Co Vám to přinese? Propagaci Vašich výrobků na mnoha

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz
oﬁciálních internetových webech např. www.arz.cz, www.domaci-vyrobky.cz, www.regionalni-znacky.cz. Propagaci Vašich
výrobků v tiskovinách zaměřených na regionální a originální
produkci výrobků všeho druhu. Pro kupující jistou garanci kvality, originality a tradice.
Kolik to bude stát? Po dobu prvních dvou let je certiﬁkace
udělena zdarma. V tomto období budete moci posoudit, zda je
tato značka pro Vás přínosem, zda Vám pomohla zvýšit odbyt
či k Vám přilákala nové odběratele. Po dvou letech by pak
poplatek za prodloužení certiﬁkace neměl přesáhnout řádově
1.000,- Kč/rok.
Kde se s touto značkou již mohu setkat? V České republice
již existují regiony, kde se o toto značení již několik let výrobci,
řemeslníci a producenti daného regionu ucházejí a jejich zkušenosti jednoznačně potvrzují, že jim tato certiﬁkace byla jednoznačně ku prospěchu v rozvoji jejich aktivit. Pro informaci níže
představujeme některé z již existujících a přidělovaných regionálních značek v České republice. K přidělenému certiﬁkátu se
uděluje také níže uvedená regionální značka, kterou jsou Vaše
výrobky označeny.

Budete li mít zájem ucházet se o přidělení obdobné známky,
kontaktujte nás v průběhu srpna prosím nejlépe mailem na
mas@blatensko.cz, nebo na telefonu 725 031 381 - T. Koželuh.

Podpora komunitního plánování
sociálních služeb v Jihočeském kraji

„Slunce svítí na potřebné, kvalitní
a dostupné sociální služby ve
Svazku obcí Blatenska“
V současné době je realizován
projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v
Jihočeském kraji“ na území Blatenska, jak jsme Vás informovali v minulém čísle našeho SOBáčka. Dnes Vás chceme oslovit s
žádostí o spolupráci.
Žádáme obyvatele Blatenska, kteří se zabývají problematikou
sociálních služeb, kterým není lhostejná situace v této oblasti,
kteří se chtějí jakoukoli měrou podílet na komunitním plánování
sociálních služeb Svazku obcí Blatenska (KPSS SOB), aby se
nám ozvali se svou nabídkou spolupráce (jméno, příjmení, kontaktní adresa nebo E-mail, telefon). Jedním z cílů KPSS SOB
bude zvýšení vzájemné informovanosti (veřejnosti, uživatelů a
poskytovatelů sociálních služeb i úřadů) o potřebách a dostupnosti sociálních služeb. Nové náměty z Vaší strany mohou přispět při hledání nejlepšího řešení.
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V rámci probíhající podpory KPSS SOB jsou utvořeny tyto
pracovní skupiny:
A. Péče o rodiny s dětmi
B. Péče o sociálně slabší občany
C. Péče o seniory a o zdravotně postižené občany
Každý sám nejlépe ví, ve které z těchto pracovních skupin by
mohl přispět svými náměty, připomínkami a zkušenostmi. Pracovní skupiny se scházejí přibližně 4 x do roka. Přijďte, aby
slunce mohlo svítit na potřebné, kvalitní a dostupné sociální
služby ve Svazku obcí Blatenska.
Ing. Radka Vokrojová
Svazek obcí Blatenska
blatensko@blatensko.cz

Kateřina Malečková
MěÚ Blatná, odbor sociálních věcí
maleckovak@mesto-blatna.cz

5..

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech).
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f
a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, 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 obcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Výše a míra dotace:

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

3. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. (dále MAS
SOB) vyhlašuje 3. 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 Blatenska na období 2008-2013“
Zaměření podpory 3. výzvy :
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé
z uvedených ﬁchí:
číslo
ﬁche

Název

Max.míra
podpory

1..

Zachování a rozvoj řemeslných
tradic
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Přenos informací a vzdělávání

50%

3..
4..
5..
Č.ﬁche

1.

3,4

90%
90%
100%.

Deﬁnice příjemce dotace
V rámci III. 1.2. záměr a) – fyzické i právnické
osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle
zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.
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).

min (Kč)

max (Kč)

Fiche 1

50 000

750 000

Fiche 3

50 000

200 000

Fiche 4

50 000

300 000

Fiche 5

25000

150 000

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 adresách:
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 odtaci.
Místo a způsob podání žádosti:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou podávány
osobně ve 3 paré (1 originál a 2 x kopie). Současně žadatel
odevzdá totožnou elektronickou verzi žádosti i osnovy projektu 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 20.8.2010 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 žádosti na SZIF.
Ukončení realizace projektu:
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců
(ve speciﬁckých případech do 36) 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 mikroregionu 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 aktualizovaná 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
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, předsedkyně MAS SOB o.p.s.
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Tabulka úspěšně vybraných žádostí 1. výzvy MAS SOB,
o.p.s. o dotaci z Programu venkova Osa IV. 1.2.Realizace
místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad.
Název subjektu

Název projektu

Dotace
(Kč)

Svazek obcí
Blatenska

Vzdělávání na Blatensku

148500

Obec Lnáře

Tvrz – historie, tradice,
řemesla

59520

Občanské sdružení
mateřské centrum
Kapřík Blatná

Modernizace Kapříka

45000

Obec Myštice

Nákup dílčího inventáře do
KD v Myšticích

120000

Městys Radomyšl

Důstojné zázemí pro spolkovou činnost v Radomyšli

224400

Český svaz chovatelů Základní organizace Blatná I.

Rekonstrukce společenských
místností chovatelského
areálu ZO ČSCH Blatná I.

204724

Obec Chobot

Nákup – dílčího přenosných
herních sestav pro děti a
zázemí sportovního areálu

175680

Sbor dobrovolných
hasičů Kadov

Vybavení pro SDH Kadov

204480

Obec Velká Turná

Výsadba zeleně v zastavěném území obce Velká Turná, s nákupem techniky na
údržbu zeleně.

141538

Svazek obcí Blatenska
Městské muzeum Blatná
Základní umělecká škola Blatná
Město Blatná
Vás zvou na výstavu

VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ!
VII. ročník z cyklu
Příroda Blatenska

Vernisáž výstavy

24. srpna v 15,00 hodin

Otevřeno:

denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hodin

Výstava potrvá do neděle 19. září 2010

OBEC TŘEBOHOSTICE– pokračování ze str. 1
Při výjezdu z obce směrem na Radomyšl se podél silnice
nacházejí Boží muka a v jejich těsné blízkosti kamenný kříž
s Ježíšem. K zajímavostem obce patří událost z roku 1420, kdy
Jan Žižka se svým vojskem se na několik dnů u obce utábořil
při své cestě z Plzně na Tábor. Bylo to krátce před jeho vítěznou
bitvou u Sudoměře 25. března 1420. Tuto událost popsal v románu Bitva u Sudoměře třebohostický rodák, básník a spisovatel Václav Kalbáč, který byl v 80. letech 19. století redaktorem
pražských Večerních novin a byl blízkým přítelem Jana Nerudy.
Dalším významným místem je údolí zvané „V zeleným“ dříve
„Žalným“ – zde mělo údajně dojít v době napoleonských válek
ke střetu rakousko-uherského vojska se zbytky vojska francouzského a k četným obětem na obou stranách. Od toho pravděpodobně vznikl název „Žalný“.
V obci má své sídlo zemědělské družstvo, jehož hospodářské
objekty se nachází jihozápadně od obce. Od poloviny 50. let
minulého století funguje v obci místní pošta a obchod potravin. Součástí obecního úřadu je také místní knihovna a požární
zbrojnice. Dalším veřejným objektem je v Třebohosticích kulturní dům a místní pohostinství.
Osada Zadní Zborovice je vzdálená necelých 2 km směrem
západním od Třebohostic. První písemná zmínka o ní je až z
r. 1538, kdy obec patřila pod panství Krtské. Uprostřed obce
je novogotický kostel církve římskokatolické zasvěcený sv.
Ludmile. Stojí na místě bývalé kaple z roku 1898, která byla v
roce 1935 za pomoci místních občanů přestavěna, aby nemuseli
docházet na mši svatou do 10 km vzdálené Radomyšle. Vedle kostela stojí pomník padlým z první světové války r. 1914
– 1918. Na jeho druhém kvádru jsou vyryta jména obětí fašismu
r. 1938 – 1945 pocházející z obce Zadní Zborovice. Na návsi
také stojí fara a severně nad obcí se nachází místní hřbitov založený roku 1915. Je ve výšce 550 m nad mořem a je odtud krásný výhled na členitou krajinu a panoráma Šumavy. V obci se od
roku 1780 vyučovalo základní školství, nejprve v provizorních
podmínkách. V roce 1892 byla otevřena nová budova školy, v
níž se vyučovalo nepřetržitě až do r. 1976, kdy byla škola pro
nedostatek žáků uzavřena a ti začali dojíždět do školy v Záboří.
K zajímavostem Zadních Zborovic patří nejvýše položené místo
v katastru a to vrch Hřeben s nadmořskou výškou 596 m. Ved-

lejší vrch Zámek
býval keltským
hradištěm z 5.
století př.n.letopočtem s téměř
kruhovými valy
o obvodu 422 m
až 6 m vysokými.
Pověst vypráví o
tom, že stavitel
tohoto zámku byl
pronásledován
smůlou. Co ve
dne postavil, to
mu do rána
někdo zni- Kostel Sv. Ludmily v Zadních Zborovicích. Foto Jan Týc
čil, proto
od svého úmyslu vybudovat zde na kopci zámek nakonec ustoupil.
V obci sídlí ﬁrma ESSA-PACK s.r.o., která se zabývá balením
sypkých potravin jako je rýže, čočka, hrách, koření …atd. Je
zde i požární zbrojnice, obchod potravin a pohostinství s tanečním sálem.
Lidé v obou vískách jsou sdruženy v různých organizacích. Jsou
zde dva sbory dobrovolných hasičů, dva svazy žen, myslivecké
sdružení a tělovýchovná jednota. Všechny organizace se aktivně
zapojují do dění v obci a pravidelně pořádají různé akce pro
místní občany jako jsou dětské dny, vánoční besídky, maškarní
bály pro děti, plesy, zájezdy za kulturou na divadelní představení a na muzikály, pořádání setkání důchodců za účasti obecního
úřadu. Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1973 a současně byl ustanoven oddíl stolního tenisu, který nepřetržitě pracuje až do současné doby a soutěží na úrovni krajské a okresního přeboru. U zrodu stolního tenisu stál pan František Vokroj,
který aktivně hrál a trénoval mladé hráče. Družstvo několikrát
získalo titul přeborník okresu. Tělovýchovná jednota pravidelně
v měsíci srpnu pořádá tenisový turnaj. Už tradicí se také stal
turnaj v nohejbale „O pohár starosty obce“, který se těší stále
většímu zájmu z řad soutěžících družstev.
KONEC
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OBEC UZENICE

OBEC UZENIČKY

Za další zajímavost lze považovat žulový pomník T. G. Masaryka z r. 1938, který se nachází uprostřed návsi v parku a raritou
je, že pomník na svém místě přetrval jak dobu okupace za 2. sv.
války, tak i celou dobu komunistického režimu.
Dnes žije v obci 132 obyvatel trvale a několik chalupářů. V místě
se nachází hostinec „U Krejčů“ a za vsí směrem na Uzeničky je
občerstvení „Na Váze“. Před požární nádrží je prodejna.
Z tradičních lidových řemesel můžeme poukázat na keramickou
dílnu paní Ďurčové a řezbářství pana Lávičky.
V obci tvoří významnou složku SDH založený v r. 1891, který
příští rok oslaví 120 let, a místní myslivecké sdružení.

ČERNÍVSKO
Černívsko je malá vesnice, dnes část obce Uzeničky, nachází
se asi 2 km na jihozápad od Uzeniček. Černívsko patřilo k blízkému hradu Křikavě a mělo farní kostel již roku 1357. Prvním
známým majitelem hradu Křikava byl rytíř Hugo z Dornštejna,
až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry, roku 1399 se
připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. Koncem 15. století, po
zboření hradu Křikava, bylo Černívsko spojeno se statkem Uzenice. Po roce 1623 tu zanikla fara a kostel byl ﬁliálním k Pohoří,
roku 1785 tu byla zřízena lokalie a roku 1856 fara.
Miroslava Kutáková, e-mail: pulsatila@quick.cz

pokračování ze str. 1

pokračování ze str. 1

Barokní kříž u cesty do Myštic. Foto Radka Vokrojová

Kostel Nejsvětější Trojice v Černívsku

ROZHOVORY SE STAROSTY OBCÍ TŘEBOHOSTICE, UZENICE A UZENIČKY
S panem Jiřím Plechatým, starostou
Obce Třebohostice, jsme si povídali
o plánech v úřadu a nahlédli jsme
i do jeho soukromí.
Jaké akce jsou v plánu v Třebohosticích? Jaké větší investiční akce mají
Třebohostice v plánu?
V letošním roce máme v plánu opravu
Krtského potoka, výměnu střešní krytiny na požární zbrojnici v Z. Zborovicích,
vnitřní stavební úpravy obecního úřadu
a opravu místních komunikací. Zadali
jsme ke zpracování projekt na obnovu
zeleně v obou katastrálních územích.
Co se Vám vybaví, když se řekne Třebohostice?
Malebná vesnička v krásné přírodě
obklopena lesy, rybníky a hlavně moje
rodiště, přátelé a kamarádi.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Děti, manželka a moje celá rodina.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Snažit se o co nejlepší rozvoj obce. Budovat nové, rekonstruovat staré a využívat k tomu možnosti čerpání dotačních
titulů bez zbytečných vysokých nákladů
z obecního rozpočtu.
Co Vás „nabíjí“ energii?
Když se něco povede a vidím, že občané
jsou spokojeni.
Jaké máte rád ﬁlmy?
České veselohry.

Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád českou kuchyni doplněnou
zlatým českým mokem.
Jaká je historie Vaší obce?
Historie obce sahá až do r. 1357. Dominantou je návesní kaplička z roku 1795.
K zajímavostem patří r. 1420, kdy obcí
táhl Jan Žižka se svým vojskem.
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Upřímnost, čestnost, spolehlivost.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 2001.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Myslivost, veškerý sport.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc
chybí?
Kanalizace a čistička, lepší autobusová
dostupnost, ordinace praktického lékaře
a každodenní otevírací doba v místní
prodejně.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,
ale člověkem, který za něco stojí.
Jaký návrh by jste rád v Třebohosticích
prosadil?
Přestavbu staré nevyužité školy v Zadních Zborovicích na multifunkční dům,
který by sloužil všem věkovým kategoriím. Tento plán zatím krachuje vzhledem k vysokému objemu ﬁnančních
prostředků. Museli bychom získat dotaci,
protože z obecního rozpočtu zajišťujeme

pouze chod a údržbu obce.
Koho a na co byste se rád zeptal?
Budoucího ministra ﬁnancí, jak bude
řešit problém ﬁnancování malých obcí.
Co byste přál občanům Třebohostic?
Samozřejmě všem přeji zdraví, štěstí,
vzájemný respekt a dobré sousedské
vztahy.
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Z toho, co je za námi vidět, třeba i ta
nejmenší drobnost.
Jaký máte rád sport?
Mám rád nohejbal. Fandím basketu a tenisu, protože to hrají mé dcery.
Co nejste ochoten tolerovat?
Závist, nepřejícnost, lhaní, podrazy.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho
působení ve funkci starosty vryla nejvíce do paměti?
Oslava 650 let obce Třebohostice v roce
2007 spojená se setkáním rodáků a vysvěcením praporu.
Převzetí obecní vlajky a znaku od předsedy Poslanecké sněmovny v budově
Parlamentu České republiky.
Narozen:
18.1.1972
Rodina:
Manželka a tři dcery.
Co byste vzkázal čtenářům?
Přeji jim hodně lásky, zdraví a spoustu
štěstí.
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
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S panem Jaroslavem Marešem,
starostou Obce Uzenice, jsme
si povídali o plánech v úřadu
a nahlédli jsme i do jeho
soukromí.
Jaké akce jsou v plánu v Uzenicích?
Jaké větší investiční akce máte v plánu?
V současné době probíhá výběrové řízení
dodavatelských ﬁrem na opravu kaple na
návsi. Projekt se uskuteční v rámci POV
za podpory JčK. Z dalších investic, které
v blízké době budeme realizovat, je to
vytvoření nového územního plánu.
Co se Vám vybaví, když se řekne Uzenice?
Domov, přátelé.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodina a Uzenice, kde bydlím 27 roků.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Pomoci při dalším rozvoji obce, avšak
funkce starosty již byla jaksi navíc.
Co Vás „nabíjí“ energii?
Rodina, vnuk a dobří přátelé.
Jaké máte rád ﬁlmy?
Historické, dobrodružné, české.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Každé dobré jídlo a pivo.
Jaká je historie Vaší obce?
První zmínka v r. 1227. V době totalitního režimu pod MNV Uzenice patřily
obce Uzeničky, Černívsko a Chobot.
Mezi dominanty Uzenic patří především
kaple, kamenné kříže a pomník T.G.M.

Co považujete u člověka za
nejdůležitější?
Všechny kladné vlastnosti,
které může člověk mít.
Kdy jste byl zvolen do
funkce starosty?
V r. 2006.
Jaké máte koníčky, záliby,
hobby?
Rybaření, lyžování, TV
sport.
Co podle Vás ve Vaší obci
lidem nejvíc chybí?
Každému jistě něco chybí,
ale podle mého názoru
lidem chybí především
porozumění, ohleduplnost
a přátelství mezi sebou.
Máte oblíbené rčení, citát
nebo aforismus?
Žádné konkrétní.
Jaký návrh byste rád v Uzenicích prosadil?
Aby se do práce v obci zapojovalo co
nejvíce lidí.
Koho a na co byste se rád zeptal?
Rád bych se zeptal našich zákonodárců,
jestlipak ví nebo si umí představit, kolik
času má na svou práci takový neuvolněný starosta, v našem případě celé zastupitelstvo.
Co byste přál občanům Uzenic?
Samozřejmě to nejlepší.
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Z každé práce, kterou se zdárně podaří
realizovat.

S panem Zdeňkem Sýbkem,
starostou Obce Uzeničky, jsme
si povídali o plánech v úřadu
a nahlédli jsme i do jeho
soukromí.

úkolů v obci. Velmi rád se procházím
nebo projíždím po okolí k rybníkům a do
lesa.
Jaké máte rád ﬁlmy?
Rád se podívám na české ﬁlmy, ale přednost dávám příběhům letců z 2. světové
války.

Jaké akce jsou v plánu v Uzeničkách?
Jaké větší investiční akce máte v plánu?
Je nutné rozšíření obecního úřadu, vybudování sociálního zařízení z důvodu již
nevyhovujícího stavu.
Po vypracování a schválení ÚP obce
zahájit přípravy k vybudování čističky
odpadních vod a přizpůsobení kanalizačního řádu k vhodnému napojení.
Co se Vám vybaví, když se řekne Uzeničky?
Malá vesnička ležící v malebném údolí,
která byla vždy plná života.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Tak samozřejmě místo, kde jsem byl
vychován, celý život zde žiji a kde jsme
s manželkou vychovali naše děti.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Abych společně s občany, kterým není
lhostejný život a dění v obci pokračoval
v realizaci potřeb ke zkvalitnění života
v naší vesnici.
Co Vás „nabíjí“ energií?
Potěší mne když se práce daří a je jedno
jestli v zaměstnání nebo při naplňování

Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád vepřové na všechny způsoby
a když to jde, tak točené pivo.
Jaká je historie Vaší obce?
Historie Uzeniček není ničím výjímečná
od okolních obcí. Počátky osídlení se datují do 1. poloviny 13. století vybudováním hradu Křikava a tvrze v Uzeničkách.
Uvedený sklaní hrad byl Žižkovými
vojsky v roce 1425 vypleněn a již nebyl
nikdy osídlen.
V části Černívsko, které se svou polohou
stalo středem dění pro okolní obce školou, hřbitovem, kostelem, kampeličkou,
službami jako je mlýn, pila – šindelna na
Žebráku, pohostinství, řeznictví, truhlářství, obuvnictví, včelařským produktem
a doplňky.
V padesátých letech bylo založeno 1. zemědělské sdružení z části obyvatel a asi
o 3 roky později bylo nepodstatně rozšířeno načež v roce 1957 bylo založeno
JZD se 100 % obdělávané půdy. Dalším
postupem času došlo ke sloučení se sousedními obcemi Uzenice a Chobot, kde
byly spojeny i obecní úřady. Nezadrži-

Obec Uzenice, foto Radka Vokrojová

Jaký máte rád sport?
Fotbal, hokej, atletiku, lyžování aj.
Co nejste ochoten tolerovat?
Lži, neupřímnost a podrazy.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho
působení ve funkci starosty vryla nejvíce do paměti?
Jistojistě „Uzenická technoparty 2008“ a
obrovský mediální humbuk kolem.
Narozen:
1961
Rodina:
Ženatý, dcera, vnuk.
Co byste vzkázal čtenářům?
Aby prožili život podle představ a byli
šťastní.
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
telným vývojem se dále obce sdružovaly
svou především zemědělskou velkovýrobou a v našem případě bylo sídlo v
Myšticích.
Po událostech v roce 1989 se obce osamostatnily a vrátili jsme se k původnímu uspořádání. Obec Uzeničky a část
Černívsko, samostatné Uzenice a samostatný Chobot.
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Vážím si lidí čestných a skromných.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 2002.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Vyhraněné záliby nebo koníčky nemám,
rád se podívám na každý sport jako
divák, kde upřednostňuji sport, který
zavání benzínem. Motocyklové, automobilové, letecké závody a soutěže všeho
druhu.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíce
chybí?
To je otázka pro každého občana, kde
odpověď bude vždy jiná, ale mne určitě
vadí nezadržitelný odliv trvale žijících
obyvatel a tudíž alespoň trochu rovnocenná pracovní příležitost jako ve větších
sídlech.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Citáty, rčení a aforismy moc nepoužívám, ale když je užiji, tak by měly
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hodnotit danou situaci s přihlédnutím na
společnost a náladu.
Jaký návrh byste rád v Uzeničkách prosadil?
V zastupitelstvu jsem od prvého volebního období jako místostarosta, když
pominu kooptované obsazení vedení
obce, ale v našem případě nebyly nikdy
žádné větší spory z důvodu prosazování
odlišných realizačních záměrů. Proto si
myslím, že rozhodování o budoucnosti
a záměrech klidně přenechám na rozhodnutí občanů a zastupitelů.
Koho a na co byste se rád zeptal?
Necítím potřebu klást otázky naším politikům, protože výsledek jejich hospodaření a rozhodování je měřitelný a každý
občan si jej dokáže vyhodnotit sám.
Co byste přál občanům Uzeniček?
Zdraví a pohoda aby je obklopovala ze
všech stran.
Z čeho máte ve Vašem úřadu radost?
Z každé akce, která zvelebí a usnadní život na vesnici, obnovení hodnot stávají-

7
cího majetku a vytváření nových podnětů, které zhodnotí podmínky drsnějšího
a zároveň bohatšího žití v obci.
Jaký máte rád sport?
Aktivně žádný, ale rád sleduji sporty při
kterých dochází ke spalování benzínu
nebo nafty.
Co nejste ochoten tolerovat?
Rozkrádání a tunelování majetku státu a na komunální
úrovni majetku obcí.
Podařilo se Vám ve Vašem
úřadu něco, z čeho máte
opravdu radost?
Ze všech akcí, které byly realizovány, oprava obecních
komunikací, rybníků a především investice do obnovy
velké části kulturního domu.
Vizitka (věk, rodina, vzdělání,…)
Zdeněk Sýbek, 62 let, manželka Hana, dvě děti – syn
a dcera. Vzdělání ÚSO – obor

strojní a v tomto oboru celý život pracuji.
Co byste vzkázal čtenářům?
Aby se vše špatné jim zdaleka vyhnulo a
aby náš rozhovor nebyl podroben příliš
velké kritice.
Obec Uzeničky, foto Radka Vokrojová

CO SE U NÁS PEČE

Od posledního vydání našeho SOBáčka jsme toho „upekli“ do slova a do písmene mnoho. Pro téměř 50 dětí ze
všech základních škol mikroregionu, které se zúčastnily soutěží „Všechno lítá, co peří má!“, jsme připravili pracovní seminář na Šumavě. Počasí koncem května poznávacímu programu nepřálo, tak jsme byli nuceni zvolit tzv.
mokrou variantu – to je program pro deštivé a mlhavé dny. Cílem byla letos Šumava (Jezerní slať, Kvilda, Horská Kvilda, Kašperské Hory a hrad Kašperk). Přesto věřím, že se všem „účastníkům zájezdu“ na Šumavě líbilo.
Vítězové výtvarné soutěže a soutěže mladých fotografů si
své ceny mohli vyzvednout na slavnostním odpoledni v pátek
4.6.2010 v ambitu domova pro seniory. Celkem jsme vyhotovili 116 diplomů, pro každého z vítězů jsme měli připravený
dárek. Slavnostní odpoledne moderovala Verča Janečková, ceny
předávali. Ing. Kamil Bjaček, zástupce ředitele Krajské ředitelství Lesů ČR, Mgr. Bohuslav Navrátil, místostarosta města
Blatná a 1. místopředseda SOB, Karel Palivec, starosta obce
Předmíř a 2. místopředseda SOB a Dana Vohryzková, starostka
obce Hajany a členka Rady SOB. Zahráli a zatančili dudáci ze
ZUŠ Blatná, představil se i nadaný Radek Šimsa s harmonikou.
Na závěr odpoledne vystoupil pan Miloslav Simandl s kobylkou
Inkou. Ve čtvrtek 24.6.2010 jsme předali zvláštní ceny 24 klientkám ústavu sociální péče v Domově Petra Mačkov. Zúčastnily se naší soutěže, obohatily přehlídku výtvarných prací a věřím, že se Vám jejich díla budou na výstavě v muzeu také líbit.
Tím s dostávám k pozvánce na výstavu 7. ročníku z cyklu
Příroda Blatenska s letošním tématem „Všechno lítá, co peří
má!“. Vernisáž plánujeme na úterý 24. srpna 2010 od 15,00
hodin v muzeu Blatná. Výstava potrvá do neděle 19. září 2010.
Ve středu 23. června se konala Rada SOB a Valná hromada
SOB. Další VH SOB připravujeme na září 2010. Současně na
21. září připravujeme třetí vzdělávací seminář pro účetní samosprávných celků.
Proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti – vodovody a kanalizace na území obcí
SOB“. Valná hromada SOB schválila dodavatele zakázky, kterým je paní Ing. Jitka Dupalová, Čížová 118.
Kontrola Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kontrola se týkala
akce „Poznej a chraň!“ z roku 2006 (realizovány byly: obnova
naučné stezky Lnáře, první etapa naučné stezky v Tchořovicích,
první část stezky kolem Závišínského potoka, dopravní hřiště
u MŠ Šilhova, zastavení a herní prvky v Hajanech a zastavení v
Sedlici). Na přípravě jednotlivých akcí se podílely dětské a mládežnické kolektivy, tímto bychom jim měli poděkovat. A oni si
nyní mohou s odstupem času prohlédnout výsledek svého snažení. Vlastní podíly si hradily jednotlivé obce a město ze svých
rozpočtů. Kontrola nezjistila žádné pochybení.
Probíhá komunitní plánování sociálních služeb na Blatensku.

