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Ročník V.

„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku

Moje první setkání s panem Josefem Synkem se odehrálo
na jaře letošního roku při hodnocení výtvarných prací
v rámci výtvarné a fotograﬁcké soutěže „Když neživé
ožívá“. Usměvavý, bělovlasý pán s ´lenonkami´ na nose.
V očích se dalo vyčíst očekávání, co vše malí a mladí
výtvarníci z Blatenska předvedou. Sám byl překvapen,
jak se s tématem o neživé přírodě vypořádali.

Společně s žáky třídy 3. A, současně žáky třídy 3. B ZŠ
JAK Blatná Vám tentokrát představíme další držitelku
certiﬁkátu Regionální produkt Prácheňska. V letošním
roce se budou žáci ZŠ JAK Blatná v rámci projektu
„Lidová řemesla na Blatensku“ postupně seznamovat
s některými řemesly svých rodičů, pravděpodobněji
prarodičů, možná dokonce praprarodičů.

To uvádím také jako naše poděkování všem soutěžícím. Naše
druhé setkání proběhlo v rámci vernisáže výstavy pana Jana
Trávníčka ve Tvrzi Lnáře. To už jsme se zdravili jako dobří známí. A když mi pan Synek při sklence vína prozradil, že v říjnu
bude mít výstavu ve Florencii, bylo rozhodnuto. Rozhovor do
listopadového SOBáčku povedu právě s ním. Navštívila jsem
ho v jeho ateliéru v Blatné. Vřele mě přivítal, s úsměvem sobě
vlastním se ani nechtěl pochlubit, jaké že to ve Florencii bylo.
Už vůbec se nechtěl chlubit se svými obrazy. Jen prohodil něco
jako, tak si prohlédněte, co chcete. A tak následující řádky berte
jako stručný záznam „povídání si jen tak o všem“.

K oživení dovedností a podpoře starých řemesel slouží mimo
jiné udělované regionální značky. Paní Blanka Matoušková
z Radomyšle vyrábí březová košťata, jako první přišla mezi
žáky prvního stupně s ukázkou.
Přinesla si připravené březové proutky na velké koště, menší
svazky na tzv. čertovské koště a ještě malé svazečky proutků,
aby si i děti vyzkoušely vyrobit malé košťátko pro radost.
„Nejprve Vám musí
děti ukázat alespoň
část potřebného
nářadí, mám tady 2
zahradnické nože,
doma jich mám více.
Různě velké, různě
dlouhé čepele. Pak
potřebuji kleště,
tady jsem přinesla
tři druhy, které nejčastěji používám na
přeštípnutí, ohnutí a
začištění drátku, kterým svazuji košťata.
Ke svázání proutků
nemůžeme používat
provázek, ten by brzy
popraskal a koště
by se rozpadlo. Používám proto pálený
drát, ten je tvrzený
v peci s vysokou teplotou a je pevnější.
Ještě zahradnické
nůžky, pak potřebuji
sekerku, tu s sebou nemám. A na první sběr březových košťat
je třeba ještě pila, tu tady taky nemám, proutky už mám připravené.“
Hned, jak začala paní Matoušková s výrobou koštěte, začaly
se děti vyptávat. Přinášíme Vám bezprostřední rozhovor, který
vznikal během pátečního dopoledne 21. října. Otázky tentokrát
pokládaly děti.
Učíte to někoho?
„Je to docela těžké, ráda bych to někoho naučila. Košťata vyráběl můj muž, jeho otec a děda. Takže už tři generace rodiny
Matoušků vyrábí košťata.“

Ve svém ateliéru, foto Radka Vokrojová.
Jaké to bylo ve Florencii?
„Už jsem ve Florencii byl dvakrát, tohle byla moje třetí návštěva. To víte, krásné město, kolébka renesance. Když jsem dostal
nabídku vystavovat právě ve Florencii, váhal jsem, cesta, převoz obrazů a vše, co je s tím spojené. Dcera se zetěm mi řekli,
že v tom žádný problém nevidí, že mě odvezou. Výstava byla
umístěna ve velkém
knihkupectví na hlavní
třídě, asi 100 metrů
od Dómu tedy od katedrály Santa Maria
del Fiore, dominanty
Florencie (jedná se o
4. největší chrám na
světě), kudy vede jedna
z hlavních prohlídkových tras města. Vezl
jsem tam celkem 36
obrazů, z toho 13 velkých pláten.“
Instalace obrazů ve Florencii, v prodejně knihy. Bylo nutné se
vypořádat s neobvyklým prostorem. Foto archiv Josefa Synka.
Pokračování na str. 4

Pomáhá Vám někdo z rodiny?
„Dcery mám už velké, ony to sice umí, ale pomáhají jen občas
s výrobou. Na proutky mi chodí pomáhat moje děvčata a kluci
od nás z obce.“
Jsou vhodné všechny proutky?
„Nejsou. Nejvhodnější je bříza. Domů vozím hlavně to, co se
spotřebuje, ale občas si dovezu i to, co nemohu využít na košťata.
Pokračování na str. 6
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE...

Nastal čas Adventu, Vánoc, silvestrovských oslav, vítání nového roku. Pro
někoho období rozjímání a setkávání se
s rodinou, přáteli a kamarády, pro jiné
čas shonu. Pro děti doba těšení se na překvapení pod stromečkem. A samozřejmě
blížící se zimní prázdniny. Pak přijde
Silvestr. Doba oslav, loučení se s uplynulým rokem, plány na rok další a čas
na nová předsevzetí. Přelom roku, nový
letopočet. Nastane čas realizace předsevzetí. Než to všechno přijde, seznámím
Vás s tím, co se za uplynulé období na
SOBu událo a co plánujeme.
Stolní kalendář SOBu na rok 2012 je
stále v prodeji. Slouží i jako pozvánka
na společenské, kulturní a sportovní akce
v našem regionu.
Valná hromada SOBu se bude ještě jednou výjimečně konat v úterý 6. 12. ve
velké zasedací místnosti MěÚ Blatná.
V polovině září podpořili zástupci obcí
z Blatenska překládaný návrh na nové
rozpočtové určení daní, zaslali otevřený
dopis vládě ČR. Téměř polovina členských obcí SOBu vyslala své zástupce do
Prahy, aby osobně podpořili tento návrh,
který předkládá Ministerstvo ﬁnancí.
V praxi by to znamenalo spravedlivější
přerozdělování vybraných daní, pro malé
obce vyšší příjem do jejich rozpočtů.
Pracovnice Krajského úřadu Jihočeského
kraje zkontrolovaly udržitelnost projektu
komunitního plánování sociálních služeb
na Blatenska, tedy projektu z roku 2006.
Nebyly shledány žádné závady. Projekt
pokračoval a pokračuje např. aktualizací
komunitního plánu, o kterém jsme Vás
informovali v minulých číslech.
Projekt Vzdělávání na Blatensku 2011
je u konce. V září se konala vzdělávací
akce „Jak pečovat o kulturní památky“,
v říjnu „Územní plánování malých obcí“
a po uzávěrce listopadového čísla SOBáčka „Tradiční pečivo na Prácheňsku“.
Finanční podporu poskytl SZIF (více na
jiném místě SOBáčka).
Další projekt Vzdělávání na Blatensku
2011 až 2012 byl zahájen vzdělávací
akcí „Právo obecních samospráv v praxi“, určenou zejména pro představitele
obcí. Tento seminář bude tvořen čtyřmi
bloky. O dalších vzdělávacích akcích