Výzvu ke spolupráci najdete na jiném místě SOBáčka.
Práce na stolním kalendáři SOBu
na rok 2011 jsou v plném proudu.
Věříme, že při dobré spolupráci
všech zúčastněných se podaří nový
kalendář prodávat na přelomu měsíců
září a říjen 2010. O podrobnostech
Vás budeme informovat v dalším
čísle SOBáčka a na našich webových
stránkách.
První víkend v září náš mikroregion navštíví starostové mikroregionů z Místní akční skupiny Posázaví o.p.s., setkání se
uskuteční ve Lnářích, v Bělicích a v Myšticích.
V září 2010 by se také měla uskutečnit odložená schůzka představitelů SOB s představiteli Akademie ochrany přírody a průmyslové kultury Východní Bavorsko – Čechy, při které budeme
řešit další podrobnosti přeshraniční spolupráce.
Ing. Radka Vokrojová, manažerka SOB
Pro vybrané žáky ze základních škol regionu jsme zorganizovali
pracovní seminář na Šumavě. První zastávka na Jezerní slati.
Foto Vladimír Kocourek, další fotograﬁe najdete na str. 8.
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Pracovní seminář na šumavě pro vybrané žáky ze základních škol regionu

Infocentrum Šumavského národního parku v obci Kvilda.
Foto Vladimír Kocourek.

Na hradě Kašperk jsme plnili různé
úkoly. Středověký tanec v dobovém
kostýmu si vyzkoušela mladší
děvčata. Foto Vladimír Kocourek.

Účastníci zájezdu kreslí hrad Kašperk a listy dřevin.
Foto Radka Vokrojová.

A ještě malá zkouška vědomostí z historie v kouzelných
prostorách hradu Kašperk. Všichni by zkoušku zvládli, kdyby
se známkovalo. Foto Radka Vokrojová.

Kluci byli pasování na rytíře hradu
Kašperk. Foto Vladimír Kocourek.

Navštivte Afriku (alespoň v ZOO Plzeň)
Pro všechny návštěvníky zoologických zahrad je od
1. července 2010 připraven úžasný dárek. Dlouhá a náročná cesta byla zdolána a pracovníci Zoologické a botanické zahrady města Plzně představili nově vybudovanou
expozici, kde Vás mimo
jiné přivítá dvojice mladých žiraf, nosorožec,
hrošík a další zvířata.
Letní prázdniny a čas
dovolených je přímo ideální k rodinné návštěvě.
POZVÁNKA DO ZOO
PLZEŇ NA ZÁŘÍ:
11. - 12. září: Slavnosti
babího léta na Lüftnerce s
V. ročníkem oblastní výstavy jiřinek a Poctou Mistru
polek B. Smetanovi, Tradič-

ní vinobraní pod Vinicemi - celodenní program
18. – 19. září: Český rok na vsi - VII. ročník festivalu dobových lidových řemesel k užitku i potěše a staročeských jídel
STATEK 2010 - celodenní program
28. září: Hravý podzim
- Svatý Václav ukládá
medvědy k zimnímu
spánku (kontaktní soutěžní program u expozice
medvědů) - odpolední
program
2. října: Hravý podzim
- Zvířecí sobota na téma
velký sraz plyšových zvířátek, kontaktní soutěže,
zvířecí naučná stezka
- odpolední program
Více na www.zooplzen.cz
Radka Vokrojová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

BĚLČICE

Bělčické mažoretky

Ve školním roce 2010 / 2011 rozšiřujeme naší skupinu „Bělčické mažoretky“
o další kategorii MINI MAŽORETKY
(od 4 let). Všechna děvčata, která baví
rytmická hudba, ráda se pohybují a nerada se ochuzují o velmi příjemnou a přátelskou atmosféru, jsou tu nás srdečně
vítána.
Alena Janotová
alenajanotova@seznam.cz

Bělčice poetické

Alena Svozilová
Závěrem se nelze nezmínit o tom, že od
Příbrami až ke Klatovům se rozkládá
pásmo bohaté na rudy, ale především na
zlato a stříbro. I v bělčických Lipížích
a u Hrádku se to zlatem jen blyštělo.
Ostatně na Blatensku bylo nalezišť celkem třicet pět. V době laténské, přibližně od 3. století před Kristem do počátku
našeho letopočtu, žili na našem území
především Keltové. Později přicházeli
do kraje Italové neboli Wahlové, hledači
zlata a minerálů, o nichž se píše v tzv.
Benátských knihách jako o znalcích
v oboru těžení rud a drahokamů. Kdoví
jestli obec Vahlovice, kde také bylo naleziště, nezískala jméno po těchto prospektorech. Po Keltech zůstaly v našem
kraji stopy v podobě sejpů, a nejen ty
dokládají, že Keltové (spíše jejich otroci) uměli vyplavovat zlato do ovčích
kožešin, kde se drobné zlatinky dobře
mohly zachytit. Že někteří z nich si za
to kupovali lehké ženštiny, zmiňoval
i Ladislav Stehlík. To ovšem nic nemění
na tom, že dobře znali řemeslo a uměli
odlévat mince, tzv. duhovky, a mnoho
rozličných ozdobných předmětů.
V Kronice české Václava Hájka z Libočan, který působil nějaký čas jako

Ladislav Stehlík

dohlížitel nad dolováním v oblasti (jinak pracoval v královských službách
a také pro Lva z Rožmitálu), se k roku
685 váže v pověsti o Krokovi zmínka
o nalezení zlata. K roku 714, za doby
vlády Libušiny doklad o tom, že jí „přinesli stříbra velikú spoustu. Libuše od
nich stříbro přijavši poděkování učinila
a hned s nimi některé dělníky s špičáky
a motykami poslala“. Prý si tento kronikář občas vymýšlel, ale na druhou stranu
měl zase jako jediný přístup k vzácným
archiváliím i během působení v královských službách. Kdo ví. Každopádně
České horní právo bylo potvrzeno králem Václavem II. v listině Ius regale
montanorum koncem roku 1300, ve kterém pamatuje na výsadní práva nálezců
žil a dolů. V Bělčicích tyto slavné dolovací časy připomíná barokní socha sv.
Barbory, patronky havířů. Dodnes hlídá
cestu vedoucí k Újezdci, kde Barbořinu
štolu vlastnil už Jan Lucemburský. Zástavní listina na doly z 21. června 1337
daná Petrovi z Rožmberka je uložena
v třeboňském archívu. Ladislav Stehlík
zmiňuje, že ještě za první světové války
„potkával naddůlního Obrdu a důlního
Petráně, jak v perkytlích odcházeli k
Újezdci“. Rýžování u běhuté vody bylo
lacinější než dolování z rud. A protože
povrchové zásoby zlatinek se brzy vyčerpaly, časem tato aktivita v kraji pomalu dozněla.
Co je na tom poetického, pomyslíte si.
Ale zlato má svou velkou magii. I dnes,
když se vypravíte na Velký pátek na procházku podél Zlatého neboli Závišínského potoka, se můžete přesvědčit, že tento den země otvírá poklady. Jarní prudká
voda odplaví kal, a vy zahlédnete na dně
potoka zlatá zrnka. Stejně jako Keltové
před dvěma tisíci lety budete fascinováni zlatými plíšky, které voda tak krásně
očistila. Na louce spatříte plno petrklíčů,
rostou prý na zlatě. I jejich barva to dokládá. Modré podléšky si pospíší, aby
také ukázaly svou krásu. Zaslechnete
líbezný ševel potoka ať už u Lopatárny
nebo Bílého mostu, kde se potok meandrovitě točí mezi kmeny ztepilých smrků.
Co by to bylo za potok, kdyby přes něj
nevedl i klenutý starobylý kamenný
most? Ani tady nechybí a jeho zapomenutou krásu objevíte v blízkosti státní
silnice před Závišínem.
Nelze popsat všechna místa, která člověka přinutí vrátit se do minulosti nebo
trochu zasnít v líbezné krajině. Někdo
dává přednost výhledu na kraj od Lipovice, jiný nedá dopustit na zamilované
místo u břízek na Višňovce, odkud se
jakoby kousek za rybníkem Velkým vypínají temně modré šumavské hřebeny.
Zážitek na vás čeká třeba ve sklářské
huti Václava Vlasáka. Pár kroků za sochou sv. Barbory, patronky havířů, západně za radnicí. Mimochodem ta socha
je tak krásná, že nebýt světicí, mohla by
klidně soutěžit o titul královny krásy.
Korunku už má. Ve sklárně naopak najdete urostlého skláře, rozžhavenou pec

ve dvě stě let staré stodole, všude kolem
- kromě galerie s replikami historického
lesního skla - bezpočet nástrojů. Některé
připomínají jakési mučicí instrumenty.
Ale bát se nemusíte. Jsou to jen pomůcky Mistra skláře, který díky jim může
vytvořit poháry jako z pohádky. Dokonce jeho čertovské pohárky v pohádce
Hynka Bočana Zlatý voči skutečně ﬁgurují. Poháry nejsou jenom kopie forem
z dávných dob. Umělecká fantazie a láska k řemeslu z každého jednotlivého
kusu činí originál.
O pouti, na konci června, na svátek
sv. Petra a Pavla je už tradičně organizován na Farské louce u nádraží parkur,
ušlechtilá zábava, bez které si občané
města už program poutě ani nedokáží
představit. Člověk se nemůže nabažit
pohledu na plavný pohyb koní. Večer
pak slavnostní den pokračuje v blízkosti
závodiště hudbou a tancem pod hvězdami a vzrostlými lipami.
Někdy stačí posedět na nově upraveném náměstí. Má svůj charakter. Dominantní věž jako by ochraňovala vše
ostatní: Sochu sv. Jana Nepomuckého,
u které bývala vítána knězem procesí
mířící na Svatou Horu až z dalekých
Bavor. O trochu níž kamennou kašnu,
kam se dřív sbíhali obyvatelé s kbelíky
k jedinému zdroji pitné vody. Radnici,
která evokuje milostný příběh Ferdinanda Habsburského a Filipíny Welserové.
(Než vytvořil plán letohrádku Hvězda,
který jí věnoval, pocvičil se na projektu
bělčické radnice. Koho milostný příběh
víc zajímá, podrobnosti najde na březnickém zámku.) Věž určitě pamatuje
i to, že se někdejší obyvatelé zasadili,
aby byla vyšší než 6 sáhů – a navýšení
uhradili ze svého. Je němým svědkem
všeho, co se ve městě odehrává. Svými
zvony promlouvá i k lidským srdcím.
Ladislav Stehlík
VRATEČÍN
Hlouběji voda zpívá
Za vrchy posledním bleskem
se léto loučí,
rozkvétá vřes.
Déšť jemně zaťuká,
na listy psího vína,
dozrává ostružina,
utichá les.
Za zídkou pod věží
kývne ti sestra túje.
Krátí se kroky, dlouží se stín.
Pokaj se z vin,
hrob se ti přibližuje.
Jinak už věcem rozumíš,
dlouze se díváš, krátce se ptáš,
neříkáš Až…
neříkáš Když…
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ZPRÁVA ZE ZÁHROBÍ

V malebné vesničce poblíž Bělčic zvané
Záhrobí se dne 5.6.2010 konala oslava
80 ti let trvání místního Sboru dobrovolných hasičů.
Oslavě předcházelo několik měsíců
příprav. Ještě v loňském roce místní hasiči upravili zarostlý obecní pozemek pod
obcí na zpevněnou plochu s tújemi pro
kontejnery na tříděný i netříděný odpad,
které byly do té doby na soukromém
pozemku a „krášlily“ vjezd do obce.
Letošní dlouhá zima nás trochu
zbrzdila v opravách obecních objektů,
které jsme si naplánovali provést před
oslavami. Přesto se podařilo hasičům,
za ﬁnančního přispění obce Bělčice
a pomoci stavební ﬁrmy, opravit fasádu
bývalého hostince pana Zelenky, kde je
nyní hasičská klubovna a který je spolu
s kapličkou zasvěcenou Panně Marii dominantou návsi a zrekonstruovat sociální
zařízení a natřít fasádu bývalé garáže pro
autobus, kterou v současné době hasiči
používají jako hasičskou zbrojnici.
Jako každý rok místní hasičky za pomoci
hasičů posekaly park, upravily záhony
s růžemi a zastříhaly živý plot. Co nás
trápí, jsou vzrostlé lípy v parku, které
rostou v bezprostřední blízkosti kapličky a jejich kořeny narušují její statiku.
V příštím roce bychom rádi provedli
celkovou rekonstrukci parku včetně
omlazení zeleně. Peníze získané za úklid
obecních ploch věnovali hasiči na nákup
jednotného hasičského oblečení na soutěže v požárním sportu a několika uniforem, zatím alespoň pro část sboru.
Vlastní sobotní oslavu jsme vzhledem
k místním poměrům pojali dost velkoryse. Pomáhal jak se říká „kdo měl ruce“.
Ještě v pátek ráno se zdálo, že soutěž v
netradičním požárním útoku, která měla
být součástí oslavy, se neuskuteční, protože louku, na které se soutěž měla konat
nebylo možné pro několikadenní déšť
posekat. Ale Sv. Florián se asi u Sv.Petra
přimluvil a louku bylo možné k večeru

posekat a uklidit.
V sobotu, kdy se na nás
už od rána smálo sluníčko, byla slavnost zahájena
nástupem domácího hasičského sboru a zahlášením
se pozvaných sborů, které
se seřadily na návsi.
Poté zazpívala státní hymnu za doprovodu Blatenských Dudáků také členka
této kapely a zároveň
obyvatelka Záhrobí slečna
Markéta Hrklová.
Slovem celý program
slavnosti provázel ředitel ZŠ a MŠ Bělčice pan
Antonín Holub, který
v úvodu krátce připomněl
historii místního hasičského sboru. Následovaly
krátké projevy starosty
Bělčic pana Josefa Zemana
a okrskového starosty pana
Ing. Františeka Vrbského. Po skončení projevů
Blatenští Dudáci zahráli
a zazpívali několik jihočeských lidových písniček.
Na závěr slavnostní části
programu vystoupily dvě
skupiny Bělčických mažoretek, Sluníčka a Slunečnice. Po jejich vystoupení
zahráli ještě Blatenští Dudáci. Přítomné sbory se seřadily a v průvodu obešly
záhrobský park a přesunuly se pochodem nepochodem k hasičské zbrojnici,
kde se konala soutěž, jak
už bylo napsáno, v netradičním požárním útoku.
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a
2 družstva žen.Útok se
prováděl hasičskou stříkačkou z roku 1900. Soutěž proběhla ve

dvou kolech a započítán byl lepší čas.V
kategorii žen zvítězilo družstvo ze Záhrobí a na druhém místě skončilo družstvo z Drahenického Málkova, v kategorii mužů zvítězili hasiči ze Záhrobí, druzí
byli hasiči z Podruhlí a na třetím místě se
shodným lepším časem umístila družstva
hasičů z Bělčic a Hvožďan, další v pořadí skončili hasiči ze Sedlice, Drahenického Málkova, Bezdědovic /B/, Závišína
a Hornosína. Soutěžící byli odměněni
poháry, diplomy a tekutými cenami.
O občerstvení během celého odpoledne
se postaraly ženy pod organizačním vedením paní Aleny Janotové, které touto
cestou dodatečně děkujeme.
Zároveň děkujeme všem členům SDH
Záhrobí, kteří se aktivně po celý rok
zapojují do kulturní, sportovní i pracovní činnosti v naší obci.
Doufáme, že všichni zúčastnění prožili
v Záhrobí příjemné odpoledne a někteří
i hodně pozdní večer.
Za SDH Záhrobí Martina Barnášová
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BEZDĚDOVICE
Smích a veselé myšlenky jsou sluncem,
s nímž se všechno daří…..

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik

ZÁJEZD DO DOBŠIC U JIČÍNA
V sobotu 22.5. jsme se vydali s naší „CK Vohryzka“ do Dobšic
u Jičína na Sraz všech Dobšic ČR. Po Znojmě a Blatné to byly
v pořadí třetí Dobšice, které jsme navštívili. Naší obec reprezentovalo 10 občanů.
Prvním bodem zájezdu byla návštěva malého loveckého zámečku Humprecht, kde nás přivítali manželé Ševcovi, a kam také
dorazili naši přátelé z Dobšic u Znojma, Dobšic nad Cidlinou
a na kolech Klub zoufalých turistů, jehož je členem i starosta Dobšic nad Cidlinou Ing. Malý. V zámku Humprecht nás
okouzlila průvodkyně svým profesionálním zpěvem, který byl
umocněný skvělou akustikou zámecké kaple. Naopak na ochozu
věže jsme se báli jako malé děti.
Společně jsme pak odjeli na oběd do hotelu Ort v Nepřívěci.
Tam na nás čekal starosta Dobšic u Jičína pan Ort (shoda jmen
s majitelem hotelu je pouze náhodná). Posilněni výbornou nudlovou polévkou a vepřovým řízkem s bramborem jsme konečně
vyrazili do Dobšic.
Pěkná vesnička v srdci Českého ráje obývaná asi 50 trvale hlášenými obyvateli a spoustou rekreantů, s krásnými roubenkami
charekteristickými pro tento kraj, dlouho nezažila, aby se po
návsi pohybovalo tolik návštěvníků. Po nezbytném fotografování s prapory jednotlivých Dobšic jsme se šli podívat po okolí.
Procházka přírodou přes nedalekou osadu Meziluží patřící spolu s Dobšicemi a dalšími vískami pod Libošovice, byla velmi
příjemná. Ačkoliv u nás doma, jak jsme se dozvěděli, lilo jako
z konve, my si užívali nádherného slunečného dne. Chvíli jsme
se ještě zdrželi na návsi v Dobšicích, nechyběla vzájemná výměna dárků a podepsání kronik.
Odtud už to bylo co by kamenem dohodil na hrad Kost, tč.
v majetku hraběte Kinského. Na prohlídku rozsáhlého komplexu hradu už čas nezbýval, ale krátkou vycházku okolo hradu si
odpustil jen málokdo.
Navečer jsme ještě povečeřeli ve známé Středověké krčmě v
Dětenicích, vyhlášenou neotesaným chováním personálu. Kdo
přistoupil na jejich hru, užíval si atmosféru krčmy stejně jako
návštěvu divadelního představení. Kdo byl dotčen tykáním
a nevybíraným chováním, těžko to rozdýchával a krčmu dobrovolně opouštěl. Pak už jsme se vydali k domovu.
Všichni mi určitě dají za pravdu, že jsme si užili krásný den,
a že setkání se známými z ostatních Dobšic vždy stojí za to. Jen
nás mrzí neúčast zástupců Dobšic od Týna nad Vltavou, kteří na
naše výzvy o setkání nereagují.
Foto: Alena Vestfálová
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Oslava Mezinárodního dne dětí
v Bezdědovicích

Díky květnovému deštivému počasí Obecní úřad v Bezdědovicích pozval v pátek 28.5.2010 do sálu obecního hostince všechny hravé děti od tří do dvanácti let, kde je čekal skákací hrad,
na kterém si užily spoustu zábavy a legrace. Každý malý návštěvník si odnesl nafukovací balónek a malou sladkost.K dobré
náladě hrály dětské písničky z reproduktoru. Akce se zdařila a
všem zúčastěným se moc líbila. Poděkování patří paní Zdeňce
Staňkové, která se podílela na přípravě odpoledne.
Foto: Renáta Budíková

Sobotní odpoledne plné zábavy pro
děti i dospělé

Dne 10.7.2010 se konalo od 16 hodin v Bezdědovicích sobotní
odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé. Program byl opravdu
pestrý . K vidění bylo akrobatické skákání na kolech, jízda na
motorkách - mohli se svézt děti i dospělí, pro děti jízda na koni.
Od 17:00 hodin jako třešnička na dortu bylo vystoupení šermířů
Swordsmen Team táborské agentury A.R.G.O, která vystupuje
jak v České republice, tak i v zahraničí. Vystoupení šermířů
se střídalo s hrami jak pro děti, tak i dospělé Děti dostávaly za
soutěžení malou sladkost. Vše bylo ve středověkém stylu: jízda
na sudu, molitanová bitva, 2 historické stánky, výstřel z kanónu
a škola šermu. Večerní překvapení bylo velmi pěkné, na červených dlouhých stuhách zavěšených na jeřábu ve výšce cca 5 – 6
m cvičila půvabná dívka, která si omotávala stuhy kolem těla a
předváděla krásné gymnastické kousky. Program byl zakončen
kolem 20,30 hodin ukázkou ohňové show.
Krásnou sluneční sobotu si návštěvníci pěkně užili. „Osvěžovna“ byla velmi příjemná, nápoje pěkně vychlazené a klobásky
velmi dobré. Srdečně děkujeme všem bezdědovickým občanům,
kteří se podíleli na organizaci a zajištění této akce, neboť v tropickém vedru to nebylo snadné.
Všem čtenářům přeji pěkné letní dny, odpočinkovou dovolenou a spoustu dobré nálady.
Miluše Kubátová, starostka

Výlet na otáčivé hlediště do Českého
Krumlova
Jak se rok s rokem sešel podařilo se naší obci zorganizovat již
druhý výlet do Českého Krumlova spojený s návštěvou představení Jihočeského divadla z Českých Budějovic na otáčivém
hledišti. V letošním roce jsme si vybrali termín na začátku
sezony. Výlet se uskutečnil v sobotu 12.6 .2010 z Bezdědovic
jsme vyjížděli v 14.30 hodin a v Českém Krumlově jsme byli
asi 16.15 hodin. Po příjezdu jsme si nejdříve prohlédli zámecký
park, památky ve městě, kde si většina účastníků výletu dala v
mnoha místních hospůdkách večeři. Počasí se nám vyvedlo až
na mírnou přeháňku před zahájením představení. Hlavní programem zájezdu bylo slavné Shakespearovo drama „Macbeth“.
Hra začala v 21.45 , místy byla až strašidelná. Sledování hry z
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Připravované sportovní akce aneb od srpna do září je na co
se těšit! Zvou Bezdědovičtí sportovní nadšenci.
• 31.7. Sedmiboj
• 28.8. Prázdninový turnaj v nohejbalu
• 11.9. Zářijový turnaj v nohejbalu
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

otáčivého hlediště je velmi zvláštní. Doufáme, že se nám povede tuto akci zopakovat. Všem organizátorkám této akce patří
náš dík.
Text a foto Alena Vestfálová

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

S kytkou růží voňavých
přeji Tobě samý smích.
Nikdy žádnou žalost jen lásku,
štěstí, radost.
V měsíci červenci oslavili životní jubileum:
* p. Mikolášek Otakar, Bezdědovice (75 let)
* p. Kuparová Anna , Bezdědovice (90 let) v současnosti je
nejstarší občankou Bezdědovic
* p. Motyková Anna , Bezdědovice (70 let)
S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví
a životního elánu přišli poblahopřát s dárkovým balíčkem
zastupitelé obce.
Text: Alena Vestfálová

Bezdědovické sportování

Dne 15. května 2010 se konal v Bezdědovicích Májový turnaj
v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo 6 trojic z Blatné a Bezdědovic. Vítězství vybojovala trojice Blatná B ve složení Švejda, J. Pavel a Posavád , která si odnesla pohár. Na druhém místě
se umístila trojice BEZDĚDOVICE ve složení Josef Suchánek,
Jaroslav Suchánek a Jan Grešák a třetí skončila trojice Vinice ve
složení Vocelka, Hokr, Haloun.
Text a foto Alena Vestfálová

BLATNÁ

Novinky z blatenského zámku

Zámek Blatná pro Vás připravil na letošní léto zajímavé novinky. Jednou z nich jsou noční prohlídky, které pořádáme ve
spolupráci SHŠ Markýz Strakonice. Přivítáme Vás v dobových
kostýmech, uvidíte historicko-zábavné scénky a na konec přijde
i malé bílé překvapení. Prohlídky se budou konat v dosud nepřístupných prostorách zámku, a to ve dnech 30. a 31. července
2010 vždy od 21:30, v případě velkého zájmu i od 23 hodin.
Rezervace je možná na telefonních číslech 383 422 934, 607
989 608, 607 826 316 nebo na e-mailové adrese:
zamek-blatna@gmail.com
Další novinkou je nová rozšířená prohlídka, která začíná každý
den kromě pondělí vždy v 15 hodin. Tato prohlídka se skládá
ze standardní prohlídky a je rozšířená o kapli, která se nachází
v jižním křídle zámku, výstavu obrazů Karla Hildprandta a je
zakončena nádherným výhledem do parku z terasy Rejtova
paláce.
Přijďte se zchladit, poučit i pobavit v těchto parných dnech
k nám na zámek. Těšíme se na Vás.
Eva Rážová a Veronika Janečková
Foto Radka Vokrojová.

Pouťový turnaj trojic v nohejbalu

V sobotu dne 3. července 2010 se konal 5. ročník Pouťového
turnaje v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 8 trojic. První místo
vybojovala trojice STARCI z Blatné, druhá skončila domácí
dvojice Končáci a třetí místo obsadila trojice Česlice.
Text a foto Alena Vestfálová
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Výzva k povinné výměně řidičských
průkazů

Městský úřad Blatná, odbor dopravy upozorňuje, že řidičské
průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou si
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134
odst. 2 písm. a zákona č. 361/2000 Sb.
Během 6 měsíců se musí vyměnit zhruba 800 řidičských průkazů, v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. Včasnou výměnou řidičského průkazu se vyvarujete nepříjemnostem jako
jsou např. dlouhé fronty na odboru dopravy a potažmo následné
nahromadění požadavků na výrobu nových řidičských průkazů
ve Státní tiskárně cenin. Tímto může dojít k takovému zpoždění, že někteří opozdilci mohou zůstat v lednu 2011 bez platného
řidičského průkazu a s tím riskovat pokutu za jízdu s neplatným
řidičským průkazem.
Povinné výměně řidičských průkazů podléhají i řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, tyto řidičské
průkazy jsou si jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2013.
Výměna, pokud nedošlo ke změně v údajů v řidičském průkazu,
je osvobozena od správního poplatku.
K žádosti přiložte:
1x fotograﬁe (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý
7:00 – 15:00
Středa
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 14:30
Veronika Janečková
Referentka odboru dopravy MěÚ Blatná

PAMĚTNÍ KYTARA BRUSSELL

Ve spolupráci z vystavovatelem Jiřím Janků, Městem úřadem
v Hořovicích a Národním památkovým ústavem, byla na vernisáži výstavy Jiří Janků - Česká kytara v galerii Josefa Slavíka
státního zámku v Hořovicích, za účasti osobností, starostů
měst Blatná a Hořovic a hudebních kmotrů z celé ČR, pokřtěna
dne 3. 6. 2010 pamětní hořovická kytara nové generace model
„Brussell“. Výstava historických exponátů kytar na novém zámku potrvá do 3. srpna 2010.
Producent nástroje třetího tisíciletí autor výstavy Jiří Janků a
jeho team vytvořil na počest blatenských „praotců českých
kytar“, pana Ladislava Jana Kořána a hořovického rodáka konstruktéra Vladimíra Vlčka, zakladatelů elektromagnetického
snímače zvuku, pro české hudební nástroje legendární značky
Resonet, unikátní kytaru. Na výrobě symbolické kytary model
„Brussell“ se podílela řada českých odborníků.
Ladislav Kořán, kytara Brussell, producent kytary Jiří Janků

Tvůrčí team křtí kytaru
Precizní hudební nástroj je určen pro hudební umělce a sběratele.
Vyrobena bude pouze památná limitovaná edice v počtu osumnácti nástrojů, symbolizující délku pobytu uvěznění pana Ladislava Kořána v komunistických pracovních lágrech za smyšlenou
průmyslovou špináž. Podrobné údaje jsou popsány v doprovodném publikační textu na výstavě www.muzeumkytar.cz
Kytara svým unikátním tvarem symbolizuje éru přechodu z
totality na svobodu, navazuje na tradici a připomíná významný
grandiozní úspěch na celosvětové výstavě EXPO 58, na které
kolekce tří hudebních nástrojů značky Resonet obdržela zlatou
medali a výrobní družstvo Dřevokov z Blatné se o rok později
stalo nositelem vysokého státního vyznamenání.
Cena nástroje 44 444,- Kč, symbolizuje dobu okupace Sovětských vojsk v českých zemích.
Nástroj má dva nové precizní originální české, ručně navíjené
snímače zvuku model „Ladislav Jan Koran“, které konkurují
nejlepším snímačům zvuku na světě. Kytaru a snímče zvuku
vytvořil uznávaný hořovický mistr, konstruktér a vývojář kytar
pan Milan Melichar. Unikátní tvar nástroji „vdechl“ a brilantně
navrhl „šumný“ akademický architekt David Vávra, symbolizující prvky atomu -Atomium, který se ze svoji divadelní kapelou
„Šustilové“ účastil slavnostního křtu.
Hudební klenot - Novinka roku 2010! -, se bude vyrábět u největšího výrobce elektrických kytar v Evropě, u továrníka Ing.
Petra Vykydala - fa. NBE Corp., v Hořovicích.
Rád bych touto cestou poděkoval panu Ladislavu Kořánovi,
že přicestoval ve svých 85 letech 25 000 km z USA Tichomořského ostrova Saipan u Japonska na slavnostní zahájení a křest
pamětní kytary. Co nejsrdečněji děkuji panu starostovi Hospergerovi a řediteli Městského Muzea panu Karlu Petráňovi z Blatné za návštěvu vernisáže výstavy v Hořovicích.
Jiří Janků
producent kytary Brussell, autor výstavy - Česká kytara

Blatenská atletika má přeborníka
jihočeského kraje

Dne 15. května proběhl v Písku Krajský přebor Jihočeského
kraje, kterého se zúčastnili za starší žáky Lukáš Beneš, za přípravku Petr Louda, Gabriela Hanzalová, Linda Říhová, Nikola
Hamplová a Lucie Sokolová.
Soutěžilo se ve sprintu, skoku dalekém, sprintu přes překážky,
hodu míčkem a hodu medicinbalem o váze 1kg. Pro některá
děvčata to byly první opravdové závody a v konkurenci 14 oddílů se neztratily. Bojovala s obrovským nasazením a elánem.
V kategorii starších žáků obsadil Lukáš Beneš 5. místo v běhu
na 800 m a po napínavém souboji ve skoku dalekém skončil
rovněž pátý.
Největším želízkem v ohni byl obhájce titulu Petr Louda ml.
z Čekanic. Porazil závodníky celkem ze 14. oddílů a 100% zabodoval. Nejenže titul přeborníka ve sprintu na 50m obhájil, ale
přidal i další zlatou medaili ve sprintu přes překážky na 50 m a
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Informace z činnosti Policie ČR,
Obvodního oddělení Blatná

Petr Louda ml. na stupních vítězů
ve skoku do dálky obsadil 4. místo za výkon 402 cm.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu TJ Blatná, rodičům
a všem zúčastněným.
Atletice zdar!

Tricyklisté SKS Tricykl bodují
v závodech SP, kuželkářky vybojovaly
3. místo na Evropských hrách v Brně

Nejúspěšnějším současným tricyklistou našeho klubu je Václav
Vokůrka z Blatné. Spolu s dalšími kolegy absolvoval další závody Světového poháru, kde vcelku pravidelně sbíral body z medailových pozic. Jde o veliký úspěch, protože letošní konkurence je veliká a nová závodní pravidla velmi přísná. V současné
době se Václav pohybuje okolo celkového 5. umístění v žebříčku SP a to jen proto, že jsme neabsolvovali ﬁnančně i časově
náročnou sérii šesti závodů Alpského poháru. Jeho posledním
velkým úspěchem byl start o prvním prázdninovém víkendu na
EHC v Lounech. Václav na náročné trati dlouho a tvrdě bojoval
o druhé místo. Po hrozivě vypadajícím pádu 200m před cílem si
i s naraženými žebry dojel pro bronz!
Velký úspěch zaznamenalo také družstvo žen z ROSky Písek,
které se po několika letech spolupráce s naším klubem rozhodlo
vstoupit do světa závodního sportu. Podařilo se jim to naprosto
skvěle, braly bronz na Evropských hrách v Brně, které se konaly ve dnech 25. -27.6.2010. Naše družstvo startovalo v obsazení
Věra Škochová, Eva Řezáčová, Lenka Mottlová a Marie Kořenná.
Co nás čeká v dalším období? Přijali jsme pozvání na srpnový
mezinárodní triatlon do německého Wilhelmshaven. Jde o akci,
kde startují zdraví spolu s hendikepovanými sportovci a která
vzbuzuje pozornost celostátních německých médií. Pro nás je to
však obrovská sportovní výzva.
V září nás pak ještě čeká další série podzimních závodů SP se
zakončením v Colmar (Lucemburk).
Děkujeme za přízeň všem našim příznivcům a věříme, že nám
nepřestanete fandit.

Policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné za první
pololetí roku 2010 evidují zatím 141 přečinů jako jednu z kategorií trestných činů (v roce 2009 to bylo za stejné období 155
případů). Došlo tak k poklesu spáchaných přečinů o 14 případů,
což je jistě potěšující zjištění. Tento pozitivní trend lze spatřovat ve skutečnosti, že se v posledním pololetí či na sklonku
loňského roku podařilo objasnit ve spolupráci s policisty služby
kriminální policie a vyšetřování řadu majetkových trestných
činů, kterých se často ve spolupachatelství dopouštěli jedni
a titíž pachatelé a tito po zásluze byli umístěni do patřičných
nápravných zařízení, přičemž se jednalo převážně o pachatele s
pobytem mimo územní obvod PČR, Obvodního oddělení Blatná. Z tohoto počtu 141 případů spadá pod majetkovou trestnou
činnost 73 (34 případů krádeží vloupáním a 35 případů krádeží
prostých). Přitom ve stejném období loňského roku bylo spácháno 94 trestných činů, což bylo o 21 případů více! Vzhledem
k tomu, že pod prostými krádežemi se evidují rovněž i některé
případy vloupání jako například vloupání do motorových vozidel, vloupání do sklepních kojí a některé další případy vloupání,
je samozřejmě počet přečinů vloupání vyšší na úkor krádeží
prostých bez vloupání, t. j. bez použití násilí. Násilná trestná
činnost je zatím evidována pod 15 případy. Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními v okrese Strakonice je i nadále
zaznamenán třetí nejvyšší nápad trestné činnosti po okresním
městě Strakonice a po Vodňanech, přičemž právě ve Vodňanech
bylo spácháno o celých 60 případů trestné činnosti více za toto
první pololetí než v Blatné. Poměr v počtu majetkových přečinů
spáchaných na území města Blatná včetně osad je přibližně
stejný ve vztahu k ostatním částem služebního obvodu. Z nejzávažnějších případů spáchaných v období měsíce května a června
2010 lze zmínit případ odcizení traktorové sekačky zn. TORO u
domu č. p. 9 v obci Vrbno ze 16.5.2010, vloupání do osobních
vozidel v ul. Havlíčkovo nábřeží a v ul. Sportovní v Bělčicích
z 24.5.2010 se škodou ve výši cca 54.300,-Kč, při kterém byly
odcizeny neznámým pachatelem 2 vrtačky zn. BOSCH zelené
barvy (z toho jedna v provedení „AKU“) a 2 motorové pily zn.
Husqvarna, typ 372XP a typ 36 a případ zneužití platební karty
k výběru ﬁnanční hotovosti ve výši 29.000,-Kč, přičemž k výběru došlo v bankomatu v Blatné a v Písku.
V Sedlici je od počátku roku do 30.6.2010 evidováno zatím
7 majetkových přečinů, z toho se jedná o 4 případy napadení
objektu benzínové čerpací stanice Euro Oil. Ve Lnářích bylo
v tomto období evidováno zatím 8 majetkových přečinů. Ve 4
případech byla předmětem zájmu pachatelů benzínová čerpací
stanice Benzina či láhve s PB umístěné v jejím prostoru, dále v
jednom případě prodejna Jednota, prodejna SPAR, restaurace
„Přístav“.
Pokud se týče předmětu zájmu pachatelů, tak opět v nejčastější míře docházelo v měsících květnu a červnu 2010 k vloupání do vozidel a odcizování věci z vozidel nebo součástek vozidel – 5 případů (4 v Blatné), k odcizování peněženek s osobními
doklady, ﬁnanční hotovostí a platebních karet v restauracích a
barech z odložených kabelek a svrchních částí oděvů – 3 případy, odcizování pohonných hmot z pracovních strojů a objektů
ﬁrem – 3 případy. Ve dvou případech od 28.6.2010 k dnešnímu
dni jsou evidována vloupání do uzamčených kovových schránek na noviny a časopisy u prodejny jednota v obci Škvořetice
z 28.6.2010 a z 14.7.2010 v prostoru BČS Euro Oil v Sedlici,
kde pachatel odcizuje noviny, časopisy a DVD nosiče s různou
tematikou.
Formou zkráceného přípravného (trestního) řízení bylo v
období měsíce května a června policisty zpracováno celkem
8 trestních věcí. Ve dvou případech šlo o přečin výtržnictví a
ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti s řízením
motorového vozidla pod vlivem alkoholu, v jednom případě pak
o přečin ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí
opět v souvislosti s řízením motorového vozidla, porušování
domovní svobody a zanedbání povinné výživy dle příslušných
ustanovení trestního zákoníku. Za první pololetí roku 2010
byl touto formou zkráceného přípravného řízení projednáno již
celkem 20 trestních věcí, což je o 5 případů více, než za stejné
období loňského roku.
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Nejvyšší nápad trestné činnosti byl zaznamenán v měsíci
dubnu – 26 případů, v měsíci unoru a březnu to bylo shodně 22
případů, v lednu 19 případů. Zatím, což je pozitivní, je zaznamenán pokles trestné činnosti v měsících květnu - 13 případů
a červnu – 15 případů. Lze si jen přát, aby tento příznivý vývoj
kriminality měl co nejdelší trvání.
Institutu vykázání osoby ze společného obydlí v souvislosti
s incidenty mezi blízkými osobami se znaky domácího násilí
bylo využito v prvním pololetí roku 2010 ve třech případech,
z toho jednou v Blatné, v Sedlici a v Myšticích. Celkem v 16
případech policisté řešili konﬂikty mezi blízkými osobami, převážně mezi manželskými páry, kde rovněž zkoumali, zda jsou či
nejsou naplněny znaky domácího násilí ve smyslu příslušných
interních předpisů a dány tak podmínky pro vykázání osoby dle
zákona o Policii ČR.
Z pohledu protiprávních jednání přestupkového charakteru
převážně uvedených v zákoně č. 200/90 Sb., o přestupcích je
evidováno k 30.6.2010 zatím 244 přestupků, z tohoto počtu jich
bylo 80 vyřešeno v blokovém řízení a 96 jich bylo předáno k
vyřešení do správního řízení zejména jejich předáním správnímu odboru Městského úřadu Blatná. Ostatní přestupky jsou
zatím v řešení či byly ukončeny jiným způsobem. Celkem 48
přestupků bylo odloženo, neboť nebyl zjištěn jejich pachatel.
Tabulkový stav policistů zdejšího obvodního oddělení byl
navýšen o 2 policisty, současný stav tak činí 17 policistů včetně
vedoucího oddělení a jeho zástupce. Ve druhé polovině letošního roku by měla být zahájena rekonstrukce přízemní části budovy oddělení na Tř. J. Koubka a ukončena by měla být v květnu
2011. Vybudovány v přízemí budou garáže pro služební vozidla,
recepční místnost, místnost dozorčí služby pro příjem oznámení
a další potřebné prostory pro výkon policejních činností.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ
I když jsou prázdniny v plném proudu, vraťme se ještě na konec školního roku. Ten letošní přinesl žákům
devátých tříd jednu novou povinnost, pracovně jsme ji nazvali „malá maturita“. Co bylo jejím obsahem?
Na začátku května si žáci devátých tříd vytvořili tříčlenné pracovní týmy a zvolili si téma závěrečné práce,
mohli vybírat z následujících: historie školy, historie města, osobnosti města, blatenské podniky, příroda
a zemědělství, partnerská města a památky Blatenska. Poté nastala doba zpracovávání a přípravy.
A ve čtvrtek 24. 6. bylo jejich snažení korunováno závěrečnou
prezentací před hodnotící komisí ve složení ing. M. Hájková
– vedoucí odboru školství, Mgr. Bohuslav Navrátil – místostarosta, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a třídní učitelky
obou tříd. Nemůžu říci, že všechny prezentace se povedly na
100%, ale přesvědčili jsme se, že žáci umí spolupracovat v
týmu, pracovat s informacemi a po překonání trémy i své práce
prezentovat a obhájit. Nakonec komise vybrala z každé třídy po
jednom týmu. Ke slavnostnímu vyhodnocení došlo až na zámku při slavnostním rozloučení. Ale to už předbíhám.
Letos den „D“ školního roku – rozdávání vysvědčení – nadešel v úterý 29.6. To, oblečeni do slavnostního, převzali žáci 9.

tříd od svých třídních učitelek skutečně poslední vysvědčení
na základní škole a špalírem spolužáků za zvonění starobylého
školního zvonu, prošli až k pomyslné „školní bráně“. Tam už
stál připravený pan školník a opentleným koštětem všechny ze
školy vymetl. Za zvonění zvonečků a pozornosti kolemjdoucích
prošly obě třídy až k blatenskému zámku, kde pro každou třídu
zvlášť byl připraven slavnostní obřad rozloučení se školou. Po
několika slovech pana místostarosty a ředitelky školy došlo na
ocenění žáků. Za školní výsledky a práci pro třídu byli knižní
odměnou odměněni - z IX. A Michaela Maňhalová a Radek
Koptyš a z IX. B Veronika Žihlová a Marek Polívka. Za prezentace prací byly vyhodnoceny týmy - z IX. A Markéta Blovská,
Veronika Šustrová a Radek Koptyš, který si velice dobře poradil
s tématem „Osobnosti Blatné“ a z IX. B tým ve složení Petra
Pelešková, Miloslav Šíp a Václav Slavík za téma „Příroda a zemědělství Blatenska“. Za osobitý projev při prezentaci obdržela
zvláštní cenu Agáta Korousová z IX. B. Na závěr zhodnotili
své působení ve škole zástupci tříd Pavla Sedláčková a Michal
Mišiak. Jejich milá slova vehnala přítomným slzy do očí… Děkujeme.

Příprava nového školního roku

Život se ve škole nezastavil ani o prázdninách, ale dětské hlasy
nahradily hlasy malířů, zedníků, montérů... Škola se do začátku
nového školního roku zase o trochu vylepší. Výměna oken postoupila, jak doufáme, do předposlední fáze – v průčelí probíhá
výměna zhruba poloviny z nich, nový kabát dostává chodba ke
klubu v suterénu školy a WC u tělocvičny, instalací posledních
šatnových kójí se dokončuje generální oprava šaten a novými
barvami se rozjasní i některé vnitřní prostory. Prostě chceme
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žáky ve středu 1. září přivítat zase ve vylepšeném prostředí.
Podle dotazníkových šetření mezi rodiči je i toto jedna z oblastí,
kterou rodiče velmi oceňují. Za možnost realizace všech změn
samozřejmě patří dík našemu zřizovateli Městu Blatná.
V novém školním roce očekáváme 450 žáků (jejich počet se
vždy o prázdninách trochu mění), celkem budeme mít v 9 ročnících 20 tříd. Prvňáčky jsme vzhledem k velkému počtu nakonec
rozděli do třech tříd, šesťáci i po odchodu dvou žáků do víceletého gymnázia zůstanou také ve třech třídách, ale na výchovy
se budou spojovat. Toto kompromisní řešení se nám jeví jako
nejlogičtější.
Připravujeme i řadu akcí, těch, se kterými máme zkušenosti, i
některých nových. Ty si ale necháme jako překvapení... Přeji
všem pohodový zbytek volných prázdninových dnů.
Mgr. J. Karlíková, řed. školy

PŘÍRODA BLATENSKA ANEB „VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ!“
Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku dětské výtvarné a fotograﬁcké soutěže o přírodě Blatenska se
uskutečnilo v pátek odpoledne dne 4. června 2010 v ambitu Domova pro seniory Blatná. Pořadatelé akce Svazek
obcí Blatenska, Město Blatná a Základní umělecká škola Blatná předali vítězům 116 diplomů a díky sponzorům
i pěkné věcné ceny. Slavnostní odpoledne zpříjemňovala hudba žáků ZUŠ i vystoupení kolektivů z blatenských
mateřských škol. V závěru celého programu přišel pobavit i kůň vedený drezérem p. Simandlem.
Ceny vítězům předali pan Ing. Kamil Bjaček – zástupce ředitele
Krajského ředitelství Lesů České republiky s.p., pan Mgr. Bohuslav Navrátil – místostarosta města Blatná a 1. místopředseda
Svazku obcí Blatenska, paní Dana Vohryzková – starostka obce
Hajany a členka Rady Svazku obcí Blatenska a pan Karel Palivec – starosta obce Předmíř a 2. místopředseda Svazku obcí
Blatenska.
Vítězné práce budou kompletně vystaveny v Městském muzeu
Blatná od 24. srpna do 19. září 2010. Vernisáž je plánována na úterý
24.8.2010 od
15 hodin.
Neměli bychom opomenout, že vítězové získali možnost zúčastnit
se pracovního
naučného
semináře na
Šumavu, který
se konal 20.
května. Cílem
byla návštěva
Při slavnostním vyhodnocení se o hudební
Národního
doprovod postarali dudáci ze ZUŠ Blatná.
parku a ChráFoto Lukáš Vokroj.
něné krajinné
oblasti Šumava. První zastávkou byla Jezerní slať s rašeliništi
nedaleko Kvildy. Účastníci zájezdu si ještě prohlédli muzeum
obce Kvilda, dále informační centrum národního parku Šumava,
kde zhlédli krátký ﬁlm o Šumavě a kostel Sv. Štěpána.
Po obědě následoval přejezd autobusem do Kašperských Hor a
návštěva muzea Šumavy, muzea motorek a dřevěných hraček.
Vřelé přivítání, bohaté expozice i milá připomínka Blatenska
na všechny čekalo v muzeu Šumavy v Kašperských Horách
– např. obraz Sv. Vintíře restauroval akademický malíř Jan Hála
z Lažánek u Blatné. Stihlo se toho však mnohem více – děti si
vyzkoušely své znalosti z biologie, vzpomínaly a zpívaly písničky, ve kterých se zpívá o ptácích či kreslily listy dřevin. Poté
s nadějí na zlepšující se počasí vyrazily pěšky na hrad Kašperk.
Díky ochotným průvodkyním prohlídka hradu zaujala jak mladší, tak i starší žáky. Zkusili si namalovat hrad Kašperk a aktivně
si zúčastnili soutěžního programu, který pro ně průvodkyně
připravily.
Celý pracovní zájezd skvěle připravili Ing. Kocourek z Radomyšle s paní B. Hoštičkovou a Ing. R. Vokrojovou. Už nyní
pomýšlíme na téma příštího ročníku.

Letošní „létající“ tematiku
vystřídají
kameny. Na
svých letních
procházkách
po Blatensku
jistě začnou
soutěžící
hledat novou
inspiraci.
A závěrem
jedno doporučení šikovným dětem,
pokud s obDěti z blatenských mateřských škol si
libou tvoříte,
připravily pásmo říkánek a písniček o ptácích.
kreslíte,
Vždyť všechno lítá, co peří má!
malujete či
Foto Lukáš Vokroj.
modelujete,
neváhejte a přihlaste se do výtvarného oboru v základní umělecké škole. Jiří Kovář, učitel výtvarného oboru ZUŠ Blatná

Při slavnostním vyhodnocení výsledků soutěží 7. ročníku o přírodě Blatenska, letos na téma „Všechno lítá, co peří má!“ si
po celé odpoledne v ambitu domova důchodců mohli zájemci
vyzkoušet své dovednosti a trpělivost. Foto Lukáš Vokroj.

Svazek obcí Blatenska - červenec 2010

Mateřské centrum Kapřík připravuje

Mateřské centrum Kapřík zahájí svůj pravidelný provoz po
prázdninách v pondělí 13. září. Na začátku září budou totiž
prostory centra sloužit ještě kurzu pro maminky a tatínky na
mateřské či rodičovské dovolené nebo pro maminky a tatínky,
kteří jsou v evidenci úřadu práce. Tento kurz probíhá za ﬁnanční
pomoci Evropského
sociálního fondu již
od začátku července a obsahuje např.
moduly Informační
technologie, Základy podnikání, Kurz
osobního rozvoje
apod. V době konání
kurzu mateřské centrum zajišťuje hlídání
dětí pro maminky
na kurzu, a tak bude
Sedíme a básničkujeme.
centrum pro veřejnost otevřeno pouze ve středu dopoledne.
Jak bude vypadat program herny od 13. září? V pondělí dopoledne se bude konat Výtvarná dílnička pro děti, které si s pomocí maminek budou moci něco vyrobit, namalovat, seznámit
se s různými výtvarnými technikami apod. Úterní dopoledne
bude opět věnováno kojencům do 1 roku, v průběhu dopoledne
bude čas nejen na popovídání maminek, ale i na cvičení a říkadla. Ve středu dopoledne si děti mohou v centru nejen pohrát,
ale budou mít možnost se společně s maminkami (nebo s tatín-

17
ky či babičkami) zúčastnit aktuálního
programu, který tvoří tři základní části
– Vodnické tvoření, Kapříkova notička a
Rybičky, hejbejte se! – jedná se o pásmo
cvičení, zpívání, malování, říkadel a
pohybových her. Ve čtvrtek dopoledne
bude otevřena volná herna, maminky
si mohou v centru v klidu popovídat
a pohrát s dětmi. Na odpoledne připravujeme pro děti od 4 let
oblíbený výtvarný kroužek Šikovné ploutvičky. Rádi bychom
otevřeli i hudebně-pohybový kroužek, ale zatím marně hledáme
šikovného vedoucího. Pro dospělé bude pokračovat výuka anglického jazyka – pro začátečníky i pro pokročilé, tvořivá dílna
maminek a pro budoucí maminky těhotenské cvičení.
I nadále chceme pořádat besedy, předváděcí akce pro maminky,
zábavné akce pro celou rodinu – na podzim chceme zopakovat
Drakiádu, začneme se připravovat na vánoční výstavu. Zcela
jistě budeme spolupracovat s dramatickým kroužkem v pořádání pohádek pro nejmenší děti a předškoláky. Chceme spolupracovat s mateřskými školami, abychom usnadnili „našim“ dětem
náročné období – nástup do mateřské školky. Od září také bude
možný v centru prodej i nákup věcí pro děti prostřednictvím
Kapříkova minibazárku (bez poplatku).
Plánů a elánu máme sice hodně, ale i my se potýkáme s řadou
problémů. Fungujeme v malých prostorách, žádáme o různé
granty, aby Blatná konečně měla hřiště pro malé děti, aby herna
centra byla útulnější …Nejobtížnější je však získávání aktivních
členek, které by byly ochotny zapojit se do vedení mateřského
centra. Čas letí a děti nám odrůstají, najdeme maminky, které
budou ochotné pokračovat v naší práci?

Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536
– email: zus@blatna.net
vyhlašuje pro školní rok 2010/2011

ZÁPIS ŽÁKŮ
pro výuku do přípravných ročníků pro obory:
hudební, výtvarný a taneční
HUDEBNÍ OBOR
– přípravná hudební výchova děti od 5 a 6 let
– individuální nástrojová výuka děti od 6 let (klavír, akordeon,
zobcová ﬂétna, housle, kytara)
– trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy děti
od 10 let
– bicí nástroje, klávesové nástroje děti od 10 let
– sólový zpěv děti od 6 let
– sborový zpěv děti od 5 let

VÝTVARNÝ OBOR
– základní studium děti od 5 a 6 let
– základní studium se zaměřením na keramiku děti od 10 let
– práce s počítačovou graﬁkou – multimédia děti od 10 let

TANEČNÍ OBOR
– základní studium děti od 5 let
– základní studium se zaměřením na klasický a moderní tanec
– se zaměřením na společenský tanec
– se zaměřením na mažoretky

Zápis se koná ve dnech 23. až 31. srpna 2010
10:00 – 16:00 hodin
v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16
spojeno s prohlídkou školy

Příprava na závod

Putovní fotografická výstava

Ve dnech 14. – 30. června 2010 dorazila do Blatné putovní fotograﬁcká výstava „Jak se žije v mateřských centrech“. Úkolem
této výstavy nebylo předvést umělecky dokonalé fotograﬁe, ale
přiblížit všem spoluobčanům různé druhy činnosti mateřských
center. Tato výstava byla zahájena v květnu loňského roku v
Českých Budějovicích a bude putovat ještě po několika městech
Jihočeského kraje až do konce roku 2010. Na této výstavě jste
nemohli bohužel zhlédnout fotky z akcí našeho MC, protože
výstava vznikala ve stejné
době jako my.
Doufáme, že se
návštěvníkům
líbily aspoň
výtvory našich
šikovných dětí.
Děkujeme všem,
kteří na výstavu
přišli, za podporu a MěÚ Blatná
za zapůjčené
prostory.
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600 LET OBCE SKALIČANY

SKALIČANY

Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné
zmínky o obci. V této souvislosti je připravovány doprovodné
akce a publikace. Chystaný sborník či almanach by měl obsahovat nejen sondu do historie Skaličan, ale i množství fotograﬁckého materiálu a dobových dokumentů. Z tohoto důvodu
si dovoluji vyzvat všechny, kdo by měli k dispozici fotograﬁe
z obce či okolí, pohlednice, různé dokumenty, plakáty nebo
jiné tiskoviny, případně by chtěli přispět svými vzpomínkami
na události v obci, aby mne kontaktovali e-mailem, dopisem,
osobně. Velmi rád rozšířím okruh již získaných podkladů pro
tvorbu vzpomínkové publikace, která si klade za cíl zmapovat
historické dění v obci. Předem děkuji za podněty a příspěvky.
Kontaktovat mne můžete na e-mailu:
chenicek@mesto-blatna.cz, případně mech75@seznam.cz ,
na telefonu 605164959 nebo na adrese Skaličany čp. 3, případně osobně na radnici v Blatné (odbor majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná).
Ing. Václav Cheníček

DĚTSKÝ DEN VE SKALIČANECH

Skaličanské maminky zorganizovaly pod vedoucí taktovkou
Michaely Slezákové a Hany Bariové dětský den. Poslední
květnové nedělní odpoledne bylo ve Skaličanech pod lípou ve
znamení her, soutěží a pravé, nefalšované dětské zábavy. Pro
všechny soutěžící byly připraveny věcné ceny a organizátorkami soutěžního klání ručně malované, velmi vkusné a pěkné
diplomy. Ačkoliv se zprvu zdálo, že dětskému dni nebude přát
počasí, tak se akce setkala s hojnou účastí mládeže i dospělých
a nakonec se i počasí v průběhu dne umoudřilo. Nebylo důležité, kdo všechno se ocitl na stupních vítězů v jednotlivých soutěžních kategoriích, protože svou účastí vyhráli ten den všichni,
kdo přišli a všichni, kteří se zapojili do organizace tohoto příjemného setkání.
Ing. Václav Cheníček
Ilustrační foto ke dni dětí Ing. Václav Cheníček

Stavění máje ve Skaličanech v roce 1968, foto Jaroslav Šoun.
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KROUŽKOVÁNÍ ČÁPŮ BÍLÝCH
V BLATNÉ

V Blatné dne 8.6.2010 proběhlo kroužkování 2 čápů bílých na
hnízdě komína lihovaru Blatná. Původně snesla paní Blatenská
Čápová čtyři vejce, čtyři mláďata se vylíhla, ovšem u dvou z
nich došlo z neznámých důvodů k úhynu.
Kroužkování zajišťovali členové CEV CICONIA ČSOP
Roudnice nad Labem pod vedením p. Mgr. Chvapila ve
spolupráci s vedením lihovaru a za pomoci Technických služeb
města Blatná.
Foto Stanislav Chvapil

19

HAJANSKÁ POUŤ 2010

 Sobota 31. 07. 2010
17,00 hod. K tanci a poslechu hrají BABOUCI na
parketu za hospodou (v případě deště sál)
 Neděle 01. 08. 2009
14,15 hod. bude hrát Hudba pana Koubka na návsi
14,45 hod. Položení věnce k pomníku padlým
15,00 hod. Mše svatá v místní kapličce
Po skončení mše hraje v hospodě Hudba pana Koubka
Výstava obrazů pana Petra Štěpána

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Domov pro seniory Blatná pořádá pro širokou
veřejnost Den otevřených dveří. Akce se koná
16. září 2010 od 9,00 do 15,00 hodin.
Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni!

Kaplička v Hajanech

DĚTSKÝ DEN V HAJANECH

HAJANY
Setkání rodáků v Hajanech

V sobotu 3. července 2010 odpoledne se konalo již III. setkání
rodáků a přátel obce Hajany. Poprvé jsme setkání uspořádali v
roce 2000, a protože tato akce měla velký úspěch, rozhodli jsme
se ji vždy po pěti letech opakovat. I tentokrát se sešlo nejméně
150 účastníků, kteří přijeli z různých míst. Celou akci úvodním
slovem zahájila starostka obce. Dále následovalo vystoupení
místních dětí. Ty si připravily pásmo písní a básní pod vedením
paní Zdeňky Bartuškové. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout
prostory budovy v prvním patře. Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení v podobě guláše a sladkého i slaného
pečiva. Došlo i na prohlížení starých a zajímavých fotograﬁí.
Některé jsme si i ofotili k založení do kroniky. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála během odpoledne a večera Hudba
pana Koubka. Celá akce se vydařila, lidé odcházeli spokojení a
všichni se již těší na další setkání.
Dana Vohryzková

Hasičská sezona

Hajanští hasiči a hasičky se v letošní hasičské sezoně zúčastnily
celkem pěti soutěží. Našemu družstvu mužů se hned na prvních
letošních závodech v Bezdědovicích podařilo získat pohár za
3. místo v okrskové soutěži. Ale ani družstvo žen nezůstalo
pozadu, a ze soutěže v Chobotě „O pohár starosty obce“
přivezlo také pohár za třetí místo. Dále se naše družstva ještě
zúčastnila soutěží v Chlumu, Blatné a Lažánkách. Všechny
zmíněné soutěže se nesly v pohodovém duchu a pod heslem
„není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Vždy jsme prožili
příjemná a slunná odpoledne a užili si spoustu zábavy.
Michaela Vohryzková

Den dětí v Hajanech se nesl v duchu pohádek. Děti se sešly za
hospodou, a protože jich bylo víc, než dost rozdělily se na dvě
skupiny. Na každém stanovišti měly připravený úkol a vždy
také sladkou odměnu. Na místě srazu měly první úkol, poskládat a slepit z připravených kousků Křemílka nebo Vochomůrku.
Jakmile měly nalepeno, vyrazily na trasu, kde na ně čekaly různé pohádkové bytosti a s nimi úkoly. Cestou potkaly hloupého
Honzu, který jim dával různé hádanky. Na dalším stanovišti
čekala princezna, kde děti svedly boj s drakem. Dále čekal na
děti vodník, u něhož se chytali ryby. Následovala ježibaba z
perníkové chaloupky. Té děti zazpívaly písničku a za odměnu si
mohly utrhnout perníček. Po vzoru pejska a kočičky, jak věšeli
prádlo se měly udržet rukama na provaze, který byl zavěšen ve
výšce mezi stromy. U Čerta a Káči je čert nosil na zádech. Na
posledním stanovišti čekala Popelka, které děti pomohly přebírat hrách a čočku a sem tam našly i nějakou lentilku, která jim
byla odměnou.
Pro děti bylo připraveno ještě jedno překvapení. Pan Petr
Štěpán spolu s tatínkem vyřezal z lipového dřeva vodníka, který
byl před zraky malých i velkých diváků usazen na kameni míst-
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ního rybníčka. Dětem se vodník moc líbil. I zde je čekal jeden
malý úkol – vymyslet vodníkovi jméno. Návrhů padlo hned
několik. Nakonec vyhrálo jméno „HAJÁSEK“. Paní Zdeňka
Jestřábová vyrobila našemu vodníkovi rodný list.
Na závěr celého odpoledne bylo pro všechny zúčastněné připraveno opékání buřtů.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
této akce.
D. Vohryzková a R. Vaněčková

Členky a členové SDH Hornosín po vyhlášení výsledků

HORNOSÍN

VÝROČÍ HORNOSÍNSKÝCH HASIČŮ

Ačkoliv je Hornosín jen malou vískou, hasičský sbor zde byl
založen již roku 1895, a tak jsme si 3. července připomněli již
115 let jeho činnosti. Oslavy započaly hodinu po poledni přivítáním sborů a výčtem významných mezníků v historii sboru
spolu s předáním pamětních plaket zasloužilým členům. Následoval pochod s hudebním doprovodem kapely Doubravanka k
památníku pana Václava Vonáška, jenž za svoji obětavou činnost pro hasičstvo zaplatil během nacistické okupace životem.
Po návratu ke zbrojnici předvedli místní zásah na hořícím balíku slámy. Při něm postupně vystřídali ruční stříkačku ﬁrmy
R. A. Smekal z roku 1895 motorovou stříkačkou ﬁrmy Mára
z roku 1937, aby nakonec udolali plameny s novou stříkačkou
KOMFI, jež byla zakoupena roku 2008. Aby nebyli diváci obtěžování kouřem z doutnající slámy, proběhlo nakonec dohašení
pomocí cisternové stříkačky bělčických hasičů.
Následovala soutěž družstev v požárním útoku, ovšem soutěžilo
se s ruční stříkačkou. Kromě třinácti mužských družstev sborů
dobrovolných hasičů se zúčastnilo i družstvo sboru dobrovolných alkoholiků a tři ženská družstva. Zatímco dobrovolní alkoholici přípravu zjevně podcenili, hornosínští předvedli, že svoji
techniku skutečně ovládají a v kategorii mužů i žen obsadili
první místa.
Stříkačka Mára se svými restaurátory, zleva Zdeněk Vrbský,
Libor Kumhera, Josef Hrdina a Jiří Vonášek

Vydařené oslavě ovšem předcházely desítky hodin brigádnické
práce – bylo potřeba vyrobit stoly a lavice, jež vznikly v truhlářské dílně Josefa Hrdiny. Navíc debata při podzimní údržbě
stříkaček navodila myšlenku, zda nezrestaurovat „Márovku“
z roku 1937 do původní podoby. Tuto myšlenku se nakonec
podařilo zrealizovat, což znamenalo odstrojit všechny plechy a
nechat je opískovat a nabarvit, vyleštit všechny mosazné části a
hlavně důkladně prozkoumat půdu staré požární zbrojnice, kde
bylo nutno dohledat mnohé chybějící díly.
Této činnosti věnovali nejvíce času Zdeněk Vrbský, Libor
Kumhera, Josef Hrdina a Jiří Vonášek, ale našli se i mnozí další, kteří s něčím vypomohli. Zda se jim dílo podařilo, se mohli
všichni přítomní přesvědčit na vlastní oči. Ti ostatní si mohou
alespoň prohlédnout fotograﬁe v galerii na webu:
www.hornosin.cz
Kromě uvedených činností se sbor v minulém roce ujal i organizace některých kulturních akcí, například obnovení tradice
posvícenské zábavy, masopustní průvod maškar nebo zábavně-soutěžní program ke dni dětí. Navíc došlo v letošním roce ke
zformování ženského soutěžního družstva, jehož úspěchy budou, doufejme, přibývat.
Věřme, že i když má hornosínský sbor se svými stopatnácti lety
věk úctyhodného kmeta, ty nejlepší roky jej teprve čekají a o
členství v něm bude mezi mladými lidmi stále zájem.
Jiří Vonášek, jednatel SDH

KADOV

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

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než
přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe
Ahoj léto, ahoj prázdniny!!! Vytoužená doba je tu, ale ejhle, léto je moc letní a zima je moc zimní… Že to neznáte, to
věčné si stěžování si na něco? A proto, co nemůžeme změnit,
tomu bychom se měli podvolit a co můžeme změnit nebo vylepšit, do toho se pusťme. V dnešním úvodním slově jsem se
zmínila o komunálních volbách, které se blíží. V době vydání
SOBáčku budeme již mít v Kadově po veřejné schůzi, na které
se bude tato tématika také probírat, aby ti, kteří mají chuť kandidovat do zastupitelstva obce, věděli co a jak.
Další etapa přestavby bývalé školy v Kadově byla ukončena předáním stavby a právě probíhá ta mravenčí papírová práce,
abychom podali žádost o proplacení dotace. Na podzim se začnou budovat půdní byty a celá budova dostane nový kabát.
V sobotu 29.5.2010 se ve Vrbně v prostorách dětského
a fotbalového hřiště a jejich okolí konal úžasný dětský den s
názvem Sněhurka a 70 trpaslíků, nakonec těch trpaslíků bylo
150!!! Všichni organizátoři a pomocníčci si zaslouží velikou
jedničku. Tyto iniciativy jsou úžasné a zaslouží obdiv.
V sobotu 21.8.2010 pořádá Obec Kadov výlet pro děti i
dospělé do ZOO do Plzně. Zájemci se mohou přihlásit na obec-
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ním úřadě v Kadově.
Od středy 21.7.2010 je opět v provozu obecní knihovna v
Kadově a internet pro veřejnost v budově bývalé školy v Kadově.
Veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela sv.
Václava v Kadově stále trvá. Za tímto účelem byl zřízen účet
u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují
ﬁnance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý,
kdo má zájem. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem,
kteří se přispět chystají.
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

V sobotu 12. června opět proběhlo „Setkání důchodců“
na myslivecké chatě v Kadově s hudbou, předtančením
i občerstvením. Všem, kteří se zúčastnili se akce líbila,
svoz seniorů byl zajištěn.

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

DĚTSKÝ DEN VE VRBNĚ

V roce 2008 bylo dokončeno dětské hřiště a otevření bylo zahájeno oslavou dětského dne. Hřiště dělá dětem radost a letos se
konal již třetí ročník dětského dne na téma Sněhurka a 70 trpaslíků.
Zúčastnilo
se 150 dětí a
nejméně tolik
dospělých.
Děti soutěžily
na 6 stanovištích v různých
disciplínách,
mohly se
projet na koních a moc se
dětem líbilo
skákání v
nafukovacím hradu. Nejmladší mažoretky Prezioso měly pěkné
vystoupení a sklidily velký potlesk. Loutkové divadlo zahrálo
dětem tři pohádky. Sněhurka dohlížela na soutěžení a i děti malovala, takže tam běhali piráti, princezny, spidermani, motýlci
atd. Z občerstvení si snad každý vybral – v nabídce byli ryby,
špízy, játra, žebírka …. a jako sladká tečka vdolky s tvarohem a
indiáni.
Celé odpoledne hrála k poslechu Hudba z vršku. Na konec bylo
vylosováno 29 hlavních cen tomboly a pro děti, které nevyhrály,
bylo připraveno sladké překvapení – nádherný dort s marcipánovými zvířátky. Zvířátek bylo opravdu hodně, takže kdo přišel,
si uloupl.
Doufáme, že se dětem líbil program i dárky a těšíme se na příště!
Díky patří i organizátorům za to, že se dokázalo domluvit 25
lidí a udělat brigádu na hřišti, oslovit ochotné sponzory, připravit a zorganizovat vše pro hladký průběh akce. Super!
Děkujeme sponzorům: HLAVNÍ SPONZOŘI: KOVO Kasejovice, Obec Kadov, Czech Coal group
SPONZOŘI: Blatenská ryba, Dobřemysl K., Dvůr Lnáře,
EKOTES, General weld, pí Čelková, J. Červenka, Jablobijoux
Jablonec n.N , KB Blatná, Kolářovi, LARIX-TOZ, manželé
Kotnauerovi, P&V electronic, Papírnictví Jelínková, PARAMA
P. Kareš, Pohostinství Kilian Zdeněk, SDH Vrbno, Slancovi,
Truhlářství Milan Trhlík, VOD Kadov
RP

Sólo pro nejstarší účastnici z Kadova

KOCELOVICE

Co letos ještě v kronice nebylo

V kocelovické bývalé škole se již několik let hraje stolní tenis na okresní úrovni. V letošním okresním přeboru skončilo
mužstvo, které hraje pod hlavičkou Lnář, na hezkém čtvrtém
místě. Mladé posily, Petr Jeníček a Marek Rojík, zvedly úroveň
stolního tenisu a jsme také rádi, že na tréninky začala docházet
místní mládež. Věříme, že brzy naše řady posílí i oni. Naše
družstvo dále reprezentují: Ladislav Mach, Oldřich Zíka, Jiří
Zíka, Antonín Pajma, Karel Karlík a František Brož.
Hraje se dvoukolově DOMA-VENKU na tři vítězné sety do 11,
každý s každým + 2 čtyřhry. Děkujeme za dobrou spolupráci a
podporu našeho sportu Obecnímu úřadu Kocelovice a J. Honzovi ml. ze Zahorčic patří dík za nový stůl .
Tabulka okresního přeboru následuje.
Pořadí.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

Zápasy

Body

1.

Elektrostav
ST D

22

20

0

2

282 : 114

62

2.

Blatná C

22

19

1

2

306 : 90

61

3.

Záboří A

22

16

3

3

266 : 130

57

4.

Lnáře A

22

12

1

9

206 : 190

47

5.

Sokol
Strakonice B

22

12

1

9

193 : 203

47

6.

Třebohostice B

22

11

2

9

203 : 193

46

7.

Vodňany
D

22

10

3

9

211 : 185

45

8.

Cehnice
B

22

9

2

11

188 : 208

42

9.

Sokol
Strakonice C

22

5

2

15

143 : 253

34

10.

Volyně B

22

4

1

17

137 : 259

31

11.

Bezdědovice A

22

3

0

19

115 : 281

28

12.

Elektrostav
ST E

22

3

0

19

126 : 270

28

Naše čtenáře informoval: Ladislav Mach, vedoucí oddílu
stolního tenisu.
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LNÁŘE

Základní škola a Mateřská škola
Lnáře

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Ještě než jsme se všichni kvapem vydali vstříc slunečným paprskům horkého léta, zažili jsme v naší škole vše, co s koncem
školního roku bezprostředně souvisí. Mezi méně příjemné záležitosti patřily přípravy na závěrečné písemky a zkoušení, ale
tyto obavy brzy vystřídala spousta zajímavých akcí. Zapojili
jsme se do školního projektu „Zdravě jíst a žít“, kdy žáci celé
školy plnili mnoho zábavných a poučných činností souvisejících s našimi stravovacími návyky. Na závěr projektového dne
děti kreslily ve skupinách skřítky, které si sami pojmenovali a
jejichž těla tvořily rozličné druhy zeleniny a ovoce.
Každý rok pořádáme na místním fotbalové hřišti letní olympiádu. I letos si školáci zasoutěžili v běhu na vzdálenost 50 metrů a 400 metrů, družstva dívek a chlapců bojovala o prvenství
ve štafetovém běhu a samozřejmě nechyběla disciplína v hodu
míčkem, kdy kluci s přehledem vítězili nad děvčaty. Odměnou
pro všechny soutěžící byly nejenom posbírané medaile, ale
i dobrý pocit z aktivně stráveného dopoledne.
Rodiče našich žáčků se také měli koncem roku na co těšit.
23. července byli pozváni do školní tělocvičny na školní akademii. Všechny přítomné diváky určitě zaujalo vystoupení našich
nejmenších, kdy si mohli poslechnout hezké básničky, pobavit
se dětsky ztvárněným divadélkem O nezbedných kůzlatech s
vlastnoručně vyrobeným kulisami. Druháci zatančili na melodii písně Když se zamiluje kůň a někteří zahráli na ﬂétničky
písničku Černé oči
jděte spát. Třeťáci a
páťáci se s výborným
hereckým obsazením
představili s pohádkou O ztracené vodě.
Snad největší potlesk
sklidil Náš příběh,
v němž jsme se s
kvalitním kytarovým
doprovodem paní
učitelky Jany Schirlové, díky vynikajícím
hereckým výkonům
čtvrťáků, vrátili o nějakých 25 let zpátky, kdy v rozhlasu a televizi zněly hity Michala Davida. V podání Matěje Cihly alias
odmítnutého ctitele spolužačky Péti a jeho „chrapláku“ zazněla
píseň Nenapovídej, na oslavě Bětčiných narozenin se všichni
spolužáci velmi dobře bavili a společně si zazpívali píseň My
máme prima rodiče a samozřejmě nechyběly ani další hity jako
Pár přátel stačí mít a Děti ráje. Čtvrťandy Kačka s Hankou
zahrály na ﬂétny jako kánón píseň Dú, valaši, dú, veselou skladbičku Mach a Šebestová a Svěrákovu a Uhlířovu píseň Když
se zamiluje kůň. O hezký poslech se postaraly také kytaristky
s písněmi Dudy z Edinnburgu, Bedna od whisky a Pampelišky. Ve svižném tempu nám zatančili kluci a holky z tanečního
kroužku. Samotný závěr akademie patřil pětici páťáků, kteří nás
překvapili s vtipným scénářem Zbylo nás pět vytvořeným s pomocí paní učitelky Zdeňky Jestřábové, kdy vzpomínali a s jemným humorem rekapitulovali pět let prožitých ve lnářské škole.
Vzpomínky na první lásky, na první průšvihy dojaly k slzám
většinu přítomných diváků. Závěrečné poděkování Vašíka Ježka
bylo tou pravou tečkou za celou NAŠÍ AKADEMIÍ 2010. Děti
a učitelé, díky vám za hezký kulturní zážitek.
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

Slavnostní rozloučení

Blížící se konec školního roku nás, učitele, vedl ke vzpomínce, kdy jsme s pamětním listem a kornoutem sladkostí vítali
malé vykulené prvňáčky, kteří v doprovodu rodičů se zvědavostí očekávali, co je ve škole čeká, na co se mohou těšit. Rok se
s rokem sešel a pět let prožitých v naší škole – pět let radostí,
navázaných přátelství, určitě i běžných obav ze zkoušení nebo
písemek – prostě pět let, kdy se páťáci stali součástí naší „školní
rodiny,“uběhlo příliš rychle.
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V poslední den školního roku čekalo na žáky pátého ročníku
velmi příjemné překvapení, kdy jim třídní učitelka Zdeňka Jestřábová předávala vysvědčení ve velkém sálu lnářského zámku.
Důstojné a nádherně vyzdobené prostory ještě více podpořily
slavnostní atmosféru celého obřadu a umocnily dojemné pocity rodičů přítomných páťáků i žáků samotných. Jako první
přednesla milá slova rozloučení paní starostka Stanislava Mašková, žáci byli obdarováni hezkými knihami a za přítomnosti
fotografky Kamily Berndorffové zvěčnili svůj podpis do obecní
kroniky. Poté se slova ujala ředitelka školy Jitka Venclová, která
žákům popřála co nejlepší vykročení do šestého ročníku a poděkovala jim za všechno dobré, co pro školu a její reprezentaci
na veřejnosti udělali a zároveň vyjádřila poděkování zástupcům
Obce Lnáře za podporu celé školy. Na závěr paní starostka slavnostní obřad ukončila a předala květinu zaměstnancům školy s
poděkováním za jejich práci.
Velmi děkuji panu Uriánkovi za propůjčení zámeckého sálu,
paní starostce Mašková, paní Čadkové a paní Vrátné z Obecního úřadu Lnáře za celou přípravu a organizaci slavnostního
rozloučení s našimi žáky.
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře

MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE
MÁME RÁDI VEČERNÍČEK

Červen byl v naší mateřské škole měsícem výletů, soutěživých
a sportovních her, měsícem poznávání zajímavostí v našem
okolí.V tuto dobu jsme se také loučili se svými kamarády, kteří
po prázdninách prvně usednou do školních lavic. A právě pro
ně již několik let pořádáme „spaní ve školce“. Večerníček je
oblíbený u všech dětí, proto nás navštívil odpoledne 21.6. a
zůstal s námi až do rána. To odpoledne byly pozvané na zahradu
mateřské školy všechny děti se svými rodiči. Tam je přivítala
postava Večerníčka, která dětem přinesla spoustu pohádek: O
makové panence, Štaﬂík a Špagetka, Víla Amálka, Maxipes Fík,
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Krtek a jeho kamarádi, Rákosníček, Mach a Šebestová a další.
Děti je poznávaly podle obrázků a plnily úkoly k jednotlivým
pohádkám. Se všemi úkoly si uměly poradit. Nejdéle jim trvalo
hledání pokladu. O to větší byla radost při jeho objevení. Děti si
mezi sebou rozdělily sladkou část pokladu a pak i omalovánky
k pohádkám. Potom jsme se rozloučili s mladšími dětmi a náš
program pokračoval s předškoláky ve školce. Tam si děti vyrobily z papíru postavičku Večerníčka a na hlavu mu z novin složily čepici. A byl čas na večeři, která všem moc chutnala. Po ní
si děti zatančily na píseň Večerníček, zvládly i melodii a slova
k této písni. Večer se vydařil, všichni byli spokojeni a těšili se
na pohádku před spaním. Po večerní hygieně se děti uložily do
postýlek a vybraly si pohádku z knihy Maková panenka. Po ní
spokojeně spaly až do rána.
A co dalšího nám ještě měsíc červen přinesl? Zapojili jsme se
do výtvarné soutěže Příroda Blatenska – Všechno lítá, co peří
má. V této soutěži naše předškolačka Hedvika Machovcová
získala v kategorii mateřských škol 2. místo.
3.6. jsme navštívili zámek ve Lnářích. Děti se zde formou pohádky seznámily s historií zdejšího zámku a prošly se zámeckou zahradou. Pak si prohlédly muzeum Kočky.
7.6. jsme jeli do multikina CineStar Olympie v Plzni, kde děti
viděly překrásnou pohádku „O dešťové víle“, která se všem
moc líbila.
10.6. nás čekal výlet do Blatné. Navštívili jsme hasiče, kteří nás
seznámili se svojí technikou a s postupem při hašení požáru.
Hasičská auta byla pro děti velkým zážitkem. Ještě týž den jsme
stihli pozorovat daňky v zámeckém parku. Velkým zpestřením
pro nás byl 15.6. koncert ZUŠ v Blatné. Děti poznávaly jednotlivé hudební nástroje a slyšely hrát i takový nástroj, jakým jsou
dudy.
Druhý den, 16.6., jsme jeli na výlet do Dětského zábavného parku v Nepomuku. Počasí nám přálo, a tak se děti vydováděly na
kolotočích, průlezkách, houpačkách a trampolínách.
30.6. se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky na zámku
ve Lnářích za přítomnosti rodičů a p. starostky S. Maškové.
Děti v upomínku od mateřské školy i obce dostaly knihy.
A pak již nastaly dětem vytoužené prázdniny. Věřím, že i naše
výlety přispěly k radostné prázdninové atmosféře a děti z nich
mají plno krásných zážitků a vzpomínek.
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

První svatební veletrh na Zámku
Lnáře 28. - 29. května 2010 očima
bývalého kastelána
(celý článek vyšel v Blatenských listech č. 11/2010 dne
11.6.2010)

Byl jsem pověřen zahájením svatebního veletrhu v pátek 28.
května večer vernisáží svatebních fotograﬁí. Své fotograﬁe dalo
k disposici 11 fotografů. V průvodním slovu zhodnotila starostka Lnář - paní Stanislava Mašková - desetileté konání občanských obřadů na zámku. Vyřkla číslo 300, což byl počet zde
oddaných párů, a přidala některé zážitky zpoza oddacího stolu.
V sobotu se konala módní přehlídka – přehlídka pro většinu
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modelek ta nejočekávanější. Přehlídka svatebních
šatů. Akce vznikla souhrou
tří pořádajících institucí:
Svatebního salonu Svatava,
Blatenských mažoretek a
správy Zámku Lnáře.
Přidal jsem také svůj největší zážitek, a sice vzpomínku na noční svatbu,
která byla tou nejzajímavější svatbou za dobu mého
desetiletého působení na
zámku. To se psal rok 2004.
V červnu toho roku zde
v rámci noční prohlídky
vystupovala šermířská skupina Exheredis z Pardubic.
Měla nastudovánu epizodu
o zámeckém strašidle – duchu ředitele Kreibicha, který nechal v roce 1771 tvrdě potlačit
selskou vzpouru. Sedláka Halaburdu – vůdce vzbouřenců - hrál
jistý Pavel Jurák. Podle scénáře byl za svůj čin v zámecké zahradě „zastřelen“. Po představení za mnou přišel s tím, že by
chtěl mít svatbu na zdejším zámku někdy v září. V září přitom
měla být repríza této hry. Napadlo mne, spojit obé - začlenit
svatbu do scénáře - a Pavel s tím kupodivu souhlasil. Dohodli
jsme se, že při repríze vběhne na scénu jeho jak divadelní, tak i
skutečná snoubenka Markéta, a začne zaň orodovat. Připomene
Kreibichovi, že podle Starého zákona ten, kdo chce vstoupit
ve svazek manželský, nesmí být popraven. Kreibich vyhoví
pod podmínkou, že svatba bude ještě dnes večer. Tak se i stalo.
Někteří návštěvníci si dodnes myslí, že svatba byla jen hraná.
Nebyla! Manželé Jurákovi dnes mají 2 děti a na svoji zdramatizovanou svatbu stále v dobrém vzpomínají.
Další fotograﬁe najdete na internetových stránkách Zámku Lnáře (www.lnare.cz/zamek)
Článek a foto: Ing. Jan Kurz
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TVRZ Lnáře
a pan Svatopluk
MASOPUST
zvou
od 27. - 29.8.
na tradiční
výstavu

LNÁŘSKÉ JIŘINY 2010
Výstava bude zahájena 27. 8. ve 14:00 hodin

TVRZ LNÁŘE PŘIPRAVUJE

I ve druhé polovině roku 2010 čekají návštěvníky
Tvrze ve Lnářích zajímavé výstavy a kulturní akce.
 4. 6. - 1. 8.
„Lnářské čárování“ (Jindřich Krátký – výstava kreseb lnářských
zákoutí)
 2. 7. - 1. 8.
„Ad maiorem Dei gloriam“ (výstava fotograﬁí a dokumentů doplněných naučnými texty k historii kostela Nejsvětější Trojice a
kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích)
 3. 8. - 30. 9.
Marian Lechnýř – cestovatelské fotograﬁe, portréty
 27. - 29. 8.
Lnářské jiřiny 2010 (tradiční výstava květin Svatopluka Masopusta ze Lnář)
 24. 9., 17:00
„Proč se to tak jmenuje?“ (přednáška Simony Kotlárové o počátcích měst, městeček a vsí na Blatensku ve světle místních názvů; z cyklu Vybrané kapitoly a osobnosti z historie Blatenska)
 1. 10. - 29. 10.
Jiří Beran – asambláže
 29. 10., 17:00
Minulost a současnost rybníkářství v českých zemích a zvláště
na Lnářsku (přednáška Jiřího Sekery z cyklu Vybrané kapitoly a
osobnosti z historie Blatenska)
 1. 11. - 23. 12.
Lnáře včera a dnes (výstava historických a současných fotograﬁí Lnář)
 26. 11., 17:00
„Než přijdou Vánoce...“ (beseda s Helenou Hrubešovou a Vladimírem Červenkou o významu, vývoji a tradicích předvánočního času a vánočních svátků; z cyklu Svátky a tradice v českých
zemích a na Blatensku)
 4. 12., 9:00-13:00
IV. řemeslný trh „svatobarborský“
Změna programu vyhrazena
Mgr. Vladimír Červenka,
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
zve srdečně na přednášku
Simony Kotlárové

„Proč se to tak jmenuje?“
Počátky měst, městeček a vsí na
Blatensku ve světle místních názvů
z cyklu
„Vybrané kapitoly a osobnosti
z historie Blatenska“

pátek 24.9. od 17:00 Tvrz Lnáře
Vstupné dobrovolné

DĚTSKÝ DEN VE LNÁŘÍCH
V obci Lnáře pořádal místní svaz dobrovolných hasičů 5. června 2010 dětský den. Fáze příprav probíhala měsíc před uskutečněním této akce. Po dohodě s místní Tělovýchovnou jednotou
Sokol Lnáře Dětský den se uskutečnil na prostranství za fotbalovými kabinami.
Již od brzkého rána hasiči pilně připravovali pro děti různé
disciplíny. Střelba na terč, chůze na chůdách, slalom s míčem,
skládání puzzle a jiné.
Velký úspěch sklidili blatenští policisté, kteří předváděli snímání otisků prstů a celé dlaně.
Místní hasiči předvedli výjezd k ohni, který představovala maketa místní školy, což některé děti potěšilo. Na samý závěr si
děti, které se účastnily, společně s rodiči, opékali vuřty.
Bylo krásné slunečné počasí a tak přišlo 40 dětí, které byly spokojeny a přejí si, aby se takováto akce uskutečnila každý rok.
Občerstvení pro děti zajistil Sbor dobrovolných hasičů Lnáře.
Ostatní se mohli občerstvit v klubovně Tělovýchovné jednoty
Sokol Lnáře.
Za nás za hasiče ve Lnářích děkuji všem, kteří se této akce
účastnili a také všem, kdo tuto akci pomáhali připravovat.
Luboš Polák, starosta SDH Lnáře
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CENNÉ KRAJINNÉ PRVKY NA LNÁŘSKU ( dokončení příspěvku z čísla 14)
Úvodem této druhé části příspěvku je
vhodné připomenout skutečnost, že Valné shromáždění Organizace spojených
národů vyhlásilo rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. Takto vyjádřený
důraz na ochranu biologické rozmanitosti (neboli biodiverzity) není náhodný ani
zbytečný. Letošní celosvětová kampaň
reaguje na stále se stupňující úbytek
počtu i vitality rostlinných i živočišných
druhů v přírodních společenstvech. O
zmíněném nepříznivém stavu jednali v
březnu t.r. též ministři životního prostředí zemí EU; výsledkem jednání je
záměr zastavit v evropských podmínkách
úbytek biologické rozmanitosti. Z dlouhodobějšího hlediska byl pak narýsován
cíl přiblížit se v maximálně možné míře
biodiverzitě, která byla v Evropě běžná
před nekontrolovatelným působením
soudobých civilizačních vlivů.
V první části příspěvku v květnovém čísle dvouměsíčníku „Blatensko sobě“ bylo
poukázáno na výskyt řady cenných krajinných prvků s vysokým stupněm biologické rozmanitosti v severozápadní části
Blatenska, vymezené přibližně čtyřúhelníkem mezi sídelními útvary Předmíř,
Řiště, Zahorčice a chatovou osadou „U
Barochova mlýna“. Toto území – podobně jako převážná část celého Blatenska
– náleží svým geologickým složením k
tzv. „plutonu“, čímž se výrazně odlišuje
od sousedících i vzdálenějších regionů
Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Charakteristickým znakem
plutonu je masový výskyt starých hlubinných vyvřelých hornin (v běžné terminologii označovaných jako „žuly“), které
nerovnoměrně zvětrávají. Obtížněji zvětrávající komponenty zůstávají jako zaoblené balvany nad zemským povrchem a
vytvářejí charakteristické útvary – někdy
i turisticky atraktivní, známé například
z Kadova a Bratronic, ve vzdálenějších
regionech pak z Kovářovska a Chyšecka
severně od Milevska.
Pro kolonizaci, hromadné osidlování a
plošné odlesňování Blatenska a Lnářska
ve 13. – 14. století bylo typické, že
pozemky s hojným výskytem nadzemních balvanitých výstupů byly určeny
pro společnou pastvu přežvýkavců, koní
a husí chovaných obyvateli nově zakládaných vesnic. K tomuto účelu byly
pak následně takto vymezené pozemky
využívány (jako tzv. „obecní draha“) po
následujících šest až sedm století, až do
kolektivizace v polovině 20. století.
„Obecní draha“ v „plutonové“ oblasti na
Blatensku a Lnářsku představovala z krajinotvorného hlediska mimořádně cenný
přírodní útvar, se značně vysokým stupněm biodiverzity. Pestrost rostlinných
i živočišných společenstev umožňoval
především nerovnoměrný proces zvětrávání zdejších hornin. V bezprostředním
okolí „žulových“ výstupů vznikaly písčité, velmi propustné a výhřevné půdy, na
nichž se dobře dařilo řadě teplomilných
(až polostepních) druhů rostlin a živočichů. (Starší pamětníci si dobře vzpo-

mínají na výskyt
syslů a cvrčků,
kteří se dnes již
na Blatensku
vůbec nevyskytují.) Naopak na
lépe rozvětralých
částech pozemků
obecních pastvin,
často obohacených
o pramenné vývěry
z puklin hornin
(tzv. „temence“),
se vyskytovala
řada vlhkomilných
i vodních druhů
rostlin a živočichů.
Pro „obecní draha“
na Blatensku a
Lnářsku bylo typické, že oba tyto ekologicky zcela odlišné druhy organismů žily v bezprostřední
blízkosti vedle sebe, navíc v harmonii
se staletým kulturním vlivem člověka,
zprostředkovaným extenzivní pastvou
hospodářských zvířat.
„Obecní draha“ v tomto smyslu nebyla
tedy jen svérázným přírodním útvarem
Blatenska a Lnářska, ale též neodmyslitelnou součástí historického a kulturního
dědictví těchto regionů. Na „obecních
drahách“ se odehrávala nejen významná
ekonomická činnost (výživa hospodářských zvířat po téměř polovinu roku), ale
i podstatná část společenského a sportovního života tehdejší vesnice, zejména u
mladé generace.
Výše načrtnutý idylický obrázek harmonického soužití přírody a člověka (kterým mj. též zahajuje svou monumentální
trilogii „Země zamyšlená“ český básník
a bělčický rodák Ladislav Stehlík) kolektivizací v polovině 20. století zanikl.
Část ploch balvanitých a „zamokřených“
obecních pastvin byla (z dnešního pohledu zbytečně a neefektivně, za cenu
extrémních a nevratných nákladů) přeměněna na málo úrodná pole, nebo na
nich byly zasety umělé travní směsi.
Původní pestrá společenstva rostlin a živočichů na těchto tzv. „rekultivovaných“
plochách zanikla, biodiverzita měřená
počtem druhů klesla řádově až na desetinu původního stavu. Snad ještě hůře však
dopadly četné plochy „obecních drah“
ponechaných – po opuštění společné
pastvy – svému osudu, bez kulturního
vlivu člověka. Na těchto lokalitách, zčásti pokrytých samovolně vzešlými porosty
nekulturních a neudržovaných stromů
a keřů, se šíří krajinářsky, ekologicky i
hospodářsky bezcenné a škodlivé druhy
agresivních bylin – zejména třtina křovištní, kopřiva dvoudomá, kerblík lesní
a velkolisté šťovíky, které hyzdí vzhled
krajiny, a navíc se nemalou měrou podílejí na pylových alergiích u lidské populace. V nejproblematičtějších případech
pak posloužily opuštěné obecní pastviny
jako divoké skládky netříděného odpadu.
Částečnou ukázkou biologické rozmanitosti a pozitivní krajinotvorné funkce

„obecních drah“, tolik typických pro
přírodu a historii Blatenska a Lnářska, je
dnes již jen pět zvláště chráněných lokalit přírodních rezervací nebo přírodních
památek, které byly převzaty do péče orgánů ochrany přírody – dříve Okresního
úřadu ve Strakonicích, dnes Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Jedná se o Kovašín (mezi Bratronicemi a Doubravicí),
Velkou Kuš (u Lnářského Málkova),
Smyslovské louky (mezi Tchořovicemi
a vesnicí Pole), Kocelovické pastviny
(mezi Kocelovicemi a Hornosínem) a
Pastvinu u Zahorčic (mezi vesnicemi
Předmíř, Řiště a Zahorčice).
Ing. Josef Honz, CSc.,
Zahorčice u Lnář
josef.honz@quick.cz

UZÁVĚRKA časopisu
Blatensko SOBě
 15. ZÁŘÍ 2010
Své náměty, příspěvky,
připomínky a žádosti
o inzerci zasílejte na
e-mail:
listy@blatensko.cz
Gallery Art a Jiří Nepor
pořádá dne 22. srpna 2010 ve
14,00 hodin výstavu obrazů
plzeňských malířů
v obci Lnářský Málkov č.p. 26.
Srdečně Vás vítáme.
Připraveno bude i malé
pohoštění.
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ZNAKY MĚST A OBCÍ BLATENSKA

Tentokrát si představíme znaky obcí Lnáře, Mačkov, Škvořetice a Třebohostice. Problematika komunální
heraldiky na Blatensku je tak prozatím vyčerpána. Protože ale stále vznikají nové znaky obcí, které dosud
své symboly postrádaly, je pravděpodobné, že i na Blatensku v budoucnu nějaké přibudou. Mezitím vystřídá
„Znaky obcí Blatenska“ seriál věnovaný šlechtickým rodům usedlým v minulosti v našem regionu.

LNÁŘE

Popis znaku
V modrém poli kosmo stříbrný kapr podložený šikmo zlatým klíčem.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ze dne 14. března 2002.
Modrá barva štítového pole a ﬁgura kapra
poukazují na polohu obce okolo tří rybníků a na starobylou
rybníkářskou tradici obce i jejího okolí. Klíč je převzat z erbu
prvních majitelů Lnář a odkazuje rovněž na historický německý
název obce Schlüsselburg (Schlüssel=klíč).

MAČKOV

Popis znaku
V červeném štítě buvolí rohy provázené
nahoře dvěma, uprostřed třemi hvězdami,
vše stříbrné.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ze dne 29. května 2007.
Stříbrné buvolí rohy na červeném poli jsou převzaty z erbu Kaleniců z Kalenic, sídlících na nedalekých Škvořeticích, s nimiž
jsou spjaty nejstarší písemné zprávy o obci. Pět hvězd symbolizuje kapli sv. Jana Nepomuckého na návsi.

ŠKVOŘETICE

Popis znaku
Ve stříbrno-červeně cimbuřovitě polceném
štítě zlaté obrněné rameno držící na modrém meči se zlatou rukojetí nabodnuté červené srdce provázené vlevo nahoře zlatou
korunou.

MYŠTICE

Stručně z obce

Zastupitelstvo obce schválilo navržené
obecní symboly (znak a vlajka). Návrh
byl předložen Mgr. Vladimírem Červenkou z Heraldické kanceláře PATRIOT.
K nahlédnutí jsou tyto v kanceláři obecního úřadu.
Na SZIF byla podána žádost o proplacení
již realizované akce „oprava spojovací komunikace Střížovice
– Chobot; instalace bezdrátového rozhlasu; nákup komunální
techniky“ v celkové výši cca. tři miliony dvě stě tisíc korun.
Ženské i mužské hasičské družstvo se zúčastnilo Okresní soutěže v hasičském sportu ve Strakonicích. Ženy se umístily na
třetím a muži na šestém místě.

Stručně o výstavě a přednáškách
věnovaných boji s rakovinou

„Hledání zdravé duše aneb otevřeně o rakovině.“ Tak nazvala
Alena Jakubíková výstavu svých výtvarných prací, která proběhla v době od 12.6. do 10.7.2010 v sále kulturního domu v
Myšticích. Výstava byla rozdělena do několika tematických
okruhů: I. Energie kruhu – mandaly, II. Každý vidí to, co chce
– kombinovaná technika, III. Mužská a ženská energie – koláže,

Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 13. května 2003.
Polcení štítu cimbuřím symbolizuje škvořetický zámek jakožto
nejvýznamnější stavební památku obce. Tinktury stříbrná a
červená jsou převzaty z erbu Kaleniců z Kalenic, kterým Škvořetice náležely v letech 1446–1473. Ruka s mečem pak pochází
z erbu Hildprandtů z Ottenhausenu, kteří vlastnili Škovřetice
v rámci velkostatku Blatná do roku 1937 a místní zámek přestavěli v pseudorenesančním stylu. Srdce probodnuté mečem a
koruna jsou mariánskými symboly, odkazují na zasvěcení kaple
ve Škvořeticích Panně Marii Bolestné.

TŘEBOHOSTICE

Popis znaku
V zeleném štítě nad stříbrnou vlnitou patou stříbrný kvádrovaný most o jednoum
oblouku, nad ním knížecí čepice s křížkem
na vrcholu doprovázená dvěma stříbrnými
vztyčenými lipovými listy.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29. května 2007.
Most nad vodní hladinou symbolizuje zasvěcení kaple v Třebohosticích sv. Janu Nepomuckému.
Kostel sv. Ludmily v místní části Zadní Zborovice zase připomíná knížecí čepice. Lipové listy odkazují na lokalitu Lipová,
kde se Zadní Zborovice původně rozkládaly; dvojici ﬁgur lze
rovněž chápat jako dvě místní části obce – Třebohostice a již
zmíněné Zadní Zborovice.
Mgr. Vladimír Červenka
IV. Krajiny a symboly – malba (akryl, akvarel, pastel), V. Z cest
– fotograﬁe.
Slova autorky:“Vystavené obrazy zachycují mé pocity od prvního setkání s nemocí až doposud a také stavy mé duše, bloky a
problémy provázející mě v tomto období mého života. K jejich
vytváření používám různé techniky, od kresby akvarelovými pastelkami a olejovými a suchými pastely, až po malbu akvarelovými, akrylovými a výjimečně i olejovými barvami. Tyto přístupy
také v rámci jednotlivých maleb kombinuji. Obrazy jsou často
prezentovány mou oblíbenou metodou, kterou je koláž. Část
výstavy je věnována mandalám a fotograﬁím. Kresby a malby,
které představuji na této výstavě, vznikaly od roku 2006.“
Celá akce byla provázena cyklem navazujících přednášek s názvem Duševní
podpora při onkologické léčbě,
který zahrnoval
témata: Má léčba,
Rodinné konstelace, Ayurvéda, Alternativní podpora.
Některé přednášky
byly doplněny
kulturním programem, takže jsme
měli možnost
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shlédnout vystoupení blatenské dívčí skupiny Maiden´s of Samhain nebo orientální tanečnice Maureen a její skupiny Mavi
Boncuk. Vernisáž výstavy 12.6. doprovodil hudbou i slovem
známý vynikající kytarista Jan-Matěj Rak.
Výstava v Myšticích sice už skončila, ale pokud chcete, můžete
si práce Aleny Jakubíkové prohlédnout v prostorách tvrze v
Kadově, kam se exponáty přestěhovaly. Tuto možnost máte do
konce letních prázdnich v návštěvních hodinách tvrze.
Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci Obci Myštice,
občanskému sdružení Veselé labutě, akademickému malíři Jiřímu Karmazínovi, všem umělcům, přednášejícím, sponzorům a z
celého srdce všem, kteří se na realizaci a chodu výstavy jakýmkoliv způsobem podíleli.
Markéta Pánková
Odkazy: www.alejak.webnode.cz, www.obecmystice.cz, www.
tvrzkadov.cz .
Na fotograﬁi je Matěj Rak, který zahrál na vernisáži výstavy.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Velké poděkování patří všem, kteří jsou ochotni uklidit posečenou trávu, spadlé větve ze stromů a třeba i občas nějaký ten papírek na obecních pozemcích v jednotlivých obcích. Vzhledem
k rozlehlosti katastru, velikosti veřejných ploch, délce komunikací a množství dalších pracovních povinností nejsme schopni
veškerá veřejná prostranství udržovat v podobě golfových hřišť.
Nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale nedá mi, abych nejmenoval
zejména Dvoretice, Nevželice, Ostrov a Svobodku, kde většině
zde žijícím, a to jak místním tak i rekreantům, není lhostejno
jak naše bezprostřední okolí vypadá a tito nerozlišují pozemky
před „vraty“ na vlastní či cizí. Ještě jednou děkuji.
Tomáš Koželuh

OMLUVA SDH BEZDĚDOVICE

V posledním SOBáčku zde vyšel mimo jiné článek o účinkování myštických hasičských družstev v Bezdědovicích dne 8.
května. Příslušnou textací, která byla jen a pouze zaměřena na
naše mužské družstvo z pohledu děvčat, nebylo rozhodně myšleno žádné osočování či dokonce napadání organizace uskutečněných závodů. Věříme, že se v budoucnu tomuto nedorozumění jen a pouze zasmějeme. V každém případě se však dotčeným
omlouváme.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

 Nohejbal v Myšticích
V sobotu 7. srpna proběhne druhý ročník letního nohejbalového
turnaje trojic v Myšticích. Začátek bude v 8:00. Prezentace na
místě. Pro první tři týmy jsou připraveny zajímavé ceny.
 Dvoretické divadelní odpoledne – Dvoretické Libování
V sobotu 28. srpna se ve Dvoreticích uskuteční třetí ročník
divadelního Libování pod širou oblohou. Připraven bude opět
bohatý kulturní program, který opět zakončí výstup místních
ne-ochotníků.
 Myštická 15tka
25. září se od 8 hodin koná start 3. ročníku pochodu Myštická
15tka
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PŘEDMÍŘ

Užíváme si horkých letních dnů, a čas plyne jako voda. Blíží se
konec volebního období pro současné zastupitelstvo, a je nejvyšší čas k sestavení kandidátních listin pro nové volby. Jejich
termín je sice až v říjnu, avšak kandidátní listiny je nutno odevzdat do 10.8. do 16.hod na Městském úřadu Blatná. Připomínáme, že nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů
musejí mít určený počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta, nebo sdružení nezávislých kandidátů. Podle počtu obyvatel musí petice nezávislého kandidáta pro
obec Předmíř obsahovat minimálně 17 podpisů a pro sdružení
nezávislých kandidátů 23 podpisů.
V polovině srpna si připomeneme smutné 8.výročí tragické
povodně, která postihla naše obce. I s tím koresponduje dopis
od hejtmana Moravskoslezského kraje, který přišel na obec v
těchto dnech, a jímž nám Ing. Palas děkuje za podporu a pomoc, kterou jsme formou ﬁnančního daru poskytli postiženým
občanům v oblasti, která byla povodněmi postižena v minulých
týdnech….
Když se ohlédneme ještě dále, dle zápisů v kronice zjistíme, že
před 50ti lety byla k 1.7. provedena územní změna, kterou byla
naše obec začleněna do okresu Strakonice a kraje Jihočeského.
Tím se značně zvětšila vzdálenost k úřadům. V tomto období
byl také dokončen kravín v Předmíři, do kterého bylo svedeno
97 ks dojnic. Zajímavostí je, že celý strop kravína sám omítl
p. Václav Beneš z čp. 2, a tuto práci dělal vždy až po návratu
z práce u stavebního podniku. Pan Beneš je v současnosti nejstarším občanem obce, a 5.9. oslaví 91. narozeniny.
Ale zpět k současnosti. Byl proveden sběr velkoobjemového odpadu, který byl občany hojně využit, a děkuji za kázeň,
s kterou proběhl. Na přelomu června a července zorganizovali
sportovci brigádu na úpravu veřejných prostranství. Patří jim za
to dík, a jistě je opět nemine nějaká ﬁnanční podpora ze strany
obce, aby nás mohli i nadále úspěšně reprezentovat v zápasech
Šumavské ligy.
Závěrem bych chtěl pozvat příznivce dobré dechovky na již
tradiční pouťový koncert Rožmitálské Venkovanky na návsi v
Předmíři, který se bude konat v neděli 15.8. od 14 hodin.
Do dalšího období bych chtěl popřát všem hodně zdraví a pohody, teplé dny a školákům příjemnou druhou polovinu prázdnin.
V těchto dnech oslaví své životní
jubileum pan Josef Suda (87) z
Předmíře, paní Anna Fialová (86)
ze Řišť, paní Růžena Minaříková
(84) z Předmíře, paní Jana Nepodalová (65) ze Zámlyní a paní Růžena Boušová (65) z Předmíře.
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a pohody.
Karel Palivec, starosta obce

RADOMYŠL

Jihočeskou pouť v Radomyšli zahájil
výstřelem z děla hejtman Jiří Zimola

Jihočeská pouť v Radomyšli se od roku 2006, kdy ji zahájil
prezident Václav Klaus, koná každý rok ve velkém stylu. Letošní rok nebyl výjimkou. Tématem byly rytířské ctnosti. V sobotu
se uskutečnil memoriál Karla Vachulky - tradiční nohejbalový
turnaj trojic. Pohár pro vítěze po několika letech zůstal v Radomyšli, když zvítězili „Zabijáci“ (M. Nepodal, M. Votava, J.
Kahovec). Na druhém místě skončili „Ťavíci“ a bronzoví byli
borci z „Elektroservisu“. Večer se konala „Pouťová taneční zábava“. Skvěle hrála skupina Melodion. Zpestřením zábavy byla
ohňová show, která byla malou pozvánkou na nedělní program.
V neděli ráno se v kostele sv. Jana Křtitele konala Mše svatá,
kterou sloužil Pater ing. Viktor Frýdl. Historické slavnosti byly
zahájeny v 10 hodin na pódiu pod náměstím. Slavnostní zahájení výstřelem z děla provedl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří
Zimola. Dalšími hosty byli ing. Jiří Vačkář z Ministerstva pro
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místní rozvoj, poradce prezidenta Ing. Josef Kalbáč, starosta z
Montoggia Valter Reineri s dalšími 40 občany tohoto partnerského města v Itálii a zástupci Suverénního řádu Maltézských
rytířů v čele s velkopřevorem Karlem Paarem. Ing. Kalbáč,
který letos oslavil 70 let obdržel symbolický klíč od městyse
Radomyšl. Na pódiu se až do 15 hodin střídali šermíři, kejklíři,
doboví tanečníci a hudebníci. Součástí programu bylo historické
vojenské ležení v parku na náměstí, bohatý trh, pouťové atrakce
rodiny Třísků, chovatelská výstava a v pivním stanu Budvaru
vyhrávala hudba Milana Prášila. Součástí slavností bylo také
slavnostní odhalení restaurované opony z roku 1930 a Mezinárodní seminář.