z tohoto projektu Vás budeme průběžně
informovat. Celý projekt bude probíhat
během roku 2012 a opět za ﬁnanční podpory SZIF.
Proběhla soutěž „Máme rádi zvířata“ ve
sběru žaludů a kaštanů pro zvěř v Sedlické oboře (LČR s.p., Lesní správa Vodňany). Výkup zajišťoval oborník pan Ing.
Jindřich Brožovský.
V úterý 11. října uspořádal SOB (tentokrát bez ﬁnanční podpory SZIF) společně Českou lesnickou společností, dendrologickou pobočkou seminář na téma
„Kácení dřevin v praxi úřadů I. stupně“.
Součástí akce bylo slavnostní pasování
ořešáku černého v zámeckém parku na
„Ořešák Jana Evangelisty Purkyně“ (více
na jiném místě SOBáčka).
Další vzdělávací akce (také bez ﬁnanční
podpory SZIF) se konala v sále SOŠ
Blatná v úterý 15. listopadu, byla určena
účetním samosprávných celků, lektorkou
byla paní Ing. Simona Pacáková.
SOB přihlásil ekologický projekt z roku
2010 „Všechno lítá, co peří má“ do krajské
soutěže Jihočeská ratolest. Získal za něj
první místo (více na jiném místě SOBáčka). Ve školách mikroregionu se konaly
besedy s ekologickou tématikou v rámci 8.
ročníku projektu Příroda Blatenska.
Jako každý rok se v podzimních měsících koná soutěž Miss Region Regina.
I letos reprezentovala studentka Střední
odborné školy Blatná slečna Petra Pohanková Blatensko. Jedná se o soutěž,
jejíž výsledky jsou prezentovány v rámci
veletrhu cestovního ruchu v Brně. Soutěž
probíhá s předstihem, letos se konala 21.
listopadu, tedy až po uzávěrce příspěvků
do SOBáčka. Výsledky a fotoreportáž
přineseme v následujícím čísle. Více se
také dozvíte a hlavně uvidíte na webových stránkách SOŠ Blatná.
Ještě bychom upřesněním pojmů, co je
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. a Svazek obcí Blatenska,
informovat Vás, naše čtenáře, o základních předmětech činnosti těchto dvou
subjektů.
Svazek obcí Blatenska (= SOB) je dobrovolný svazek celkem 32 obcí (tj. 2 města,
1 městys, 29 obcí), založený v souladu se
zákonem o obcích, jehož rozpočet tvoří

Stolní kalendář Svazku obcí Blatenska na rok 2012 je v prodeji,
můžete si jej zakoupit:
(doporučená cena 69,- Kč):

Upozorňujeme, že u některých výtisků stolního kalendáře
SOBu 2012 se mohou vyskytnout přehozené listy (po 6.
týdnu v únoru 2012 následuje 37. týden září 2012), celkem
10 listů. Za toto nedopatření, vzniklé při vázání, se omlouváme. Vadné kalendáře Vám samozřejmě rádi vyměníme za
bezchybné buď přímo v kanceláři SOBu nebo na uvedených
prodejních místech. Děkujeme za pochopení.

* Prodejna Papírnictví – hračky,
Alena Tomášková, J.P.Koubka
98, Blatná
* Infocentrum CK Ciao,
tř. J. P. Koubka 4, Blatná
* Prodejna Sv. Kateřiny, Eva
Fučíková, náměstí Míru 209,
Blatná
* Městská knihovna Blatná,
náměstí Míru 212, Blatná
* Kancelář SOBu, Na Tržišti
727, Blatná

příspěvky členských obcí na
základě schválených pravidel.
Tato organizace
NEROZDĚLUJE ŽÁDNÉ
DOTACE!!!
– pouze se je
snaží získávat
z různých dotačních zdrojů na základě
rozvojové strategie regionu. Vydává
např. bez dotací SOBáček, stolní kalendáře – v místní Blatenské tiskárně, čímž
se snaží m. j. o to, aby ﬁnance zůstávaly
v regionu. V SOBáčku jsou pravidelně
uváděny veškeré aktivity svazku.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o. p. s. (= MAS SOB nebo hovorově MASka) je nezisková organizace
zřízená za účelem možnosti čerpání a
přerozdělování dotací z ministerstva
zemědělství prostřednictvím Programu
rozvoje venkova. Do této organizace se
neplatí ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY!!! Dotace
jsou přidělovány na základě podaných
žádostí. Za uplynulé období 2 let nebyly
přiděleny dotace pouze Římskokatolické
církvi na opravu varhan v Kadově a Obci
Velká Turná na dětské hřiště. Všechny
ostatní žádosti o ﬁnanční dotaci prostřednictvím MASky byly podpořeny,
část z nich již byla zrealizována a proplacena. Informace jsou zveřejňovány
ve dvouměsíčníku SOBáček. O další
výzvě MASky se dočtete na jiném místě
SOBáčka.
Myslíte si, že jsou oba subjekty přínosem
pro region? Napište nám.
A co na závěr? Přání, přání pro nás pro
všechny na nejbližší dny a do nového
roku. Pevné zdraví, hodně štěstí, dostatek času na všední radosti i starosti,
úsměv a pohodu, klid, rozvahu, šťastný
čas na správná rozhodnutí, na přípravu
na ně, více času pro naše blízké, přátelé
i kamarády. A na závěr mi ještě dovolte
jeden citát od Jana Wericha: „Lidi maj´
čas, vzájemně si dělat radost, jenom mít
dost času.“ Proto ještě jednou nám všem
přeji dostatek šťastného času.
Ing. Radka Vokrojová, manažerka SOB

Kontaktní kancelář Svazku obcí
Blatenska (SOB)
Na Tržišti 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí až pátek od 6,30 do 10,30 hod.
Polední pauza od 10,30 do 12,30 hod.
a dále pondělí až čtvrtek od 12,30 do
15,30, v pátek do 14 hodin.

www.blatensko.cz
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INFORMACE O MAS SOB, o.p.s.

Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle Sobáčka, připravuje MAS SOB,
o.p.s. již 6. výzvu pro podávání žádostí
o dotace v programu Leader od EU a
Mze prostřednictvím SZIF. V současné
době probíhá úprava Strategického plánu LEADER pro náš region, úpravou se
snažíme zkrátit termíny pro administraci žádostí na naší MASce.
Výzva by měla být vyhlášena nejdříve 21.11.2011.
O podrobnostech vyhlášení 6. výzvy budete včas informováni
prostřednictvím internetových stránek www.blatensko.cz/mas
nebo v kanceláři MAS SOB Na Tržišti 727, Blatná, popř. na
mas@blatensko.cz nebo na tel. 602 400 140.
Projekty, které byly na naší MASku podány v 5. výzvě, byly
zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF České Budějovice
dne 26. 10. 2011. Na RO SZIF bude probíhat jejich administrace ve druhém stupni a následné schvalování.
Všem žadatelům držíme palce!
V minulém čísle jsme Vás také informovali o hodnocení MAS,
které proběhlo na Ministerstvu zemědělství v Praze dne 1. 9.
2011. Naše MAS získala z 200 možných, 133 bodů. Výsledky
jsou k nalezení na stránkách Ministerstva zemědělství www.
eagri.cz v sekci Venkov, Místní akční skupiny.

Značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt
V současné době probíhá výběr pro 1. kolo
certiﬁkování služeb v oblasti stravovacích
a ubytovacích kapacit a souběžně 3. kolo
certiﬁkování výrobků. Výběr by měl být
dokončen do konce listopadu letošního
roku. Podrobné informace můžete získat v
kanceláři MAS SOB, o.p.s., Na Tržišti 727,
Blatná, popř. na mas@blatensko.cz nebo na
tel. 602 400 140.
Jak jsme již informovali v minulých číslech, získalo certiﬁkát
v 1. a 2. kole celkem 17 výrobců z regionu Blatenska. Katalog
výrobců si můžete prohlédnout v naší kanceláři nebo v Informačním centru na adrese tř. J. P. Koubka 4, Blatná.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY
a návštěvníky místního tržiště v Blatné, že stánek
s regionální značkou

„PRÁCHEŇSKO“

bude v zimním období uzavřen.

ŠLECHTICKÉ RODY BLATENSKA

Dobrá zpráva pro příznivce seriálu o šlechtických rodech v našem regionu. Svazek obcí Blatenska připravuje knižní vydání
souboru v našem zpravodaji již publikovaných článků o šlechtě
na Blatensku spolu s dosud nezveřejněnými. Nová publikace
ponese titul „Šlechtické rody na Blatensku, I. díl“ a na knižním
trhu by se měla objevit v prosinci tohoto roku. Nová publikace
bude rovněž oﬁciálně představena veřejnosti.
O přesném datu vás budeme informovat.

UZÁVĚRKA
časopisu Blatensko SOBě
 PÁTEK 6. LEDNA 2012

Své náměty, příspěvky, připomínky
zasílejte na e-mail: listy@blatensko.cz
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Vánoční zamyšlení

Svíce na adventním věnci nám připomínají, že se
pomalu ale jistě blíží doba Vánoc. Mnoha lidem se
hned vybaví předvánoční chaos, koledy hrající celý
advent v každém obchodě, mnoho práce, úklidu,
pečení vaření a spousta dalších věcí. Ale najdeme si
čas i na chvilku ztišení, zamyšlení se nad sebou, nad
uplynulým rokem a nad vším, co jsme v něm prožili?
Najdeme si čas navštívit své bližní?
Návštěva mše svaté na Štědrý večer se stala tradicí i pro ty, kteří
kostel běžně nenavštěvují. I o letošních Vánocích budete mít
příležitost slavit při mši svaté příchod Páně společně s ostatními
v našich kostelech. Hlavní vánoční svátek je však 25. prosince,
kdy slavíme Narození Páně, lidově Boží hod vánoční. Tedy
nejen na Štědrý večer ale i v dalších dnech je nám všem kostel
otevřen. Nikoliv pouze na obdivování krásných jesliček, které
k Vánocům patří, ale především na slavení mše svaté. Před více
než 2000 lety se v Betlémě narodil Kristus. Narodil se chudý,
ve stáji, a jen málokdo si všiml, že se vůbec něco stalo, natož že
se stalo něco tak výjimečného. Jen pastýřům bylo zjeveno andělem, cože se to v té betlémské stáji událo, kdo se to tam narodil.
A oni nemeškali a ihned se tam vydali, aby se nově Narozenému poklonili.
Tato dávná událost může být určitým způsobem výzvou i pro
nás. Nezbavíme se předvánočního shonu, nepřestaneme vařit
a uklízet či dokonce nakupovat dárky, ale alespoň na chvíli se
vzdálíme od ruchu tohoto světa, abychom se mohli podělit o
Lásku, která k nám v podobě Božího Syna přišla. A je jedno,
zda jen půjdeme s rodinou na procházku či navštívit starší příbuzné a známé, hlavní je to, že aspoň na chviličku dáme sobě a
svým blízkým opravdovou radost a pokoj do srdcí.
Přeji vám požehnanou dobu vánoční a do nového roku mnoho
radosti a lásky.
P. Jan Mikeš
Autor příspěvku je farním vikářem a kaplanem pro mládež římskokatolické farnosti Březnice a na Blatensku působí ve farnosti
Bělčice.

ING. MIROSLAV STÁREK

HÝL
Přiletěl hýl
Na pahýl
A hýlová za chviličku
Sedla k němu na větvičku
Nejdřív ani nedutají
Pak si něco povídají
Vystačí si s řečí ptačí!
Lidskou oni neznají
Tak si jenom hvízdají.

KONOPKA
Je to ptáček milý
Nápadný a čilý
Když se květy rozvinou
Samec má hruď červenou.
KUKAČKA
Na jaře si pěkně kuká
Její hlas zní do daleka
Ale pozor milí drazí
Sám život jí pověst kazí
Příroda ji podrazila
Neřestí ji obdařila
Na svých vejcích nesedí
A mláďata nekrmí
LEDŇÁČEK
Ledňáček je pestrý ptáček
Namočí si často fráček
Jeho pírka brzy oschnou
Na slunci se pěkně lesknou
Náš ledňáček celý září
Mívá foto v kalendáři.

LELEK
Když se soumrak snese
Chytá můry v lese
Má ochranné zbarvení
Co ho v kůru promění
PĚNKAVA
V parku žije ráda
Má barevná záda
Stále hledá semínka
Pro mláďata malinká
Nejvíc zpívá na jaře
Pro miminka v kočáře
PUŠTÍK
Je to sova z pohádky
Naší známé Popelky
Rozárka se jmenovala
Popelka s ní rozmlouvala
Když oříšek rozbila
Rozárka se divila.
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU: JOSEF SYNEK – pokračování ze str. 1
Jak probíhala vernisáž?
„Výstavu a vernisáž zorganizoval pan Petr Polcar, profesor dějin umění na universitě ve Florencii, pochází z Čech, v Itálii žije
přes 40 let. Mí nejbližší mě doprovázeli a vnučka Emma zahrála
na ﬂétnu.“

Vnučka Emma v rozhovoru s panem Petrem Polcarem při
přípravě vystoupení na vernisáži. Foto archiv Josefa Synka.

fotograﬁích a dokumentaci udržuje trpělivě paní Synková. Každé
album je svým způsobem úžasné, ať už se jedná o vlastní vernisáž
nebo vlastní přípravu výstavy. Fotograﬁe zachycuji i osobnosti,
které se vernisáží zúčastnili ať už jako průvodci nebo návštěvníci
(např. Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Iva Hütnerová, Ivo Šmoldas,
MUDr. Šuk a další známé osobnosti). Zachycují atmosféru a momentky kamarádů a známých výtvarníků, fotografů a rodinných
přátel. Prakticky ze všech snímků na mě dýchne pohodová atmosféra. Např. ze společné výstavy Josefa Synka a Václava Plechatého, která se konala ve Strakonicích, jsem si prohlížela přímo
deník. Každá fotka měla vtipný komentář a byly zdokumentovány
i příhody z přípravy a stěhování.
Když už mluvíme o výstavách a přípravě na ně, popsal byste,
čím se liší např. výstavy v Blatné, v Budějovicích a třeba právě
v Itálii?
„Vlastně jen tou vzdáleností na převoz obrazů. Příprava na
výstavy je stejná. Snad jen právě ta poslední výstava nebyla
v galerijním prostředí, ale ve velkém knihkupectví. Patrový
otevřený prostor, který denně navštíví až dva tisíce lidí. To je
přeci slušná návštěvnost. Musíte si uvědomit, že ve Florencii
mají velká muzea i knihkupectví otevřeno do půlnoci. Přijdou
ti, co chtějí vidět a snad i koupit krásné knihy. Půjčí si knihu a
než se rozmyslí, zda si ji koupí, posedí u kávy. A mají možnost
vidět i obrazy. V říjnu právě ty moje. Spojení knihkupectví a
galerie je myslím šťastné. Přijdou tam lidé naladění na krásno.
Tak to dobře funguje.“
A jaké máte plány na Váš nejbližší výtvarný rok?
„Přijal jsem pozvání a budu v roce 2012 vystavovat například
ve Francii. Měl bych mít ještě samostatnou výstavu v Parlamentu v Praze. Samozřejmě se těším i na společné výstavy například na jaře v Prachaticích, v létě na zámku v Borovanech a
snad vyjdou i Vltavotýnské dvorky a galerie v Budějovicích.“
Prozradíte něco více ze svého soukromí?
„Mám tři sourozence, táta pracoval jako zahradník, přes zimu
měl více času a tak hodně maloval, nejraději zámek. Byl to takový impresionista. To byl pro mě asi první impuls. Do školy
jsem chodil tady v Blatné, na dnešní školu Jana Ámose Komenského. Na základce nás měl na výtvarku pan učitel Trávníček,
otec Honzy, který měl výstavu ve Lnářích. Ale výtvarnou školu
ani tehdejší „lidušku“ jsem nenavštěvoval. Jsem vyučený automechanik, pracoval jsem u rybářů, asi i proto mám velký soubor
obrazů věnovaný rybám. Maluji dokonce noční rybí zpěv.“

Josef Synek se svým nejbližšími ve Florencii. Foto archiv Josefa Synka.
Když už jste byl ve Florencii, kam jste se stihli podívat, jak jste
si užili „pracovní“ cestu?
„Byli jsme ve Florencii 4 dny, když odečteme čas potřebný na
přípravu výstavy a vlastní vernisáž, neměli jsme na prohlídku
města zase tolik času. Počasí nám vyšlo, bylo to krásné. Spali
jsme prakticky v centru Florencie, vše bylo v docházkové vzdálenosti, jeden den jsme s vyhlídkovým autobusem projeli městem. Bylo to opravdu fajn. Pocity jsou nepopsatelné.“
Zmínil jste se o dceři, co dělá? A máte ještě syna, že?
„Obě děti se tak ´trochu umazaly´ krásou umění a věnují se
výtvarnické práci. Dcera Pavla učí výtvarnou výchovu a češtinu
na Gymnáziu ve Strakonicích. Od dcery nám dělají radost dvě
vnučky: Emma (11 let) a Agátka (10 let). Když k nám přijedou,
holky si tady v ateliéru lehnou na zem, malují se mnou.“ (v ateliéru má opravdu pan Synek kresby svých vnuček vystavené a
pyšně mi je ukazuje). „Pak se mě zeptají, kdy je namaluji. K tomu jsem se ještě nedostal. Ale slíbil jsem jim, že to napravím.
Syn Petr se věnuje navrhování a realizaci interiérů, má za sebou
celkem úspěšné realizace veřejnosti přístupných prostorů - restaurací, jídelen, ale i dalších objektů. Zatím rodinu nezaložil.“
Nyní se musím pokusit nejprve popsat našim čtenářům, jak mě
pan Synek zahrnul spoustou informací a fotograﬁí z různých
výstav, ze samostatných nebo společných, a to jak z Blatné, tak
třeba z Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Tábora, ze Strakonic nebo Liberce, Prahy a mnoha dalších míst. Pořádek ve

Nepřeskočil jste něco?
„Kreslení a malování jsem se více začal věnovat až na vojně.
Při vycházkách jsem zašel do knihkupectví a chtěl jsem životopis Moneta. Tam jsem se seznámil s Mírou Konrádem, akademickým malířem, dnes jsme kamarádi. Míra je vyučený knihkupec, prodával tam a pozval mě na večerní kurzy malování do
„lidušky“. Pořád jsem váhal. Pak jsem jednou šel z vycházky na
vojně navečer zpět do kasáren a viděl jsem, jak se v „lidušce“
svítí. Zašel jsem tam, viděl jsem práce účastníků večerního kurzu a říkal jsem si, že těm se nemůžu rovnat. Jenže náhoda tomu
chtěla, potkal jsem učitele toho večerního kurzu, on mě s sebou
vzal na kurz a vlastně teprve tam jsem začal sbírat nějaké zkušenosti a učit se kreslit – tak, jak se začíná, kreslil jsem zátiší,
kabát na věšáku, domy a tak. Večerní kurzy tehdy vedl Václav
Boukal, pak učil i na akademii a po revoluci učil na škole Sv.
Anežky v Českém Krumlově. Jako voják jsem toho moc do
kurzu nenachodil, ale rád na to vzpomínám. S Václavem jsme
se spřátelili.“
Prohlížím si další alba fotek, katalogy z výstav a výtvarných
soutěží, pozvánky a poslouchám.
Co jste četl naposledy?
„Tady se přiznávám, že si nechám občas od dětí poradit. Třeba
Charles Bukovski, tomu se musí přijít na chuť. Nová doba, noví
autoři. Dnes už si knihy kupuji hlavně o umění nebo ty, které
chci třeba kvůli ilustracím. Chodím často do knihovny. Naposledy jsem četl jednu knihu od Petra Šabacha (Pozn. redakce:
podle novely Šakalí léta vznikl 1993 ﬁlmový muzikál Škalí léta
– režie Jan Hřebejk; další ﬁlmové adaptace na motivy Šabacho-
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vých knih: Pelíšky z r. 1998, Pupendo r. 2003, U mě dobrý r. 2008,
Ondřej Trojan natočit ﬁlm Občanský průkaz r. 2010.) Vlastně jsem
se s ním také osobně sešel. To bylo před časem v Budějovicích.
Byl jsem se podívat na výstavě jednoho kolegy, jdu Lannovkou na
vlak. Vždy zajdu do knihkupectví, co kdybych objevil nějakou tu
knihu, kterou nutně potřebuji. Vezmu za kliku a ono nic. Zamčeno.
Přes výlohu vidím, že se něco děje. V tom mě uviděla paní redaktorka, která u nás pár dní před tím byla. Poznala mě a šla mi otevřít.
Možná nechtěla mluvit s panem Šabachem sama. Bylo to v den
jeho autogramiády. Moc času jsme neměli, setkání bylo zajímavé
a navíc jsem si mohl v klidu koupit jeho knihy, nechat je podepsat.
Domluvil jsem si osobní věnování pro mé děti. Odcházel jsem
s vědomím, že jsem si koupil právě ty knihy, které jsem v tu chvíli
nutně potřeboval.“
Jakou muziku posloucháte?
„Poslechnu si každou pěknou muziku, přednost dám naší. Když
maluji, poslouchám např. stanici Vltavu. Pěkná muzika má v sobě
možná více emocí než obrazy.“
Neříkáte to proto, že se nevěnujete se muzice, ale malujete?
„Ne. To není póza, prostě jsem k tomu tak došel. Když opravdu pozorně posloucháte, můžete zjistit, z čeho to krásno vychází. Až se
divíte, že člověk, plný chyb a nedokonalý tvor, může dokázat něco
takového. Říká se, že například Mozartova hudba léčí. Snad. Staré
mistry rád poslouchám, třeba i záznamy koncertů, které dává „čété
dvojka“. Ze současných interpretů bych mohl uvést například Jarka
Nohavicu nebo Radúzu. Vlastně ani nechci uvádět nějaký seznam,
to bych určitě na někoho zapomněl. Poslechnu si prostě toho, kdo
má co říci, kdo má tak zvaně nažito a umí to podat.“
Když už jsme zabrousili až sem, proč mluvíte jen o léčení hudbou - muzikoterapii. Přeci se využívají i výtvarné činnosti. Pro
příklady nemusíme chodit daleko, např. výtvarné práce klientů
z Domova Petra v Mačkově. Co říkáte na jejich výtvarné ztvárnění světa?
„Měl jsem dokonce možnost vidět klientky domova přímo při
malování, v ateliéru akademické malířky Lucie Ruskové. Byl to
zážitek. Ony opravdu spontánně tvoří na jakékoli téma. Opravdu
originální jsou obrazy paní Anny Křížové. Ta má dar malování,
přímo od Pána Boha a také od Lucie Ruskové.“
Vrátíme se k Vašemu malování? Tedy k dráze výtvarníka?
„Před rokem 1989 jsme s nadšením pořádali výstavy každý rok.
Nazývali jsme to Blatenský salón, vystavovalo nás více, taková
společná výstava hlavně místních pro místní. To bylo ještě v amatérském ringu, i když vystavovali s námi i profíci. Vystavovali jsme
v Tesle, u Lva, v Besedě, prostě tak, kde bylo trochu místa a kam
nás pustili. Lidi na to chodili, bylo to pro nás velké povzbuzení.
Nadšení bylo nakažlivé, chtěli jsme představit náš pohled na svět,
naše díla. Hektické období. Bylo to fajn. Dnes by to chtělo pokračovatele mezi mladými.“
Pak mi můj hostitel přinese sbírku básní Strakonického rodáka Dalibora Peška „Paměť, předmět doličný s podtitulem Krátké prózy o
poezii života aneb poezie životní prózy“. Knihu vydala Vlastimila
Pešková, manželka básníře vlastním nákladem v roce 2010. Moje
třídní profesorka na gymplu. Vidíte, jak je ten svět malý, přináší
krásná a milá překvapení. Ale musím se vrátit ke sbírce básní, protože ilustrace k ní vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice
a mezi nimi i obě vnučky pana Synka. Podědily po mamce a po
dědovi kladný vztah k malování.
„Začal jsem malovat docela pozdě, chodil jsem do práce, měli jsme
jen malý byt. Tak jsem začal stavět dům, abychom měli velký byt a
já měl svůj ateliér. To byla doba, kdy jsem se z montérek převlékal
často rovnou do pyžama. Maloval jsem v noci, třeba i v pyžamu.
Ráno brzy vstávat do práce, odpoledne stavba, večer něco namalovat. Některé staré věci mám schované na půdě, abych se mohl
podívat, jak to vše začalo. Dnes bych je asi namaloval jinak. Dnes
bych je možná raději i přemaloval. Naštěstí jak jsem tehdy maloval
v noci, ráno jsem se sice šel podívat (přesně v duchu ráno moudřejší večera), zda to dopadlo tak, jak jsem večer chtěl. Zda je obraz tak
dobrej, jak jsem si večer myslel, že je. Když nebyl, neměl jsem čas
to hned přemalovat. Musel jsem do práce, pak na stavbu a večer
už jsem měl třeba jiný nápad. Nestihl jsem to přemalovat, tak mám
i ty staré věci. Snad to časem použiju na nějakou průřezovou výstavu. Dnes už si nekreslím, nepředkresluji, rovnou maluji. Třeba