Historické slavnosti zahájil hejtman Jiří Zimola

Hasičská soutěž o pohár starosty
městyse Radomyšl byla v Leskovicích
V sobotu 12. června v Leskovicích „Na Drahách“ u rybníka Oblož se uskutečnila historicky první hasičská soutěž o pohár starosty městyse Radomyšl. Na náročných přípravách, které trvaly
téměř 14 dní, se podílel 15 členný tým hasičů, jejich obětavých
manželek a přítelkyň. Samotných závodů se zúčastnilo 12 družstev mužů (Leskovice, Zahorčice, Řepice, Zvotoky, Doubravice
u Volyně, Radomyšl old, Radomyšl A, Nové Kestřany, Čejetice,
Mladějovice, Chrášťovice, Bratronice) a jedno družstvo žen
z Mladějovic. Hlavním bodem programu byl hasičský útok a
jako doplňkový závod proběhla soutěž v přetahování lanem. Pohár starosty za 1. místo si odvezli hasiči z Doubravice u Volyně,
Stříbrný pohár zůstal k naší radosti doma v Leskovicích a třetí
skončila Řepice. V kategorii žen „překvapivě“ zvítězily ženy
z Mladějovic. Zklamaní odjeli horcí favorité ze Zahorčic, kteří
neuspěli ani při opakovaném pokusu. Hlavní rozhodčí Karel
Sládek z Oseka odřídil celou soutěž s velkým přehledem. Za
zmínku stojí, že nástřikové terče na hasičský útok jsme si vyrobili sami. V soutěži přetahování lanem se ukázalo, že nejsilnější

muži jsou ze sousedních Chrášťovic, kteří ve ﬁnále zdolali domácí tým. Třetí byla Radomyšl. Pro každé družstvo byly připraveny zajímavé ceny zejména díky sponzorům, kterými byli
Dřevotrans – Josef Jůn, Jatky Hradský, Agro Vladimír Mráz,
Alfabeton Jiří Kadlec, ČSOB, Pivovar Staropramen, Pivovar
Strakonice a městys Radomyšl. Všem sponzorům a organizátorům patří poděkování a všichni se již těšíme na další ročník.
Radek Křivanec

Mezinárodní seminář

Součástí projektu Jihočeská pouť v Radomyšli, tentokrát v duchu rytířských ctností byl také Mezinárodní seminář, který se
konal v neděli 27.6.2010 v zasedací síni úřadu městyse, kterého
se zúčastnilo také 40 hostů z partnerského města Montoggio z
Itálie v čele se starostou Valtrem Raineri, který měl také úvodní
referát, ve kterém krátce představil historii a památky Montoggia a prezentoval také několik úspěšných ekologicky zaměřených projektů, které město realizovalo v posledních letech díky
dotacím z fondů EU. Jednalo se například o projekt zaměřený
na separaci odpadů, kompostování a vybudování Ekologického
centra odpadů, úsporný systém veřejného osvětlení, větrnou
elektrárnu nové generace a vybudování tzv. „Zelené zóny“,
která zahrnuje park, nové sportoviště, nebo taneční parket.
V dalším referátu velkopřevor Suverénního řádu Maltézských
rytířů Karel Paar pohovořil o historii Maltézských rytířů v Čechách a zaměřil se zejména na jejich působení na Strakonicku a
v Radomyšli.
Maria Bargagliatti z Montoggia seznámila přítomné s historií
Maltézských rytířů v oblasti Ligurie v Itálii. Informace získala z
velkopřevorství v Janově.
V diskusi se pak hovořilo o tom, co můžeme udělat proto, aby
zahraniční turisté nemysleli, že Česká republika je jen Praha a
Český Krumlov.
Cestou k tomu jsou třeba twinningy (partnerství obcí), jako
třeba ten mezi Radomyšlí a Montoggio. Italové byli v Radomyšli od pátku a až do neděle měli velmi nabitý program. V
sobotu ráno navštívili muzeum ve Strakonicích a prohlédli si
Strakonice – nový most, Podskalí a pivovarské slavnosti. Odpoledne navštívili Holašovice a večer strávili na pouťové taneční
zábavě v Radomyšli. V neděli pak byli hosty Jihočeské pouti v
Radomyšli.
Twinning mezi Radomyšlí a Montogio byl odstartován v roce
2006. Podobná partnerství mají velký význam pro to, aby se
lidé různých kultur lépe poznali, což je velmi důležité pro budoucnost jednotné Evropy. Velmi přínosná je rovněž výměna
zkušeností z různých oblastí života a fungování obcí a také z
oblasti realizace projektů.

Mezinárodní seminář na radnici

Opona z roku 1930 si opět našla své
čestné místo

Součástí oslav Jihočeské pouti v Radomyšli bylo také slavnostní odhalení restaurované opony s námětem Oldřich a Božena
z roku 1930, kterého se zúčastnil také jihočeský hejtman Jiří
Zimola. Opona byla původně vyrobena pro slavnostní otevření
nové Sokolovny v Radomyšli. Má úctyhodné rozměry 230 x
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se soutěžilo se zápalem a odhodláním. Každý si vybral podle
svých sil a schopností. Odměnou jim byl plný pytlík sladkostí,
limča a buřtíky u ohně.
Hasiči zpestřili program zajištěním střelby ze vzduchovky, jízdou v hasičském autě se sirénou, hašením opravdového požáru
a možností si taky vyzkoušet zastříkat si z hadice.
Sv. Petr nám zařídil letní teplé počasí až do noci a tak mohly ty
statečnější děti s rodiči vyrazit na „Stezku odvahy“. Strašidla se
už dlouho nudila, proto pozvala děti do břízek a trošku si s nimi
zadováděla.
Odměnou jim byl udělen diplom a titul NEBOJSA roku 2010.
Celkem 47 titulů rozdali čerti, čarodějnice, medvěd, hejkal,
vodníci a jiná strašidýlka. Věřím, že děti, rodiče i pořadatelé si
užili spoustu zábavy a že se příště sejdeme opět v hojném počtu.
Omlouváme se obyvatelům Baborčic za hlučnost a věříme, že
nám pro jednou odpustí.
Za pořadatele B. Matoušková

Pomáda
520 cm. Opona byla před restaurováním umístěna v hasičské
zbrojnici. Nacházela se v havarijním stavu což popisuje zpráva
restaurátorek: malba je značně poškozena, došlo k rozsáhlému
uvolnění barevné vrstvy, následnému zpráškovatění a opadávání malby i vzhledem k natáčení a rozvinování opony a kvalitě
barevné vrstvy. Malba je suchá, místy sedřená na podkladové
plátno, které bylo lokálně mechanicky poškozeno a vyspraveno
záplatami. Levá dolní strana opony má vytržený okraj, který je
podlepen. Plátno je zvlněné, uchycené v horní a dolní liště, které jsou pro svůj stav nevhodné pro další použití. Svislé okraje
plátna jsou roztřepeny a otrhány. V ploše malby je četné množství dírek a trhlin skrz malbu i plátno.
Restaurátorské práce prováděly ak. mal. Helena Mücková
a ak. mal. Eva Procházková pod přísným dohledem pracovníků Národního památkového ústavu. Náklady ve výši 229.000,byly hrazeny z rozpočtu městyse Radomyšl a dotace Jihočeského kraje. Své čestné místo si opona našla v obřadní síni Úřadu
městyse Radomyšl.

Žáci 9. třídy Základní školy Radomyšl připravili pod vedením
paní učitelky Mgr. Jitky Tetourové úžasné představení muzikálu
Pomáda. Všichni jsme se výborně bavili při tanečních kreacích
či závodech automobilů. Díky paní učitelce jsme najednou viděli „známé ﬁrmy“ i takzvané „vzorňáky“ v docela jiném světle.
Povedené byly i kulisy a dekorace. Nejzajímavější asi byly automobily světových značek. Připravit vše byla určitě dřina, ale
stála za to. Při představení se výborně bavili diváci i účinkující.
BH

Indiáni v Leskovicích

Letošní stanování v Leskovicích u rybníka Oblož proběhlo opět
v indiánském duchu, trvalo tři dny a tři noci. Pod palčivým
sluncem si rudé tváře pod vedením Velkého medvěda a Velké
medvědice prověřili svoji fyzickou dovednost a manuální zručnost. Nechyběla ani noční stezka odvahy a samozřejmě také
pečení buřtů. Myslím, že už dnes se všichni malí i velcí indiáni
se těší na další stanování. (foto Hana Hoštičková)
HH

Spolupráce jak má být

V sobotu spojili své síly ženy, hasiči, omladina, radomyšlská
strašidla i Sv. Petr a udělali vše proto, aby se vydařilo odpoledne plné her a zábavy pro mladší děti. Přišlo jich kolem osmdesáti. Celkem na devatenácti stanovištích v dětském areálu

Jak málo stačí

Všichni jistě víte, že
v Radomyšli
je letní areál, přírodní
koupaliště s
ubytováním
a příjemným,
udržovaným
prostředím.
Díky panu
Vackovi je
Koupaliště v Radomyšli, foto Ing. Vladimír
tady strávený
Kocourek
čas pěkný.
Letos na naši žádost nechala obec udělat pohodlné schůdky do vody se zábradlím. A že jsou opravdu hojně využity.
Maminy, dětičky, senioři i my hůře pohyblivý lidičky se do
vody a hlavně z vody dostaneme bez obtíží. Proto děkujeme
obci i výrobci panu Majerovi za ochotu vylepšovat, co je
třeba. Zveme všechny, co se loni do vody nedostali, aby k
nám zase přijeli.
manželé Matouškovi
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Valpružína neboli Filipojakubská noc
Boubelína se nudila,
proto své družky svolala.
Přizvala i čaroděje,
aby se zúčastnili reje.
V hojném počtu,
různého věku od 3 do 347 let
jsme provedli vesnicí krátký ale
rušný let.
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Starosta se podvolil,
let nám povolil.
V cíli ti kluci hasičský
na jednu z nás hranici připravili
a bohužel jí upálili.
My se však nedáme
hadice jim zamotáme.
Celé naše řádění
pozorovali hosté vážení.
Inspekce (tajná) z Ameriky přijela
Náš rej hodnotila.
My jsme však ﬁkaní,
hned jsme je poznali.
Dostali malý amulet,
koště na náš let.
To se jim líbilo,
hodnocení zlepšilo.

Hejtman zahajuje slavnosti výstřelem z děla

Celé naše řádění ukončila
taneční mela.
V Sokolce v rytmu disko tancovali do rána
čarodějníci i s civilama.
Pokud věk a zdraví dá
sletíme se za rok nebo dva.
Zatím ženy trénujte při domácích pracech let,
Bude-li nám přáno, obletíme třeba celý svět.
Za čarodejnické bytosti z Radomyšle Boubelína
(foto Vladimír Kocourek)

Součástí programu byly rytířské souboje

František Matoušek nabízel produkty domácí výroby

Zabijáci - vítěz nohejbalového turnaje
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TCHOŘOVICE

Pověsti ve vztahu ke Tchořovicím
– 2. část (dokončení z minulého čísla)
ČERTOVO POLE
Je vám to podivná historie s tímhle polem. Už je tomu dávno,
co žil v podtchořovickém mlýně, říkají tam v Dolejším, mlynář,
takový podivín. Lidé se tomu místu vyhýbali, protože se tam
prý často zjevovali čerti. Potají si šeptali, že mlynář má s nimi
nějaké spolky. Ty své láry-fáry, kterými je přivolává, aby mu
nachytali ryby v rybníce, a ty své čáry máry, kterými je zaklíná,
má prý z nějaké čarodějnické knihy. Nedá ji z ruky a střeží ji
jako oko v hlavě. Jednou byl odvolán, aby dohlédl na mleče.
V roztržitosti nechal knihu otevřenou ležet na okně. Dočista
zapomněl, že se nesmí dostat do rukou nikomu nepovolanému.
Prapodivné obrázky, jaké nikdo nikdy neviděl, zlákaly jeho dvanáctiletého synka. Prohlíží si klikyháky a pokouší se je rozluštit,
když tu zčistajasna ve světnici se zablýsklo, vzápětí zahřmělo.
Chlapec ucítil dým a celá šalanda se naplnila čerty. Ten nejvíc
umouněný s nejdelšími rohy a vyplazeným jazykem se zeptal:
“Co poroučí pán?“
Chlapec celý zkoprnělý, nevěda, co má říct, počal něco koktat.
Jakmile mlynář zpozoroval, co se děje, vpadnul do světnice. “Já
vám poroučím,“ křičel ještě ve dveřích, „abyste mi támhle doprostřed rybníka přinesli tři korce pole“. Než se nadálo, stalo se.
To pole je tedy pole čertovo.
Podle Poutníka od Otavy,1858.
VZNIK OSTROVA BRCE
Je tomu již dávno, předávno, kdy v podtchořovickém mlýně žil
starý mlynář – podivín. Práce s mletím měl poskrovnu, neboť se
o něm v širokém okolí povídalo, že je to kouzelník, provádějící
různé šelmovské kousky. Zabýval se prý čarováním a zaříkáváním. Proto se ho lidé báli a vyhýbali se mu. Měl prý spojení
se samým Luciferem, a proto sem mleči neradi jezdívali a když
přeci, tak jen za bílého dne. Mnohokrát prý se stalo, že pozdní
mleč, který se tu do noci někdy zdržel, zažil na své zpáteční
cestě všelijaké příhody. Padlo mu náhle kolo u vozu, po cestě
ztratil část mletí, nebo v pytlích přivezl místo mouky jen staré
hadry. Ale také prý se stalo jakémusi chuďasovi, že z malého
zásypu přivezl domů fůru mouky. Nebo že v noci bludná světýlka svedla mleče z cesta a jiné věci. Svá kouzla a čáry čerpal z
čarovné knihy, psanou lidskou krví, kterou pečlivě schovával za
trámem kdesi na půdě.
Zaměstnával ve svém mlýně také jakéhosi čtveračivého krajánka, který stále marně pátral po čarovné knize,
Až jednou, když nebyl mlynář doma, podařilo se mu čarovnou
knihu najít. Večer sedl v šalandě ke knize a začal v ní číst. Aby
však čtení v čarovné knize mělo čarovný vliv, musela se číst
od zadu a pozpátku. Dočetl se v knize, jakým způsobem se například přivolávají čerti. Právě když byl v nejlepším, rozlétly
se dveře, světlo zhaslo a do šalandy se hrnulo spousta čertů, na
nádvoří přilétali další a další až celý prostor kolem vyplnili a už
i na hrázi rybníka tvořili se houfy pekelníků. Tu jeden z nich v
šalandě zahovořil ke zděšenému krajánkovi: “Co si od nás přeješ pane!“. Tu krajánek zděšen množstvím černých ďáblů a nevěda, jak se jich co nejdříve zbavit, krátce odpověděl: “Udělejte
v rybníce ostrov“. Mžikem zmizeli všichni ďáblové a jen to v
povětří hučelo, jak začali rychle létat a nosit v rancích odkudsi
zem a vysípat ji doprostřed rybníka. Zanedlouho začala zem v
rybníce vyčnívat a tvořil se ostrůvek, který se rychle rozrůstal
do všech stran. Čerti pracovali jen se z nich pot lil. Ostrůvek se
zvětšoval a pomalu se už blížil ke hrázi rybníka. Pojednou ve
mlýně s rozbřeskem nastávajícího dne, kohout třikrát zakokrhal.
Ve vzduchu se zablesklo, zahřmělo a v tu ránu byli čerti pryč.
Zbyl po nich jen pekelný smrad. Kohoutím zakokrháním zmizela čarovná moc.
Ze záznamu vzpomínek Václava Kalisty ze Tchořovic, 1958.
Ing. Krejčí Karel
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TŘEBOHOSTICE

Co jste si v květnu v SOBáčku o nás nemohli přečíst:

Setkání seniorů v Třebohosticích

V sobotu 6. března 2010 se konalo v KD Třebohostice 2. setkání seniorů z Třebohostic a Zadních Zborovic a pozváni byli
i senioři z dříve přilehlých obcí Únice a Hubenov. Celé setkání
zorganizovalo zastupitelstvo obce a výborně zajišťovaly členky
Svazu žen Zadní Zborovice.
Obecní úřad také průběžně zajišťoval dopravu pro okolní obce,
kdy člen zastupitelstva pan Karel Krejčí seniory přivážel a odvážel dle přání.
Maminky z obou obcí připravily se svými ratolestmi hezké
kulturní vystoupení, které všichni přítomní odměnili bohatým
potleskem. Přednášelo se, zpívalo, hrálo na kytaru, cvičilo a
dokonce došlo i na líbivé tance mladších holčiček i těch větších
již slečen.
Setkání zahájil starosta pan Jiří Plechatý,který všechny přítomné přivítal, sdělil organizační věci a popřál všem hezkou zábavu. Stoly byly vkusně upraveny a plné různých dobrot včetně
chlebíčků a zákusků doma napečených. Ženám pomáhali v obsluze i mladí hasiči ze Zadních Zborovic.
Po kulturní vložce nezapomněl obecní úřad ani na živé karaﬁáty, které děti roznášely pro každou ženu. V družstevní kuchyni
paní Rajtmajerová napekla s pomocnicemi výborné kuřecí řízečky, takže všichni si pochutnali a pohoštění nemělo chybu.
Během občerstvení začala vyhrávat hudba pana Bašty ze Záboří. Holčičky pomáhaly s chutí obsluhovat svým větším kamarádům a maminkám, panovala výborná nálada.
Na parketu se nejdříve vyřádili ti nejmladší a často vytahovali
na parket i své babičky. Později se zúčastnili senioři, kteří tanec
prokládali srdečným pohovorem
vzájemně mezi
sebou a těmi,
které dlouho
neviděli.
Setkání se velmi
vydařilo a mnohým se ještě ve
2 hodiny ráno
nechtělo domů.
Závěrem je nutno poděkovat
zastupitelstvu
Obecního úřadu
Třebohostice a
dále oběma Svazům žen, z nichž hlavní roli hrály letos Zadní
Zborovice a všichni byli skvělí.
Takže od seniorů vřelé díky všem a doufáme, že se tato setkání
budou pomalu stávat tradicí v našem uspěchaném světě.
Růžena Vokrojová, kronikářka obce
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UZENICE

Ještě k historii obce

Jak už jste se mohli dočíst, obec Uzenice leží 7,5 km severovýchodně od Blatné. Ves Uzenice s tvrzí a dvorem se uvádí poprvé v roce 1227 jako majetek Svatojiřského kláštera na Pražském
hradě. Později se dostaly do držení pánů z Křikavy. V roce 1537
prodal Adam Lev z Rožmitálu a z Blatné Janu Běšínovi z Běšin
tvrz Uzenice s dvorem a dalšími vesnicemi. Roku 1617 prodal
Zbyněk Jiří Běšín statek Uzenice Vilému staršímu Vrabskému
Tluksovi. Ves byla připojena k drahenickému panství. V roce
1654 zde bylo 12 gruntů, 1 grunt pustý, 2 chalupy.
Nejstarší usedlosti v Uzenicích jsou tyto: Čp. 1 Grunt Hrubýho
– rod Hrubých pocházel z Nevželic, roku 1780 zde hospodařil
Jan Hrubý, po něm Josef Hrubý a manželka Anna. Čp. 2 Grunt
Jakoubka – roku 1654 zde hospodařil Vít Jakoubek, později Jan
Jakoubek, roku 1788 zde byl Mikuláš Jakoubek s manželkou
Rozálií. Čp. 3 Grunt Češky – roku 1654 zde hospodařil Matěj
Češka, později Václav Češka, po něm Jan Češka a manželka Josefa. Čp. 5 Grunt Žofky – roku 1654 zde hospodařil Jan Žofka,
po něm Adalbert Žofka s manželkou Annou, později Jan Žofka
a Ludmila, v roce 1820 Václav Žofka. Čp. 20 Grunt Vejšickýho
– roku 1773 zde hospodařil Martin Vejšický, roku 1789 Vojtěch
Vejšický a manželka Anna, po něm František Vejšický a manželka Marie. Čp. 22 Grunt Jančara – roku 1773 zde byl Adam
Jančar, roku 1796 Jakub Jančar s manželkou Marií. Čp. 23
Grunt Trinohy – roku 1654 zde hospodařil Štěpán Trinoha, roku
1773 Martin Štěpán s manželkou Annou. Čp. 24 Grunt Zíky
– roku 1785 zde hospodařil Tomáš Zíka, po něm v roce 1810
Matěj Zíka neb Teska, rychtář. Čp. 26 Grunt Píchy – roku 1654
zde hospodařil Šimon Pícha, po něm syn Matouš Pícha.
Miroslava Kutáková, e-mail: pulsatila@quick.cz

UZENIČKY
Uzeničky se nacházejí v hraničním pásmu tří okresů a dvou
krajů. Přímo sousedíme s Píseckým a Příbramským okresem,
asi 1 km nás dělí od Středočeského kraje. Proto veškeré dění i v
minulosti je rozptýleno na všechny strany. Obec v minulosti též
spadala pod Plzeňský kraj. K obci patří část Černívsko, které se
po rozpadu uspořádání v roce 1990 rozhodnutím občanů připojila k původnímu uspořádání před slučováním obcí.
Obec je v ideální poloze od všech větších sídel v okolí, Blatná
13 km, Březnice 10, Mirovice 10, Bělčice 10, Strakonice 34, Písek 35, Příbram 26, Rožmitál pod Třemšínem 18 km. Nadmořská výška je přibližně 500 metrů nad mořem. V zimním období
jsme dostatečně zásobeni sněhem, ačkoliv v sousedních obcích
tomu tak není - přičítáme tuto skutečnost sousední Drahenské
hoře, která je asi 600 m.n.m. Celková výměra katastru je 662
ha, z toho 356 ha zemědělská půda, 250 ha lesních porostů a asi
28 ha vodních ploch, zbytek je ostatní.