5
v malém. Když je to podle mých představ, jdu na větší, rozměrnější
plátno. Musím mít přesnou představu, co chci malovat. Jinak je to
utahané, těžké. Poznám to, nejsem s tím pak spokojený a raději to
předělám. Na obraze musí být vidět ta lehkost a radost z malování,
radost ze života. Tu chci sdělit.“
Na co se těšíte?
„Permanentně se těším na své krásné vnučky. Na jaro, na sluníčko
a na nové obrazy. Také na výstavu mého kamaráda Jindřicha Krátkého. Ta bude příští rok k jeho velkému životnímu jubileu.“
Odcházím z našeho setkání a slibuji, že text přinesu k autorizaci.
Paní domu potkávám opět jen ve dveřích, proto si s ní domluvím, že
ještě pár slov je na ní. Vždyť kdyby nefungovalo jejich manželství
(mimochodem již více než 43 let) a kdyby se paní Synková nestarala o chod domácnosti, třeba by nevznikly všechny ty úžasné obrazy.
Jak se žije s malířem a jeho obrazy?
„Jak se nám žije? Dobře. Já stojím pevně na zemi a on žije v oblacích. Proto nám to vydrželo tak dlouho.“
Říkala jste, že jste letos oslavili 43. výročí od svatby. Opravdu jste
spolu tak dlouho? Kdy a jak jste se seznámili? Jak Vás „dobýval“, byla v tom romantika? Kdy jste od manžela dostala první
obraz? Kde ten obraz máte? Je na „čestném“ místě? Vyprávějte,
prosím.
„Jako mladá dívka jsem pracovala v Domě dětí a mládeže v Blatné. Měla jsem na starosti organizování zájmové umělecké činnosti.
V rámci toho jsme pořádali výstavu malířů – amatérů v Tesle.
Jedním z vystavujících byl i Josef Synek. Při vernisáži přišel a
upozornil mě, že jsem jeho obraz ´Dobrodružství lesního adjunkta´
pověsila obráceně. Tehdy maloval dost abstraktně a nenechalo se
to poznat. Tak jsme se poznali. Za nějaký čas mě potkal a zeptal se,
jestli by si mě nemohl namalovat. Začala jsem chodit k němu do
ateliéru, kde mě kreslil a kreslil. Byla z toho láska, za devět měsíců
jsme se vzali a v únoru už to bude 44 let, co jsme spolu. Brát jsme
se nemuseli, Pavla se narodila až pět let po svatbě. Obraz, který nás
seznámil, visí u nás doma (správně, doma) na chodbě. Obrazy od
manžela nedostávám. Bereme to tak, že si můžu kterýkoli vybrat a
pověsit. Jsou jeho jako moje.“
Proč jste s manželem nabyla ve Florencii?
„Ve Florencii jsem s manželem nebyla, protože mi to nedovolily
zdravotní potíže. Cesta i pobyt tam by bylo pro mě moc náročné.
Musela jsem to oželet.“
Je něco, co ho vyvede z míry?
„Manžel má velice klidnou povahu. Z míry ho hned tak něco nevyvede. Nejraději je zavřený v ateliéru, maluje a poslouchá muziku.
Je mu jedno, jestli je svátek nebo pracovní den.“
Co má rád, když vaříte? A co nemá rád?
„Z jídla má nejraději husu a bramborové knedlíky se zelím. Nepohrdne ani svíčkovou, ale má rád i těstoviny. Co nemusí, je bramborová kaše nebo škubánky s mákem. Dvakrát denně si dělá čaj a
k němu musí mít něco sladkého.“
Co byste si přála dostat pod stromeček?
„Miluji Vánoce. Scházíme se s rodinou, povídáme si, vzpomínáme.
Krásné to bylo, když ještě žili rodiče. Dárky nejsou pro mě podstatné. Jsem šťastná, když udělám radost druhým. Dnes jsou na prvním místě moje vnučky. Přála bych si, abychom byli všichni zdraví
a mohli se spolu ještě hodně let setkávat. A možná, že si koupíme
novou televizi.“
Autorizace
rozhovoru
Josefa Synka
evidentně
pobavila.
Foto R.
Vokrojová.
Děkuji Vám
oběma za vřelé
přijetí a milé
„povídání si“.
Radka
Vokrojová
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU: BLANKA MATOUŠKOVÁ - pokrač. ze str. 1
Ale to se spálí v krbu. Bříza má velké množství rozvětvení a tvoří
krátké a slabé větvičky, které jsou právě nejlepší na metení.“

vézt domů, očistit a roztřídit, naměřit a seříznout. Trvá to dost
dlouho.“

Stal se Vám někdy problém třeba při dokončování koštěte?
Zlomil se Vám někdy drátek?
„To je dobrá otázka. Ano, už se mi to taky stalo. Musím být
opatrná. Mnohokrát jsem se řízla, protože nože musí být ostré.
Drátek se mi taky už zapíchl do prstu. Musím dávat pozor, aby
úlomky drátu nezůstaly ležet na zemi. Vy si toho taky všímejte. Víte, proč je to nebezpečné? No protože kdyby ten drátek
spolklo nějaké zvíře třeba pes nebo kočka. Moc by jim to ublížilo, mohli by i umřít. Taky by si jej mohli vrazit do tlapky.“

Jak dlouho je děláte?
„Pomáhala jsem dřív manželovi, od jara už je dělám sama.
V sezóně, když je hodně zájemců, tak dělám košťata taky celý
den. Ale potřebuji přestávku stejně jako vy mezi vyučováním.
Protáhnu si záda nebo se nasvačím, pak pokračuji.“

A z jaké břízy se dělají košťata?
„Z běžné břízy bělokoré. Okrasné břízy nejsou vhodné, jsou
více kroucené a jejich větve jsou křehké. Koště pak není šikovné do ruky a je takové rozcuchané. Chodím do lesa a na meze
na mladé břízky, maximální odvod větví a stromků do 12 cm.
Vlastně vyřezávám nálety a podrosty tam, kde nejsou břízy
potřebné. Někdy stahuji větve po někom, kdo kácel břízy pro
dřevo a já ten les po něm dočistím. Vždy musím mít samozřejmě souhlas vlastníka. Na proutky se chodí v zimě, když bříza
nemá listy. To by mi to koště se suchým listím nadělalo více
smetí, než aby mi pomohlo. Používám jen ty slabé větvičky.
Taky kdo by udržel silné koště, že. Vždy začínám s 10 až 12
proutky. Tady už je mám připravené. Ale musím je ještě začistit.
Víte proč?“
Zvedne se přímo les rukou, každý chce odpovídat a každý by se
chtěl ptát.
Malý klučík v první řadě přímo vyhrkne odpověď: „No abych
se neškrábl do ruky.“ A hned si to jde zkusit, jak se drží 10 základních proutků. Proutky se musí pěkně srovnat.
Paní Matoušková vyrábí koště přímo ve třídě. Jenže doma má
na utahování lano přes hák ve zdi a oko na upevnění nášlapného
prkénka, kterým základní proutky může utahovat. Teď přišla
řada na pomoc ze strany žáků z deváté třídy. Kluci mají sílu, ale
utahování musí být plynulé, takovým „převalováním“ proutků
v napnutém laně se pěkně srovnávají. Lanem se nesmí trhat a
musí ho kluci udržet tak dlouho, než se poprvé sváže oněch 10
základních proutků páleným drátkem. Drátek začistit a konce
schovat mezi proutky, aby si nikdo neporanil ruku, až bude koště držet v dlaních. Pak další utahování a svázání drátkem, vše se
opakuje. Pod druhý drátek se zastrkávají slabší větvičky. Paní
Matoušková vše trpělivě vysvětluje a děti se pořád ptají.
Proč dáváte různý počet proutků?
„Záleží na tom, kdo s tím koštětem bude nejvíce pracovat.
Mamka a babička mají ruku menší než táta. Tak potřebují slabší
koště, z menšího počtu proutků.“
Děláte košťata celý rok, když proutky sbíráte v zimě?
„Vlastně dnes už ano. Ale musím mít dostatečnou zásobu proutků. Jenže proutky přesychají, jsou pak křehké a lámou se. Musím mít tedy proutky uskladněné ve stodole. Nejlépe je vyrábět
do dubna až května. Dříve se tak košťata vyráběla, protože lidi
neměli práci na poli, tak se na sezónu připravovali a využívali
zimní čas. A taky košťata dělali vejminkáři.“
Kolik druhů košťat děláte?
„Je více druhů, podle toho, kde se koště bude využívat. Placatá, která mají širší záběr, ale jen na lehké smetí, třeba na suché
seno, slámu ve stodole, na piliny a tak. Pak dělám stájová košťata a košťata na vyklízení stružek v maštalích, ta mají špičatý
konec. To, co právě dělám, je nejběžnější druh a používá se na
zametání dvorků, zápraží a maštalí. Takové univerzální. A ještě
se dělají krátká a hodně hustá košťátka na zametání popele u
kamen a krbů. Nejběžnější druh koštěte je taky velmi dobrý
na zametání sněhu, ale ten sníh nesmí být ušlapaný. To se pak
chodník dobře zamete. A čertovská košťata, ta jsou spíš na parádu, na výzdobu nebo na pálení čarodějnic.“
Jak dlouho děláte jedno koště?
„Když už mám vše připravené, tak ho stihnu tak za 1 až 1,5
hodiny. Ale je třeba dojít do lesa, vybrat proutky, nařezat, do-