Kostel Nejsvětější Trojice v Černívsku. Foto Radka Vokrojová

Trvale žijících obyvatel se pohybuje kolem 130 popisných
čísel je celkem 84 a užíváno chalupáři více než 50 %. U Černívského rybníka je postaveno 10 rekreačních chat.
Historie o Černívsku: z dostupných informací je nejvýznamnější dnes již zřícenina hradu Křikava, který pochází z 1.
poloviny 13 století tj. 1230 až 1253, v husitských válkách byl
Žižkovými vojsky vypleněn (v roce 1425) a již nebyl nikdy
obyvatelný. Tento též nazývaný skalní hrad byl na vyvýšenině u
hráze Černívského rybníka. Jsou z něho dochované pouze zbytky zdí, které jsou široké až 2 metry.
K další památce patří kostel Nejsvětější Trojice, kde byla původně kaple, která se datuje přibližně se stavbou hradu tj. ve 13.
století. Přestavba do nynější podoby byla provedena hraběnkou
z Waldsteina, která byla paní v Drahenicích po roce 1700.
Škola – uvádí se, že při hradu a kostelu byla jistě zřízena, protože před rokem 1360 zde již byl farář. Po vyplenění hradu již
nejsou dochované žádné písemnosti o škole, až v roce 1787
byla zřízena jednotřídka, v roce 1874 rozšířena na trojtřídní.
Při dalším vzrůstajícím počtu dětí byla čtyřtřídní, kde po přestavbách se začalo vyučovat v roce 1890 a rozšířeno na 5 tříd.
V tomto období a i po roce 1900 se pohyboval stav dětí okolo
290. Vyučování ve škole bylo pro nedostatek dětí v roce 1978
ukončeno. Po ukončení docházky do 5 třídy ZŠ děti z Uzeniček
pokračovaly ve škole v Bělčicích, později v Březnici a v současnosti v Blatné.
Černívsko patřilo svou polohou a významem ke středisku
okolních obcí školou, farou, kostelem, kampeličkou, mlýnem,
řezníky, pohostinstvím, řemeslníky všeho druhu, pilou na Žebráku.
Uzeničky: kde k významné stavbě historie je tvrz, která se
datuje vznikem jako hrad Křikava ve 13. století a po vyplenění
hradu se zde usídlil zbytek obyvatel z Křikavy. Poslední využívání zachovalé tvrze díky potřebě užití jako sýpky při zemědělské činnosti sousedního statku skončilo v nedávném období.
Symbolem vesnice je též kaplička , která je zasvěcena Svatému
Janu Nepomuckému, v současné době po opravě, včetně vnitřního vybavení. Byla postavena před rokem 1900.
Kulturní dům, který celkovým vývojem prošel několika podstatnými přestavbami až do současné podoby. Původně sloužil
též jako chudobinec. V jednotlivých etapách byl rozšířen. V
roce 1948 byla přestavba co do významu a využívání nejpodstatnější. Byl vybudován na tu dobu honosný sál, jeviště pro
muzikanty a pro možnost hraní ochotnických divadel, vybudování přístavby s kotelnou, záchody, vstupem, šatnou a hlavně
místnosti pro umístění promítacích přístrojů, kde bylo dlouhá
léta využíváno. V dalším období byl kulturní dům rozšířen o
přísálí, z důvodu zvětšení kapacity sedících míst při kulturních
akcí. V části budovy je poměrně dosti veliká místnost pro provozovnu pohostinství včetně příslušenství, kancelář obecního
úřadu a přistavěná prodejna potravin.
Též můžeme pochvalně konstatovat, že je v obci provozováno pohostinství a prodejna potravin, za což paří provozovateli
uznání.
V obci jsou dva menší rybníky, které byly získány výměnou
s panem Lobkowiczem a následně byly vyčištěny, odbahněny,
opraveny hráze, výpustě a obvodové zdivo. Na uvedených akcích
byla využita ﬁnanční pomoc SZIF. Nyní jsou vodní nádrže garancí k zajištění dostatku požární vody a využívají se též k chovu ryb
pro děti z obce, které zde mohou bez omezení rybařit.
Spolková činnost byla v poválečných letech velmi bohatá, svaz
žen, myslivci, zahrádkáři, včelaři a velmi silná organizace hasičů, kde byl spolek založen v roce 1903 a v tomto poválečném
nadšení byly tři jednotky dospělých hasičů a jimi vychovávána
jednotka mladých. Bylo obcí pořízeno terénní vozidlo z výzbroje Německé armády, které také sloužilo jako jeden z mála
dopravních prostředků v případě nouze, když bylo hodně sněhu,
doprava do nemocnice, pro lékaře a též na společenské akce v
okolních obcích, taneční zábavy, plesy, divadla atd.
V současné době jsou organizováni pouze hasiči, kde je 20 členů.
Většina občanů v produktivním věku dojíždí do zaměstnání v
okolních ﬁrmách a společnostech.
Po ukončení činnosti JZD v Myšticích byly pozemky vráceny
majitelům, kteří je pronajímají soukromým zemědělcům a Správě Lobkowiczkého majetku, která má na katastru obce velký
vlastnický podíl. Většina lesů, rybníků, zemědělské půdy je ve
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vlastnictví pana Lobkowicze a z tohoto důvodu honitbu lovné
zvěře obhospodařuje správa z Drahenic.
Uzeničky z částí Černívsko patří k oblasti využívanou k rekreačním pobytům. Díky opraveným obecních komunikací
pro pěší a cyklistické stezky, které jsou též bohatě využívány k
rekreačním jízdám na koních, parforsní hony zajišťované panem Lobkowiczem pro své hosty, turistika, koupání v čistých
rybnících, houbaření, procházky lesem a okolní přírodou.
Lze využít sál a příslušenství kulturního domu pro pořádání
rodinných oslav a společenských akcí. Během letního období
zajišťuje paní ing. Šedivá v čp. 51 u zastávky autobusů občerstvení všeho druhu, včetně zmrzliny, kávy a možného posezení.
Provozovna pohostinství zajišťuje služby ve večerních hodinách
v pátek a v sobotu po celý rok nebo jinak po dohodě s provozovatelem.
Kronika obce, která byla jistě vedena, se nedochovala a nebyla
nikým předána k dalšímu pokračování.
V současné době obec využila nabídky na zpracování historie
o Uzeničkách a uzavřela smlouvu s rodačkou paní Pánkovou
roz. Havličkovou a paní Kropáčkovou, jejíž předci pocházejí z
rodu Tuháčků. Při dodržení termínu by v tištěné podobě publikace měla být zhotovena do konce tohoto roku.
Využiji této příležitosti a oslovuji tímto občany a chalupáře,
kteří vlastní nějaký zajímavý dokument, fotograﬁe, malby atd.,
mající nějaký vztah k historii obce, zda by jej nezapůjčili pro
potřebu vydání publikace. Čestně bude vráceno.
Tímto povídání o Uzeničkách končím a koho v něčem poučilo
nebo informovalo, jsem tomu rád. Čerpal jsem pouze z vlastní
paměti a přenesením mluvou.
Zdeněk Sýbek, starosta Obce Uzeničky

Uzeničky. Foto Radka Vokrojová

Stručně o historii Uzeniček
a Černívska, stručně o povstání
zdejších poddaných v r. 1738
Obec Uzeničky s osadou Černívskem leží v okrese Strakonice v Jihočeském kraji na pomezí s krajem Středočeským. Prakticky se zde dotýkají tři okresy – Strakonice, Písek a Příbram.
O pravěkém osídlení těchto dvou vesnic je z lokality Černého
háje v Černívsku známá pouze část nádobky z pozdního halštatu (starší doba železná 800 – 450 let před naším letopočtem), z
doby předcházející osídlení české krajiny Kelty. Tomáš Patera
se ve Sborníku vydanému k 750. výročí Blatné odvolává na
výzkum archeologů Michálka a Frölicha z r. 1979. Dle jimi
vypracovaného seznamu rýžovišť zlata z historické doby na
Strakonicku se i v lesíku jv. od Černívska nacházejí zbytky
sejpů (hrůbků) jako pozůstatku po rýžování zlata naplavenin.
Zlato z těchto naplavenin těžili už Keltové. Rýžoviště zlata se
našla také na levém břehu potoka pod rybníkem Žebrák, sz. od
Černívska. To jsou známé nálezy archeologů. Dále se budeme
zabývat již písemnými zprávami a nejdůležitějšími letopočty od
historiků u našich dvou vsí v bývalém kraji Prácheňském.
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Kdy byl postaven hrad Křikava, ležící na skalnatém výběžku
nad Černívskem (Črnievsko, Černisko), o tom nemáme zpráv.
Podle historika Augusta Sedláčka byl majetkem bratří z Dornštejna za vlády Karla IV. ( vládl 1346-1378) . Tento na začátku
své vlády připsal i bývalou královskou ves Myštice ke Křikavě
Hukovi z Dornštejna, svému bývalému hofmistrovi ještě z dob
markraběcích . Myštice byly odprodány až v r. 1418 . V podhradí byla založena také nepatrná osada a kaple, z které se stal
postupem času farní kostel s katolickým farářem. Blatenský
páter Hille ve své pozůstalosti uvádí, že roku 1357 zemřel v
Černívsku první známý farář Zlečman.
Je písemně doloženo, že v letech 1364 – 1399 byla v držení
pánů z Křikavy také ves Uzeničky s tvrzí (dříve Huzenici, Uzenice menší jinak Německé). Kdy byla založena? O tom také
nemáme žádný písemný doklad. Necelé 2km od Uzeniček je
starobylá vesnice Uzenice(dříve Huzenici, Uzenice velké). Někdy byl stejný název používán u dvou vsí, což je pro badatele
oříškem k rozlousknutí.
Za válek husitských (asi v letech 1419 – 1480) byli lidé vyznávající katolictví pronásledováni a to byl také důvod zániku
hradu Křikava, upálení pána Jindřicha z Křikavy s družinou
v r. 1425 na tvrzi Obořišti, útěku faráře z Černívska, jak se
dočteme v knížečce „Starobylý hrad Křikava“ z r. 1903 od
pátera Seyvaltera. Známá je z této doby také příhoda o tvrzi v
Uzeničkách. V r. 1442 patřila tvrz Uzenice Rackovi z Dlouhé
vsi. Ten byl přívržencem katolíků. Písečtí, kteří byli oddaní
myšlenkám husitství, asi v r. 1450 tvrz oblehli a dobyli. Stalo se
to tak, že chytili manželku pána tvrze, přivázali jí ke kolu, točili
s ním směrem ke tvrzi a okolo ní pálili hořící došky ze slámy.
Nevíme, zda přežila. Faktem je, že tvrz byla vypálena. Racek
tvrz opravil a po nějaké době přikoupil ještě část starobylé vsi
Svučice (Svujčice, Svudčice), která patřila k tvrzi v Uzeničkách
do r. 1579. V roce 1617 byla prodána ves Uzeničky s tvrzí, mlýnem v Černívsku a dalším majetkem k panství drahenickému.
Nyní jsme přeskočili ve vývoji více než 100 let, což v tomto
článku je možné, nezabýváme se po Rackovi dalšími pány na
tvrzi v Uzeničkách, ani vývojem v českém království, a ocitneme se v období třicetileté války (r. 1618 – 1648). O válce si
přečtete, kromě mnoha dalších historických událostí, na začátku
roku 2011 v nově připravované publikaci „ Historie Uzeniček
a Černívska“, jejímž vydavatelem je obec Uzeničky. Válka
znamenala obrovské utrpení pro obyvatelstvo. Odhaduje se, že
v českých zemích ubyla asi 1/3 obyvatelstva. Pole se neobdělávala, lidé utíkali do lesů, armády, jak protestantská tak i katolická, tvrdě vymáhaly jídlo a ubytování pro své vojáky, vojáci
se toulali po krajině, vypalovali města, kláštery, zámky, nechráněné vesnice, loupili a zabíjeli. Lidé umírali také hladem a na
nemoce. Protestanté v některých oblastech zabavují majetek
katolíkům. Válku v našich zemích vyhrává panovník a katolická
šlechta. Potrestání bylo kruté. Následuje poprava na Staroměstském náměstí v Praze. Do ciziny jsou vyhnáni protestantští
faráři, odchází protestantská šlechta, zemané, měšťané, učitelé,
protestantská střední vrstva obyvatelstva. Dochází k zabavování
majetku, který se z velké části dostává do rukou cizí šlechty, i
jako odměna velitelům z války. Následuje násilná rekatolizace,
pálení českých protestantských knih.
Po válce, zjednodušeně řečeno, potřeboval panovník zjistit,
kolik lidí a kolik majetku zůstalo v českých zemích, aby se
mohly vyměřit daně. Proto v r. 1651 je vypracován „Soupis
obyvatelstva podle víry“, který se bohužel pro většinu Prácheňského kraje nedochoval, a v r. 1654 katastr Berní rula (soupis
majetku poddaných). Také šlechta chtěla urychleně nahradit
ztráty z války, chtěla zbohatnout, začala utužovat robotní, peněžní a naturální povinnosti svých poddaných, omezovat jejich
svobodu. Poddaní platili daně šlechtě, panovníkovi daně válečné, církvi desátky, robotovali. Bylo to období nesmírně těžké,
bylo to nevolnictví.
V roce 1738 vypuklo na panství drahenickém (ke kterému
patřily i vsi Uzeničky s Černívskem), březnickém, rožmitálském a tochovickém povstání poddaného lidu proti vrchnosti.
Císař Karel VI. dne 27.1.1738 totiž vydal patent s vymezenými
robotními povinnostmi. Mezi lidi ale pronikly různé zvěsti a tito
si mysleli, že jim vrchnost ukládá roboty císařským patentem
nepovolené. Selský lid odmítal v čas žní robotovat více než 3
dny. Průběh potrestání vůdců i ostatních vzbouřenců popsal teh-
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dy arcibiskupský hejtman na Rožmitále v urbáři (knize) panství.
Tímto popisem se zabývá také obecní kronika obce Svučice a
páter Hille ve své pozůstalosti. Do zámku v Březnici, kam byli
poddaní sezváni na osmou hodinu ranní v den 21. (24.8.) 1738,
byly povolány 2 kompanie vojáků. Lidem zde byly čteny a vysvětlovány patenty. Poddaní byli zastrašeni oznámenými necitelnými tresty a nátlakem přítomného vojska tak, že se zavázali
k celotýdenní robotě po celý rok. To bylo více než podle císařského patentu byli povinni odpracovat. V zápise to bylo podáno
tak, že poddaní dobrovolně požádali o tento výměr roboty. Museli slíbit poslušnost vrchnosti, ztvrdit opětovné poddání povinným holdem – každý musel políbit předsedovi císařské komise
i oběma přítomným krajským hejtmanům šosy jejich kabátů a
políbit ruku svým vrchnostenským úředníkům. Poté bylo odděleno 59 robotníků, kteří byli již dříve vrchnostenskými úředníky
vybráni k potrestání.
A začalo hrůzné divadlo:
1. hlavní vůdce Bartoloměj Sadílek ze St. Rožmitálu jako největší buřič byl v poutech do Prahy odeslán, kde přikovaný ke
kolečku silnice opravoval.
Dále se budeme věnovat potrestaným poddaným pouze z panství drahenického, protože je mezi nimi mnoho našich přímých
předků.
Pro svou zatvrzelost, vzpouru a neposlušnost taktéž do Prahy k
dalšímu potrestání byli vydáni Josef Zeman z Vejšic a Jiří Tuháček z Namnic.
2. Tomáš Mrvík z Draheniček, Josef Jančar z Uzenic, Bartoloměj Janota z Uzenic, Jakub Vaněk z Uzeniček č. 7, Mates Prokop z Hošovic, Martin Bláha z Namnic byli jako příčina mnoha
nepokojů potrestáni konáním prací panskou v železech tak dlouho jak vrchnost uzná za vhodné.
3. Švec Hlavín ze Svučic, Josef Salivar z Uzenic, Mates Boček
z Uzeniček č. 10, Mates Peroutka z Uzeniček č. 4, Václav Janota z Hostišovic, František Švejda z Poříčí, Jiří Špale z Chrástu,
Josef Češka ze Svučic, Mikuláš Buřič z Vejšic byli pro svou
tvrdohlavost a vzdorovitost potrestáni exemplárně každý 50
ranami holí od vojáků a k další poslušnosti napomenuti.
4. Matěji Koláři z Malkova za to, že se nedostavil ke komisi
a za své chování v obci, byla mu vzata chalupa a všechny věci,
nářadí připadly vrchnosti.
Cituji zápis z výše jmenované kroniky : „…….Vojáci vynesli ze
zámecké komory dlouhou širokou lavici z tvrdého dřeva a postavili jí doprostřed nádvoří, po jehož obou stranách stálo vojsko a za ním, jakož i vzadu na čtvrté straně se tísnili robotníci.
Nebylo jim dovoleno odejíti, museli přihlížeti výkonu trestu na
24 odsouzených.
Dva vojáci se chopili prvního odsouzeného, stáhli z něho kabát
a poručili, aby si lehl na lavici. Setník vzkřikl:“Nieder!“ a vojáci odsouzeného povalili na lavici obličejem dolů, řemenem mu k
ní pevně připoutali nohy pod koleny, přirazili mu paže k bokům
a pak ho druhým řemenem přitáhli přes ramena k lavici, že se
ani pohnouti nemohl. Vojenský felčař mu vstrčil mezi zuby vojenskou olověnou kulku a řekl mu do ucha:“ Zakousni se do ní,
aby sis nepřekousl bolestí jazyk.“ Dva vojáci stáli už po stranách třímajíce v rukou ohebné rákosové hole a na setníkův povel: „Eins!“ pozvedl první rákosku, vzduchem to švihlo krátkým
ostrým hvizdem, rána dopadla a lavice se div nepřevrhla, jak to
tělem bitého trhlo. A hned vzápětí velel setník:“Zwei!“ , druhá
rána hvízdla, z úst bitého se vydral nelidský řev……“
Exekuce trvala celý den. Vojáci byli upozorněni, že dají-li slabší
ránu, dostanou jich sami deset. Odsouzených k práci v železech
bylo 20 poddaných. Tak byla krutě potrestána selská rebelie v
kraji, kde žili naši předkové a snad ještě žíti budou naši potomci.
Naši předkové nám dali šanci na život, proto si na ně s díky
vzpomeňme!
Petra Pánková rozená Havličková, rodačka z Uzeniček

ZÁBOŘÍ

Pouťové posezení

Letos se již počtvrté - tentokrát pod organizační taktovkou TJ
ZD Záboří - konalo v sobotu 3.7.2010 v Záboří Pouťové posezení „Pod lípou“. Na rozdíl od minulého roku, kdy deštivé
počasí pokazilo vystoupení oblíbeného dua Eva a Vašek, se na
zábořské i na hosty z širého okolí usmívalo po celé odpoledne slunce. Děti ze základní školy si tak užily svá vystoupení
a Šumavanka hrála ku spokojenosti všech. Večer pak byl jako
stvořený pro křepčení na parketu za vydatné hudební podpory
skupiny Melodion. Pořadatelé zajistili i bohatou nabídku občerstvení a zajisté si zasloužili pochvalu od všech přítomných za
skvělou přípravu celého programu.
Jitka Říhová, foto Václav Špatný.

Zábořské atletické zápolení

S nástupem jarních
měsíců jsme předpokládali, že začneme intenzivněji
trénovat na lehkoatletickou soutěž.
Ne, že bychom přes
rok nic nedělali, ale
přece jenom tréninku na hřišti se nic
nevyrovná. Jenže!
Zima předlouhá
a jaro nic moc
– chladno, chladno,
déšť. Museli jsme si
vystačit s naší sportovní halou. Ale co,
počasí během jara
bylo stejné i pro
ostatní.
Potom přišel čas
napsat soupisku na atletickou všestrannost. Koho teď vybrat?
Jsme malá škola, na prvním stupni musíme ohledně malému
počtu žáků spojovat ročníky. Na závody se vysílá za každou
třídu 1 chlapec a 1 dívka. S dívkami to bylo jednodušší, máme
jich nepatrně více než chlapců. O chlapce je ale velká nouze.
V 1. třídě máme pouze 2, ve 3. třídě 3, a do 4. třídy chodí také
jenom 2 kluci, ale jeden z nich pár dní před soutěží utrpěl úraz,
A teď babo raď! To se to vybírá. V takové chvíli závidím městským školám, které mají 2 nebo 3 třídy v každém ročníku. No
nic, naděje umírá naposled.
A tak jsme 22. června vyrazili hasičským autem na závody do
Strakonic. Počasí nám přálo, nejvíce se vždy obáváme deště.
Ani velké horko nebylo, to vadí zase při poslední disciplíně běh
300 m, kdy už je každý hodně unavený. A je tu začátek. Děti
jsou rozděleny do skupinek a s dozorujícím učitelem putují od
soutěže k soutěži. Takových skupinek je celkem 10. Občas se
spolužáci potkávají a sdělují si své výkony. Až do konce však
nikdo nemůže vědět, jak se umístil. Konečné pořadí závisí na
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součtu bodů z běhu na 50 m, skoku do dálky, hodu kriketovým
míčkem a běhu 300 m.
A je tu poledne – konec závodů. Všichni mají za sebou poslední
nejtěžší disciplínu– běh 300 m. Moderní technika umožní rychle vyhodnotit veškerá snažení sportovců. Vítězové jednotlivých
kategorií šťastně vystupují na stupně vítězů a naše děti tam stojí
také! Na 3. místě skončila Denisa Grecová (loni byla 4,) stříbrná se jako loni umístila Simona Šourková. Na nejvyšší stupeň
vystoupila žákyně 2. třídy Sára Vadlejchová. Úžasný výsledek!
To jsme ale ještě nevěděli další umístění. Pozdě odpoledne
jsme se k našemu úžasu dozvěděli, že další 3 děti se umístily
na skvělém 4 místě. Takže z 10 dětí jich 6 skončilo do 4. místa.
Skvělé! Děti měly obrovskou radost a plno elánu do příštího
sportovního roku. Marie Vokrojová, foto archiv školy.

Závěr školního roku v Záboří

Vše začalo opakovaným pokusem
o zdolání počasí
a lezecké stěny.
V rámci dne dětí
jsme chtěli pro
děti zase něco
nového. Díky
sponzorství pana
starosty jsme
mohli objednat lezeckou stěnu, ale
příroda byla proti
nám. Lilo jako
z konve a celou
akci jsme museli
přesunout na jiný
termín. Poslední
pondělní červnové
ráno zářilo sluníčko a děti mohly
konečně využít dlouho očekávanou atrakci - lezeckou stěnu. Na
začátku mnoho odvahy nebylo, ale postupně se osmělovali další
a nakonec by si ji ve škole nejraději nechali napořád. Mimo
lezení mladší žáci závodili v řadě atletických disciplin a starší
zdolali kratší cyklistický výlet do okolí.
Školní rok končil již tradičně „vymetáním“ žáků deváté třídy ze
školy a slavnostním předáním vysvědčení z rukou pana starosty
na obecním úřadě v Záboří. Mimo to dostali žáci ještě upomínkové listy a malé pohoštění. Potom již jen krátké posezení s
paní učitelkou Kučerovou a tím pro ně skončilo dlouhých devět
školních let.
Středou ale pro všechny žáky ještě „škola“ nekončila. V sobotu
3. července totiž bylo v Záboří tradiční pouťové posezení pod
lípou a začátek programu opět připravili žáci školy a děti ze
školky. Sportovní a taneční vystoupení dětí bylo odměněno zaslouženým potleskem a sladkou odměnou. A to byl opravdový
konec školního roku pro všechny děti.

CHARITA POMÁHÁ LIDEM I V TĚCH
NEJMENŠÍCH OBCÍCH
Senioři mohou zůstávat doma za
pomoci sociálních služeb

STRAKONICE - Oblastní charita Strakonice v těchto dnech
díky grantu z Krajského úřadu Jihočeského kraje rozšiřuje
terénní služby především do malých obcí. Své služby nabízí
seniorům a lidem se zdravotním omezením, a to formou pečovatelské služby, osobní asistence a odborného sociálního poradenství, jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek.
Půjčovna kompenzačních pomůcek poskytuje poradenství v této
oblasti, rovněž výpůjčku pomůcky (např. elektrického polohovacího lůžka, toaletního křesla, chodítka, antidekubitní matrace
apod.), nácvik manipulace s pomůckou apod.
Zcela výjimečnou službou je osobní asistence. Umožňuje lidem odkázaným na pomoc druhé osoby žít ve svém přirozeném
domácím prostředí. Pomoc asistentky může být využita např.
při osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti, při vyřizování osobních záležitostí atd. Uživatel si sám určuje náplň
služby, která je stanovena hodinovým rozsahem dle potřeb uživatele. Osobní asistence je poskytována bez časového omezení,
může být tedy využita i o víkendu a v noci.
„Pečovatelská služba Oblastní charity Strakonice je poskytována v pracovní dny od 7 do 17 hodin v domácnosti uživatele.
Službu poskytujeme ve střediscích Strakonice, Volyně, Osek,
Blatná a vždy v okolních obcích daného střediska,“ uvedla vedoucí služby Markéta Divišová. Pomoc pečovatelky může být
využita zejména při osobní hygieně, péči o domácnost, nákupu,
dovozu obědů , doprovodu k lékaři apod.
Charita všechny výše zmíněné služby poskytuje na území Strakonicka, Blatenska, Volyňska, Česticka a Radomyšlska.
„Služby jsou poskytovány týmem kvaliﬁkovaných pracovníků,
kteří se snaží být vždy maximálně vstřícní k přáním a potřebám

36
lidí, svou práci vykonávají s respektem, úctou a láskou. V případě zájmu o podrobnější informace se mohou zájemci kdykoliv
obrátit na kontaktní kancelář ve Strakonicích v Heydukově ulici
naproti pekárně. Další informace mohou také nalézt na našich
webových stránkách www.charita-strakonice.cz.,“ doplnila ředitelka charity Olga Medlínová.