Kdy jste se začala zbývat výrobou březových košťat?
„Před pěti lety.“
Měla jste chuť s tím někdy praštit?
„Víte, že měla? To když jsem se nešikovně řízla nebo poranila o
drátek. Ale pak jsem si řekla, že když už ty košťata umím dělat
a lidi je potřebují, musím pokračovat. Když už jsem se to naučila, tak přeci neuteču při jednom malém neúspěchu. To je jako
v životě.“
Máte nějakou jinou práci?
„Mám, tohle by mě neuživilo. Pracuji tady v Blatné ve Vishayi.“
Kolik drátku vlastně na jedno koště potřebujete?
„Používám dvě délky a každou třikrát. Tak tady ty drátky jsou,
změřte mi je, prosím, a spočítejte to. Kolik Vám vyšlo? A vy
ostatní byste mi mohli říct, jaké znáte pohádky, kde si taky zahraje březové koště.“
Tom a Jerry, Popelka, Princezna ze mlejna, Saxana, Perníková
chaloupka, Mrazík, O chaloupce na kuří nožce … a další pohádky.
Paní Matoušková se ale musí zeptat, zda někdo ví, co je Imbus a
Famfrpál. Pak celá třída najednou vykřikne: „Harry Potter.“
Tak kolik je třeba toho drátku?
Celkem 168 cm. To je hodně.
Prodáváte si sama?
„Ano, většinou sama, nejčastěji na trzích nebo je nosím do
prodejen s řemeslnými výrobky. Využívám i stánku Místní
akční skupiny Svazku obcí Blatenska, který je na tržnici proti
PENNY. Ale lidi už se naučili chodit i k nám. Naše košťata jsou
k užitku po celé republice, také v Itálii, Rakousku, Francii, Německu ... Taky posílám košťata poštou na dobírku. Právě mám
připravenou zásilku do Mělníka. A taky mám koště v Praze
v hospodě U čerta.“
Kam ukládáte hotová košťata?
„Mám je v chladu a ve stínu ve stodole na mlatě.“
Baví Vás to?
„Baví, jinak bych to nedělala.“
Už jste udělala i létající koště? Někdo vykřikne, že to nejde.
„Ale jde. Každé koště létá, ale musí se to umět.“
Byla jste už někdy před kamerou?
„Vlastně ano, nedávno na předvádění řemesel v Hoslovicích a
také u nás v Radomyšli.“
Na poslední utahování už není třeba takové síly, tak si to musí
vyzkoušet postupně všichni. Pro každého žáka má paní Matoušková připravený svazeček proutků, aby si každý mohl vyrobit
své malé koště. Páni kluci z deváté třídy postupně pomáhají
utahovat vázací drátek, aby košťátka držela pohromadě. S paní
učitelkou budou moci malá košťata ozdobit. To vše se během
dopoledne dvakrát opakuje u obou třetích tříd. Bylo to prima,
snad se dětem líbilo. Určitě se to líbilo, poděkovaly potleskem.
A tady ještě ohlasy, které nám poslali žáci III. A :
„Paní Blanka Matoušková k nám přijela a ukazovala nám, jak
se pletou proutěná košťata. Dělala je z břízy, protože vrba je
moc ohebná. Mně se to moc líbilo, protože když to dělá děda,
tak se mi to taky moc líbí. A nejvíc se mi líbí ty čertovský košťata. Ale nechtělo by se mi to dělat, protože je to moc náročné.
Protože jedno koště trvá hodinu a půl. A velké koště stojí 80,Kč. A je jedno jaké proutky, protože když se tam dá drát, tak se
za to strkají menší proutky. Ještě nám dovolila si udělat malá
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košťata. A na závěr. Víte proč koště nemeje nádobí? Protože by
ho poškrábalo, proto se s ním zametá jenom podlaha.“ (Jan Vilíta, tř. III. A, ZŠ JAK Blatná)
„Bylo to moc hezké sledovat, jak ta šikovná paní pletla košťata.
Potřebovala k tomu různé kleště a drátky a tlustý provaz. První
to pletla z tlustých březových proutků, utahovala provazem a
pak to svázala silným drátkem. A poté tam přidávala úzké březové proutky. A ještě nám upletla čertovské koště. To nám nechala ve třídě. A pak jsme si ho my děti mohly uplést, ale menší
a to jsme si vzala domů. Také mě zaujalo, že ta paní pletla
košťata skoro celý den. A ještě pletla čarodějnické koště, to bylo
také moc hezké. Celé to bylo hezké.“ (Karin Míková, tř. III. A,
ZŠ JAK Blatná)
„Paní Blanka Matoušková přišla do ZŠ J.A. Komenského,
aby nám ukázala pletení březových košťat. Učila vyrábět děti
malá čertovská košťátka. Všichni si vyzkoušeli uplést březové
košťátko. Přestože byla práce pro nás velmi náročná, košťátka vypadala roztomile. Paní byla veselá a měla s námi velkou
trpělivost. Ptali jsme se jí na různé otázky a ona všem ochotně
odpovídala. Pletení se nám moc líbilo.“ (Zbyněk Řehoř, tř. III.
A, ZŠ JAK Blatná)
„Paní Blanka Matoušková nám ukazovala výrobu košťat. Povídala, že na jedno koště potřebuje 10 až 12 základních březových
proutků. Ukazovala nám koště bez násady a čertovské koště
s násadou. Místo stroje paní pomáhali chlapci z deváté třídy,
měla veliký pytel březových proutků. Bylo to ve škole J. A.
Komenského v Blatné 21.října. Proutky jsou lepší trhat z mladé
břízy. Koště se musí vázat přežhaveným drátem. Paní má doma
asi deset nožů, jsou tři druhy přežhavených drátů. Paní Blanka
Matoušková bydlí v Radomyšli. Začala se to učit před půl rokem. Nakonec jsme si vyrobili svoje koště. Děkujeme za vše.
(Jana Kozlovská, tř. III. A, ZŠ JAK Blatná)
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Děkujeme paní Matouškové za ukázku výroby březových košťat a za rozhovor. Děkujeme žákům 3. A, 3. B ZŠ JAK Blatná
za přípravu na rozhovor. Děkujeme třídním učitelkám Mgr.
Tvrdé a Mgr. Karbanové
Text a foto za SOB Ing. Radka Vokrojová

Rodica Panﬁlová, Karin
Míková, Pavel Šmat, Dominik
Filaus, Jan Herzig – žáci 3. A
vystřídali starší spolužáky při
svazování.

Zbyněk Řehoř, Jana Kozlovská, Vanesa Vávrová (3. A)
- děti svazují čertovské koště.

Lukáš Podskalský, Miroslav Roubal, Tomáš Kubík (9. B) - improvizovaný pokus o svázání koštěte.
Kryštof Barát (3. B) rovná
proutky tak, aby seděly pěkně
v ruce.

Leonýna Kosíková, Jan Vilíta
(3. A) vybírají12 proutků správné délky pro základ koštěte.

Miroslav Roubal, Tomáš Kubík (9. B) pomáhají Janu Pekárkovi
a Marku Hofreiterovi (3. A) s výrobou dekoračního koštátka.

Pavel Šmat, Anna Svobodová, Jan Vilíta, Jan
Pekárek, Jan Herzig,
Leontýna Kosíková,
Marek Hofreiter – žáci
3. A vystřídali starší
spolužáky při svazování.

Lukáš
Podskalský
(9. B) pomáhá
Pavlu Šmatovi a
Rodice Panﬁlové
(3. A) s výrobou
dekoračního
koštátka.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

VZDĚLÁVÁNÍ NA BLATENSKU

Tomáš Kubík (9. B) pomáhá Janě Kozlovské a Dominiku Filausovi (3.A) s výrobou dekoračního koštátka.

Partnerská smlouva s bavorskou
akademií podepsána

V sobotu 8. října navštívili Blatensko příznivci Akademie pro
přírodu a průmyslovou kulturou Východní Bavorsko – Čechy
(dále jen Akademie) Blatensko. Po volbách nového vedení Akademie byly projednány detaily smlouvy (úřední překlad z češtiny do němčiny) o spolupráci mezi Akademií a SOBem. Ke slavnostnímu podpisu byli zástupci SOBu pozváni do Neunburgu
vorm Wald na 5. koloqium, které se konalo v sobotu 22. října.

Podpis smlouvy v Neunburgu vorm
Wald. Tomáš Koželuh (člen Rady
SOB), pan Martin Birner (1. místostarosta města Neunburg vorm
Wald), pan dr. Rudolf Karl-Hans
Dennerlein (ředitel Regioskop České
Budějovice), paní Vladimíra Tomanová (předsedkyně SOB), pan dr.
Helmut Wolf (2. předseda Akademie). Foto Radka Vokrojová.

Jednání mezi SOBem
a představiteli
Akademie v Myšticích.
Foto Radka Vokrojová.

Pan Martin Birner předává paní Tomanové upomínkové
předměty. Foto Radka Vokrojová.