„První polovina roku 2010 se
v Kontaktním centru nesla v duchu
změn“

Kontaktní centrum Prevent
Strakonice je
zařízení zaměřené na drogovou
prevenci. Je držitelem Certiﬁkátu
odborné způsobilosti Rady
vlády a je registrovanou sociální
službou dle zák.
č. 108/2006 o
soc. službách.
Smyslem tohoto zařízení je zejména ochrana zdraví nás všech
před negativními dopady, se kterými je spojeno užívání drog.
Jedná se hlavně o prevenci před šířením nebezpečných a na
léčbu velmi nákladných onemocnění jako jsou HIV/AIDS, hepatitidy, pohlavní nemoci a tuberkulóza. Naše služby se cíleně
zaměřují hlavně na nejrizikovější skupinu lidí – nitrožilní uživatele drog, u kterých je riziko přenosu těchto onemocnění velmi
vysoké. Naše aktivity se proto soustředí zejména na to, aby se
tyto infekce nešířily, jak mezi samotnými uživateli drog, tak z
jejich řad mezi drogami nezasaženou populaci. Také díky síti
kontaktních center a terénních programů se prozatím daří
v ČR držet počet nakažených např. virem HIV na poměrně
nízké úrovni. Tím se zároveň daří snižovat celkové společenské náklady nutné na následnou léčbu těchto onemocnění. Jen
pro srovnání – KC Strakonice má plánovaný roční rozpočet cca
1 300 000,- Kč, standardní roční léčba jednoho člověka nakaženého hepatitidou (žloutenkou) typu C stojí cca 1 000 000,- Kč
(dle informací z FN Motol). Ročně našich služeb využije zhruba
100 rizikových injekčních uživatelů drog… Kromě výše uvedených aktivit dále poskytujeme uživatelům drog i jejich sociálnímu okolí (rodiče,
příbuzní, známí) řadu
dalších zdravotně sociálních a poradenských
služeb souvisejících s
řešením drogové problematiky.
V letošním roce prochází naše zařízení řadou podstatných
změn. Začátkem roku došlo ke změně názvu a loga zařízení.
Dnešní podoba názvu je Kontaktní centrum Prevent Strakonice.
Další změny souvisely s celkově nepříznivou ﬁnanční situací
drogových služeb obecně (oproti předchozím letům poklesly
celkově naše ﬁn. zdroje o cca 30%). První z těchto změn bylo
oddělení terénních pracovníků od Kontaktního centra a jejich
následné zařazení pod Jihočeský streetwork Prevent České Budějovice. Terénní pracovníky nadále můžete ve městě potkat,
změna je ve dnech a časech jejich výskytu na Strakonicku.
Druhou změnou vedoucí ke snížení provozních nákladů bylo
spojení týmu KC Prevent Prachatice a KC Prevent Strakonice.
Novým vedoucím obou těchto zařízení je Mgr. Daniel Randák.
Poslední v řadě je změna provozní doby, k naší lítosti ve smyslu
zkrácení dostupnosti služeb pro klienty. V současné době můžete naše zařízení navštívit v těchto dnech a hodinách: Po, Út, Čt
10-16, St 10-17 a Pá 13-16. Telefonní číslo zůstalo stejné, tedy
383 322 357.
Aktuální dění v „Káčku“ je možné také sledovat na adrese:
http://kcst.os-prevent.cz/ kde se snažíme uvést veškeré změny
a novinky v našem zařízení.
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Třemšínská heligónka 2010 aneb
„s písničkou jde všechno lépe“

Všechny milovníky dobré české písničky
s předstihem srdečně zveme na 12. ročník setkání
heligónkářů Třemšínská heligónka 2010, které se
koná v sobotu 30. října v prostorách Kulturního
domu ve Hvožďanech (okres Příbram), začátek je
v 16:00 hodin.

Letošní ročník
nabídne opět
bohatý program
vystupujících
heligónkářů
jednotlivců,
např. z Prahy,
Plzně, Příbrami, Sedlčan,
Vlašimi, Rokycan, Vimperku
a dalších míst
naší vlasti. Účast již předem přislíbily kapely Šumavští šumaři
z Vimperku a Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Pro
návštěvníky bude připravena divácká soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře a slosování vstupenek o pěkné hudební
ceny od sponzorů festivalu. Podrobné informace a fotograﬁe z
loňského ročníku je možné nalézt na internetových stránkách
www.umuzikantu.cz
V rámci doprovodného programu 12. festivalového setkání
Třemšínská heligónka 2010 se v pátek 29.10.2010 od 20:00 hodin uskuteční taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou
BABOUCI s kapelníkem Petrem Shýbalem.
Předprodej vstupenek je zajištěný na pokladně OÚ ve Hvožďanech od 15.9.2010, tel: 318 696 227.
Na setkání s hezkou písničkou a dobrou náladou ve Hvožďanech se těší všichni pořadatelé!
Josef Janoušek
Heligónkářská liga
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Vzhledem k tomu, že ceny pro ohřev TUV stále rostou, stojí
za to zamyslet se nad touto investicí právě nyní. Dotace z programu Zelená úsporám končí nejpozději 31. 12. 2012 a poté se
návratnost vaší investice značně prodlouží. I přes to je očekáváno, že v nejbližších letech přejde na solární ohřev vody většina
domácností. Ten, kdo investuje včas a využije dotačního programu, samozřejmě ušetří nezanedbatelnou částku. Například
bytový dům se 42 byty obdrží dotaci ve výši 1 050 000 Kč.
Celková investice do tohoto systému by neměla přesáhnout 1
300 000 Kč. Úspora energie na ohřev TUV činí 50%. Vezmeme-li v úvahu, že životnost solárních systémů je více než 25 let,
kolikrát se právě Vám tato investice vrátí?
Na co ještě čekáme? Největším problémem, se kterým se potýkají ﬁrmy propagující tyto solární systémy, je nevědomost
lidí. Je pravdou, že jich ještě nebylo mnoho namontováno,
ale to právě proto, že se nájemníci brání z důvodu neznalosti.
Rozhodne-li se SVJ pro investici do solárního systému, musí
mít souhlas všech nájemníků, což bývá kámen úrazu. Očekává
se, že jakmile vstoupí do podvědomí lidí účinnost a úspora při
ohřevu TUV v domácnostech, zmizí jejich pochybnosti a po
zateplování přijde další boom v úsporách energií a to solární
systémy pro ohřev vody. Je na čase přestat s váháním, aby
domácnosti stihly využít dotací z programu Zelená úsporám.
Investice se tak mnohonásobně snižují.
(ZL)

Stále častěji se dozvídáme o problémech souvisejících s postupným vyčerpáváním fosilních paliv. Potřebujeme tedy zajistit
nové, nejlépe nevyčerpatelné zdroje energie pro klidný rozvoj
světové ekonomiky. Dalším nezanedbatelným problémem při
spalování fosilních paliv je vznik oxidu uhličitého a jeho vliv
na klimatické poměry na Zemi. Nikdo nemůže přesně říci, jak
dlouho zásoba fosilních paliv vydrží, ani jak dlouho si budeme
moci dovolit zamořovat ovzduší oxidem uhličitým. Na většinu
domů dopadá ročně větší množství sluneční energie, než spotřebujeme na teplo a elektrickou energii. Sluneční energie je
jediný obnovitelný zdroj bez negativních vedlejších následků.
Nejlépe využitelnými solárními systémy v našich zeměpisných
podmínkách jsou dozajista systémy pro ohřev teplé užitkové
vody. Teplé vody spotřebováváme v letních i zimních měsících
téměř stejné množství. Není proto problém navrhnout efektivní
a úspornou technologii pro její výrobu. V systémech kombinujících ohřev vody a přitápění se setkáváme s tím problémem,
že v letních měsících kdy máme k dispozici největší množství
sluneční energie, téměř netopíme a oproti tomu v zimních měsících, kdy spotřebujeme nejvíce tepla je k dispozici nejméně
slunečního záření. Z tohoto důvodu jsou efektivnější menší
solární systémy využívané pouze pro ohřev teplé vody.
Pojďme se podívat na jednoduchý princip solárního systému. Solární systém pro ohřev vody
funguje tak, že sluneční paprsky dopadající na
kolektor předávají svou energii solární kapalině.
Tato kapalina je samozřejmě nemrznoucí, aby
Jsme Váš spolehlivý partner pro získání
mohl systém pracovat i v zimních měsících. Sodotace z programu Zelená úsporám v oblas�
lární kapalina putuje do zásobníku teplé vody, kde
ohřívá teplou užitkovou vodu. Tento zásobník je
obnovitelných zdrojů energie. S námi získáte
napojen ještě na další zdroj energie např. kotel na
dotaci, která Vám přinese dlouhodobou úsporu
tuhá paliva, plynový kotel, centrální zásobování
v oblas� ohřevu teplé vody.
teplem nebo je do něho vloženo elektrické topné
těleso pro období, kdy je nepříznivé počasí. Poté
Solární sestavy pro rodinné domy od 74 900 Kč včetně DPH
co solární kapalina předá teplo je hnána pomocí
a montáže s možnos� využi� dotace 55 000 Kč z programu
čerpadla zpět do solárního kolektoru.
Zelená úsporám.
V České republice již zažíváme velký rozmach
solárních systémů na ohřev vody pro rodinné
Solární sestavy pro bytové domy od 29 000 Kč včetně DPH
domy. S využitím programu Zelená úsporám je
a montáže na jednu bytovou jednotku s možnos� využi�
tato investice velice zajímavá. Dotace na tyto
dotace 25 000 Kč na bytovou jednotku.
systémy činí 55 000 Kč. Celková cena systému
se běžně pohybuje kolem 80 000 Kč a tak užiPRO BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY NABÍZÍME:
vatel doplatí ze svého 25 000 Kč. Přestože lidé
• Návrhy a studie využi� obnovitelných zdrojů energie
zpočátku s těmito investicemi váhali, nyní jsou již
montáže v plném proudu.
• Profesionální zpracování žádos� o dotace včetně všech
Méně známo je, že investujeme-li do velkých
potřebných příloh
solárních systémů určených bytovým jednotkám,
• Projekty, pomoc s ﬁnancováním a realizací zakázek na klíč
návratnost je zpravidla o mnoho rychlejší než u
rodinných domů. Dotace zde činí 25 000 Kč na
jednu bytovou jednotku v případě ohřevu TUV
a v kombinaci s přitápěním 35 000 Kč. U systéTel.: 736 605 895
mů pro ohřev vody doplácí uživatel po odečtení
lesak.zdenek@atlas.cz
dotace okolo 5 000 Kč. Návratnost investice se
zde běžně pohybuje od jednoho roku do pěti let v
www.lesakzdenek.cz
závislosti na spotřebě vody v domácnosti.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

AKCE: sleva na solární sestavy 5%
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JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná
Nosnost 8 – 20 tun

+420 607 584 505
Divis.Ladislav@seznam.cz

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA A.S.

kancelář na adrese: nám. Míru 11 Blatná
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí
8.00-11.30
12.15-17.00
Úterý
zavřeno
Středa
8.00-11.30
12.15-17.00
Čtvrtek
8.00-11.30
12.15-16.00
Pátek
8.00-11.30
12.15-15.00
tel./fax: 383 392 758
mobil:608 266 435
Mimo provozní dobu otevřeno po tel. dohodě.
PŘÍKLADY CEN POJIŠTĚNÍ PRO REGION BLATNÁ
Osobní automobil do 1000 cm3
od 1059Kč
nad 1000 cm3 do 1250 cm3
od 1298 Kč
nad 1250 cm3 do 1350 cm3
od 1558Kč
nad 1350 cm3 do 1650 cm3
od 1878 Kč
nad 1650 cm3 do 1850 cm3
od 2297 Kč
nad 1850 cm3 do 2000 cm3
od 2856 Kč
nad 2000 cm3 do 2500 cm3
od 3376 Kč
nad 2500 cm3
od 4395 Kč
motocykl do 50 cm3 včetně
od 132 Kč
motocykl nad 50 cm3 do 350 cm3
od 260 Kč
motocykl nad 350 cm3 do 500 cm3
od 639 Kč
motocykl nad 500 cm3
od 939 Kč
nákladní automobil do celkové hmot. 3500 kg od 3635 Kč
od celkové hmot. 3500 kg do 12000 kg včetně od 5513 Kč
traktor, kterému se přiděluje RZ(SPZ)
od 479 Kč
Produkt SPOROPOV s maximálně možným bonusem
50%+15% dobrého řidiče, zohledňuje region, stáří vozidla,
věk pojistníka a volbu roč.poj. období.
Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku+odpovědnosti
s 15% slevou, pojištění Vašeho podnikání, ﬁn.způsobilosti dopravců, úrazové pojistky, výhodná životní pojištění i spoření.

ANTIKVARIÁT HRAD STRAKONICE
vykupuje STARÉ KNIHY
POHLEDNICE, MAPY, PLAKÁTY
PRÚKAZY, REKLAMY a další zajímavé
věci z papíru.
Zdědili jste knihovnu?
Máte starý papír na půdě?
PŘIJEDEME, ZAPLATÍME, ODVEZEME

VOLEJTE ČI PIŠTE NA tel. 731 788 510
e-mail: antikvariat@sendme.cz

Střední odborné
učiliště Blatná
U Sladovny 671, Blatná
pořádá

Dny otevřených dveří
20. 9. - 24. 9. 2010
1. 11. - 5. 11. 2010

FOTO - IVANA ŘANDOVÁ
Fotografuji:
SVATBY, VÍTÁNÍ OBČÁNKÚ,
MATURITNÍ PLESY
OSLAVY všeho druhu
a další reportáže na přání

Tel.: 736 220 166

E-mail: foto.randova@seznam.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V ROCE 2010 V OBCI CHANOVICE
Kulturní léto 2010 v Chanovicích,
16. ročník
 červenec či srpen, „Přejezd rybníka Ohrady“, tradiční
přejezd rybníka na kole po dřevěné lávce, termín bude
upřesněn (SDH Chanovice)
 7. srpna – sobota, „FIVE STAR kvartet Jiřího
Hlaváče“, 18.oo hodin, koncert mimořádného
klarinetového kvarteta, zámek (Panoráma, Obec
Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
 13. srpna – pátek, „Čaroděj v Chanovicích aneb malíř
Jan Funer“, 18.oo hodin, výstava malíře z Plzeňska,
zámecký areál, do 26. 9. 2010 (Panoráma, ZŠaMŠ
Chanovice, Obec Chanovice)
 20. až 22. srpna, „Kulinářské kouzlení v zámecké
kuchyni se Zdeňkem Posledním“, kulinářský seminář,
zámek, přihlášky u E. Smolíkové 376 514 345 (ZŠ a MŠ
Chanovice, Panoráma)
 27. srpna – pátek, „Folklórní soubor SOLÁŇ“, 17.3o
hodin, vystoupení souboru z Rožnova pod Radhoštěm,
zámecký areál (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, Obec Chanovice)
 19. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční
církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní
utkání, výstavy, apod. (Obec Chanovice, místní instituce
a spolky)
 2. října – sobota, „Petrův cech a jeho dílo aneb Den
ryb“, 10.oo až 18.oo hodin, rybářství a rybníkářství,
skanzen (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
Obec Chanovice)
 2. října – sobota, „Mladá tvorbaaaaaa“, 13.oo hodin,
výstava výtvarných prací studujících obor návrhář,
zámecký areál, do 31. 12. 2010 (ISŠŽ v Plzni, Obec
Chanovice)
 duben až říjen - „Naučné pracovní pobyty ve
skanzenu“, práce na roubených domech jihozápadních
Čech, tradiční řemesla (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, tel. 737 061 235)

Informace:

Obecní úřad, 376 514 353,
obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz
IC, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Stálé výstavy: „Expozice lidových řemesel Pošumaví“,
„Historická místnost zámku Chanovice“,
„Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“ a „Expozice
lidové architektury jihozápadních Čech“

Otevírací doba v zámeckém areálu
Chanovice:

- červen až srpen: každý den
10.00 – 16.00 hodin
- září:
sobota a neděle
10.00 – 16.00 hodin
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě
( Prohlídky skupin lze domluvit i mimo uvedenou otevírací
dobu.)
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Konání 16. ročníku Kulturního léta v Chanovicích podporuje
Plzeňský kraj.

KALENDÁRIUM SRPEN 2010
 1.8. Hajany - Anenská pouť, Tradiční odpolední posezení s živou
hudbou. Pořádá - příznivci volejbalu ATC-Milavy .
 1.8. Pouť v Hajanech, Vrbně; Myštice – Soutěž v hasičském sportu o pohár starosty obce
 7. srpna proběhne druhý ročník letního nohejbalového turnaje
trojic v Myšticích. Začátek bude v 8:00.
 7.8. Čečelovice – Čečelovické léto – zábava uprostřed návsi a volejbalový turnaj
 7.8. Hajany - Posezení s živou hudbou, hraje: Jihočeská dechovka
Babouci
 7.8. Velká Turná - Turnaj ve volejbale dvojic Kurty ATC-Milavy
 7.8. Vrbno - Stoptime DR. Mahela pro přátele jazzu
 13.8. smutné výročí - Povodeň r. 2002 – Metly, Předmíř, Lnáře,
Kocelovice, Tchořovice, Blatná, Bezdědovice, Buzice
 14. – 15. 8. Blatná - TRADIČNÍ BLATENSKÁ POUŤ a PIVNÍ
SLAVNOSTI zimní stadion, letní stadion, …Český svaz chovatelů,
základní organizace Blatná 1- o blatenské pouti již 45. letní pouťová
výstava drobného zvířectva
 14.8. Lom – Neradov - Memoriál Miloslava Vaňáče - hřiště Neradov – fotbalový turnaj
 15.8. pouť v Blatné, Blatence, Mačkově, Předmíři a Řečici
poslední týden v srpnu Myštice – „Amatérský ochotnický divadelní
kus místních bláznů“
 21.8. Hornosín – táborák
 21.8. Velká Turná - Letní SILVESTR – ( recese -se vším všudy ) v
sále Hospody na Rozhrání - Pořádá provozovatel Hospody na Rozhrání
 24. srpen – 19. září Blatná – 7. ročník cyklu PŘÍRODA BLATENSKA – „Všechno lítá co peří má!“ - Městské muzeum Blatná
 27.8. – 29.8. Vrbno - Trabant sraz Vrbno
 27.8. – 29.8. Tvrz Lnáře - Svatopluk Masopust, Lnáře – „Výstava
jiřin“
 28.8. Tchořovice - konec léta
 28.8. Velká Turná - Rozloučení s prázdninami – Velká Turná – turnaj v nohejbale trojic a táborový oheň pro děti, na hřišti v obci Velká
Turná. Pořádá SDH a Obec Velká Turná.
 29.8. pouť na sv. Bartoloměje – Kocelovice

ČÁP BÍLÝ V LIDSKÝCH SÍDLECH, 2. ČÁST ( dokončení z č. 13)
telem a uživatelem vybraného místa /poStavba umělých
zemku/ i s příslušným stavebním úřadem.
hnízdních podložek:
Umělá hnízdní podložka musí být dostaČápi vždy nenajdou dostatečně vhodné
stanoviště pro stavbu hnízda. V takovém
případě jim můžeme pomoci výrobou a postavením umělé hnízdní podložky. Na ni se
doporučuje postavit i umělé hnízdo. Pokud
instalujeme podložku na místě rozpadlého
nebo z různých příčin odstraněného hnízda,
které čápi předtím používali, máme velkou
naději, že se ptáci na lokalitu vrátí a hnízdní podložku obsadí. Toto zejména platí pro
regiony s dobrými potravními podmínkami
pro čápy a i tam, kde jsou i jiná hnízda.
Horší je přilákat ptáky do oblasti, ve které
se jen zastavují v době tahu. Pokud jsou ale
v takovýchto ekosystémech alespoň trochu
vhodné potravní podmínky, můžeme i v této krajině podložku postavit. Někdy to však
trvá i několik let, než ji ptáci obsadí, případně ji neobsadí nikdy. V oblastech, kde
je pro čápy špatné životní prostředí a kde
pro ně není dostatečná potravní základna,
nemá prakticky význam podložky stavět.
Avšak i v krajině s výbornými podmínkami
pro hnízdění čápů můžeme instalovat jen
určité množství podložek. I takovéto území
může totiž uživit jen přiměřené množství
čapích párů.

Umístění umělé hnízdní
podložky:

Umělé hnízdní podložky můžeme instalovat několika způsoby a na různých
místech. Vždy však by měla být podložka
s hnízdem nejméně 8 m nad zemí. V jejím
okolí nesmí být jiné vhodné místo ke stavbě čapího hnízda.
Na klidných nefrekventovaných volných
prostranstvích, velkých vesnických zahradách apod. je nejlépe postavit betonový
nebo dřevěný sloup a na něj umístit podložku s umělým hnízdem. K tomu můžeme
použit vyřazené sloupy elektrického nebo
telegrafního vedení. Vhodné je i vztyčení
železné konstrukce s hnízdem.
K umístění umělé hnízdní podložky můžeme využit i nefunkční komín, nejlépe se
stupačkami. Na používaný komín musíme
nejprve instalovat cca 1,5 vysokou železnou nástavbu a teprve na ni umístit hnízdo.
Je totiž nutné, aby kouř mohl z komína
dobře unikat a nedošlo ke vznícení hnízda.
Podložku můžeme dát i na štít vyššího
domu, hřeben střechy nebo seříznutý vrchol stromu. V posledním případě je třeba
dbát na předpisy o ochraně zeleně rostoucí
mimo les.
Pouze se souhlasem elektrorozvodných závodů je možno postavit podložku i na sloup
elektrického vedení. V takovém případě
musí být nad sloupem nástavec, aby hnízdo
neleželo přímo na drátech.

Zásady stavby umělých
hnízdních podložek:

Umístění každé umělé hnízdní podložky
musí být nejprve řádně projednáno s maji-

tečně pevná a na zvoleném místě řádně
připevněná. Je třeba aby unesla hnízdo
i po několika letech jeho soustavného
přistavování dospělými čápy. Podložku
je nejlépe vyrobit železnou, vhodné je
i nepatrně zvýšit její okraje. Zpravidla
zhotovuje ve tvaru kruhu, může být však
i čtvercová nebo obdélníková. Důležitá
je její velikost, nejlépe 130 až 150 cm
v průměru. Na umístěnou podložku je
vhodné připravit základ hnízda pro lepší
přilákání čápů. Umělé hnízdo zhotovíme
z navzájem propletených větví a prutů,
mezi které vkládáme menší, řádně vyschlé
drny. Někdy je možno postříkat okraj takto
připraveného umělého hnízda bílým vápnem. Tím napodobíme čapí uschlý trus a
je větší předpoklad, že si ho čápi všimnou
i z větší dálky. V okolí instalované hnízdní
podložky s umělým hnízdem nesmí čápům
překážet v letu dráty elektrického nebo
telegrafního vedení, různé antény, hromosvody, větve stromů apod.
Podložku s hnízdem není vhodné umísťovat na místa kde je velký pohyb lidí,
parkoviště aut apod. Při hnízdění a zejména
dostavbě hnízda dospělými čápy, padají
větvičky, drny i přinášená potrava a ptáci
také kálejí přes okraj hnízda. Je tedy nutné
umístit umělé hnízdo tak, aby nebylo nikomu na obtíž a byly dodrženy hygienické
zásady.
Pokud někde umístíme podložku s hnízdem, může s ní majitel nemovitosti nakládat jak uzná za vhodné, ale jen do té doby,
než na ni čápi zahnízdí. Po té se podložka
s hnízdem stává umělým sídlem využívaným pro hnízdění zvláště chráněného
druhu živočicha a je chráněna před zničením a to i mimo dobu hnízdění. Potom je
možno s tímto umělým hnízdem nakládat
jen na základě výjimky udělené orgánem
státní správy ochrany přírody, byť je dále
ve vlastnictví majitele.

Zabránění stavbě hnízda
na nevhodném místě:

Pokud čápi sami začnou stavět hnízdo na
nevhodném místě, můžeme ptákům ve
stavbě zabránit a nabídnout jim umělou
hnízdní podložku s hnízdem v nejbližším
možném okolí. V případě, že si čápi začnou stavět hnízdo na komíně ve kterém se
topí, umístíme na vrchol komína nejprve
nástavec – viz výše. Pokud chceme úplně
zamezit hnízdění na takovém komíně, zabráníme tomu postavením tyčí jehlancovité
konstrukce na vrchol komína. Čápi také
mohou stavět hnízdo přímo na horní části
sloupu elektrického vedení. V takovém případě je nutná dohoda s pracovníky energetiky a přemístění hnízda na nástavec, který
bude asi 100 cm nad vrcholem elektrického
vedení – viz výše. Stavbu přírodního
hnízda na místech z hygienických důvodů
nepřípustných též zamezíme a nabídneme

čápům umělou hnízdní podložku na dominantním místě v blízkém okolí.

Stavební předpisy:

Za stavbu se dle stavebního zákona považují veškerá stavební díla bez zřetele na
jejich stavebně technické provedení, účel a
dobu trvání. V případech pochybnosti, zda
se určitá konstrukce považuje za stavbu,
je třeba získat stanovisko příslušného stavebního úřadu. Vycházíme-li z ustanovení
stavebního zákona, prováděcí vyhlášky
a stavebně technického řešení umělých
hnízdních podložek, zjistíme, že se podmínky liší podle typů podložky.
Provedení podložky umístěné na stromě je
vhodné předem konzultovat na příslušném
stavebním úřadě a při konkrétním řešení
požadovat vyjádření, zda ji úřad považuje za stavbu či nikoliv. Většinou nikoliv,
v případě že ano, stavební úřad sdělí, zda
její umístění postačí ohlásit, nebo bude vyžadovat vydání stavebního povolení. V naprosté většině případů se stavební povolení
nevyžaduje.
Provedení podložky umístěné na stožáru se
většinou za stavbu považuje. Pak je nutné
žádat o vydání stavebního povolení. Umístění podložky na sloupu elektrického vedení se také zpravidla považuje za stavbu
a proto je třeba žádat o vydání stavebního
povolení. Avšak když velikost podložky
nepřesahuje vyložení krajních vodičů a
když se nemění trasa elektrického vedení,
lze toto považovat za úpravu elektrického
vedení, na což se stavební povolení nevyžaduje.
Při postavení podložky na střeše budovy
při které je nutná úprava střešní konstrukce, která se považuje za nosnou část stavby, je nutné stavební povolení. V případě,
že se do konstrukce střechy nezasahuje,
stačí souhlas majitele objektu.
Podklady žádosti o případné stavební
povolení sestávají ze tří částí – z vlastní
žádosti, přiložených listinných dokladů
/stanoviska, souhlasy, doklad o vztahu stavebníka k pozemku/ a z projektové dokumentace /náčrtku/. Protože umělá hnízdní
podložka musí unést váhu až několika set
kilogramů, je vhodné, aby projektová dokumentace obsahovala statický výpočet.
Text a foto: Stanislav Chvapil
Stanice ekologické výchovy CICONIA
Roudnice na Labem
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