Svazek obcí Blatenska v rámci projektu „Vzdělávání na Blatensku 2011“ zorganizoval v září vzdělávací akci o tom, jak
pečovat o kulturní památky (viz foto). Akce se zúčastnilo 15
zájemců, v dopoledním bloku získali teoretické poznatky, odpoledne při slunném počasí se vydali na exkurzi po části trasy
historicko - naučné stezky ve Lnářích a do kostela Nejsvětější
Trojice u kláštera (lektorka Ing. Pavla Kyšperská). V říjnu se
mohli zástupci malých obcí dozvědět, jak je to s územním plánováním malých obcí na vzdělávací akci, která se konala v sále
SOŠ Blatná.
Po uzávěrce tohoto čísla se konala další vzdělávací akce o tradičním
pečivu na Prácheňsku, kdy si účastnice v odpoledních hodinách sami
vyzkoušeli výrobu perníkových ﬁgurek „Svaté rodiny“.
SOB v rámci projektu „Vzdělávání na Blatensku 2012“ zorganizoval pro malé obce první část akce „Právo obecních samospráv
v praxi“, která bude mít celkem 4 části, vždy v odpoledních
hodinách a je určena především voleným představitelům členských obcí SOB. O dalších akcích projektu v následujícím roce
Vás budeme informovat.

SOB si přivezl „zlatou“ medaili
z krajské soutěže Jihočeská ratolest
Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec vyhlásila v pátek 4. 11.
výsledky 1. ročníku soutěže
projektů na ochranu životního
prostředí „Jihočeská ratolest“.
Své projekty do 1. ročníku
Jihočeské ratolesti přihlásilo
24 obcí, škol, místních iniciativ a neziskových organizací, které
soutěžily ve čtyřech kategoriích. Slavnostní vyhlášení se konalo
v pátek 4.11. 2011 v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.
V kategorii obcí, svazků a mikroregionů komisi nejvíce oslovil
projekt Svazku obcí Blatenska „Všechno lítá, co peří má“. Mezi
školami si nejlépe vedl projekt Mateřské školy Slavonice „Průvodce naučnou stezkou Korálky poznání“. V kategorii místních
občanských iniciativ byl oceněn projekt Apicentra vzdělávání
Václava Jakše orientovaný na rozvoj včelařství a mezi neziskovými organizacemi s profesionálními zaměstnanci zvítězilo
občanské sdružení Vespolek s projektem „Dosadba vysokokmenných starých odrůd podél historických polních cest v krajině Chlumecka“. Tyto čtyři projekty po převzetí ceny představili
přítomným sami zástupci oceněných organizací. Ceny předával
předseda o.s. Krasec pan Petr Kurz, a člen Rady Jihočeského
kraje pan Karel Vlasák, který převzal záštitu nad soutěží.
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SOB v duchu pravidel soutěže přihlásil ukončený projekt, tedy
7. ročník cyklu o přírodě Blatenska „Všechno lítá, co peří má“,
který probíhal v roce 2010. Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a realizaci projektu podíleli. Děkujeme všem účastníkům soutěží i návštěvníkům výstav, besed a přednášek, které se konaly
v loňském roce. Bez Vaší pomoci a bez Vašeho zájmu o přírodu
Blatenska a ochranu životního prostředí by náš projekt nemohl
mít úspěch.
Letošní projekt „Když neživé ožívá“ bude pomalu končit. Ještě
nás čeká pár besed ve školách a soutěž ve sběru žaludů a kaštanů a pak už budeme mít opravdu letos hotovo.
Na rok 2012 jsme připravili jako hlavní téma 9. ročníku cyklu
„Příroda Blatenska“ taje z hmyzí říše pod názvem „Co je malé,
to je hezké aneb ze života hmyzu“. Fotograﬁcká soutěž byla
vyhlášena již při vernisáži letošní výstavy, uzávěrka příjmu
soutěžních fotograﬁí je 29. 12. 2011 do 10,00 hodin. Soutěžní
fotograﬁe zasílejte (odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř.
J. P. Koubka 4, Blatná, nebo v kanceláři SOB, Na Tržišti 727,
Blatná.
Výtvarnou soutěž na rok 2012 právě vyhlašujeme. Výstava se
bude konat opět v Městském muzeu Blatná, vernisáž je plánovaná na úterní odpoledne 24. dubna 2012. Těšíme se na viděnou
na výstavě, na besedách a nebo ještě lépe na procházce v přírodě.
Text: Radka Vokrojová a Bohumila Hoštičková
Foto: Edita Hoštičková

Pasování ořešáku černého
v zámeckém parku Blatná

V rámci vzdělávací akce, kterou pořádal SOB společně s Českou lesnickou společností, dendrologickou pobočkou, se uskutečnilo pasování ořešáku černého.
„Pasování stromu“ chápejme jako malou společenskou událost,
při které významný strom získává „své“ jméno (např. strom
zajímavý z hlediska svého celkového vzrůstu, rozměrů, stáří,
exotičností nebo u příležitosti významné události nebo významného výročí).
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Jan Evangelista Purkyně působil na zámku v Blatné jako
vychovatel před 200 lety.
Tuto osobnost, její význam a
přínos jsme si v Blatné připomněli právě při slavnostním
pasování 11. října 2011. Tato
společenská událost má současně upozornit i na význam
ochrany dřevin a význam
ochrany přírody. Slavnostní
fanfáry zahráli trubači Vyšší
odborné školy lesnické a
Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga z Písku.
Jan Evangelista Purkyně má
m. j. pamětní desku na nádvoří blatenského zámku.
Ořešák černý v Blatné, který
pochází z prvotních výsadeb,
není sice vyhlášen za památný, přesto má úctyhodné rozměry (obvod kmene ve 130 cm nad
zemí je 550 cm, výška 32 m). Tak je s velkou pravděpodobností
třetí největším ořešákem černým
v ČR.
O několik desítek metrů dál od
ořešáku, směrem ke sportovnímu
areálu, uprostřed louky roste olše
lepkavá, která je největší olší
v ČR s obvodem kmene 606 cm
ve výšce 110 cm nad zemí. Pozoruhodná je i neobvyklým rozvětvením nízko nad zemí. I této olši
zahráli trubači ze střední lesnické
školy slavnostní fanfáry. Pořadatelé děkují vlastníkům parku za
podporu.
Text: Iva Kubátová, ČLS, Radka Vokrojová, SOB
Foto: Václav Špatný, Radka
Vokrojová
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Představujeme školy v regionu - Velká Turná
Školní budova ve Velké Turné již 38 let neslouží svému účelu. Přesto, anebo právě proto, je na místě, zejména
pro mladší generaci připomenout si její historii, kantory i některé zajímavé osobnosti, které jí navštěvovaly.
Do roku 1823 chodily turenské děti do školy v Radomyšli, následně rok do Sedlice a od roku 1825 do Rojic, kde byla zřízena
prozatímní exponovaná škola domácí. V letech 1855-1883 se
opět vrátily do Radomyšle.
V lednu 1883 byla ve Velké Turné zřízena školní expozitura pod
správou školy v Radomyšli. Vyučovalo se v jedné místnosti v
domě Josefa Brandejse (č. p. 51). Třída o rozměrech 5,5 x 5,25
m byla vytápěna kamny, záchody měli žáci na dvoře. Inventář
tvořil stupínek, katedra, dvě dřevěné tabule, skříň na pomůcky
a lavice. Prvním vyučujícím byl podučitel Josef Matásek, který
zde sloužil až do roku 1895. V prvním roce bylo do školy zapsáno 84 dětí, v průměru po celou dobu existence expositury 77
žáků, včetně dětí z Rojic, které byly přiškoleny.
V roce 1894 okresní úřad rozhodl o stavbě nové školní budovy
ve Velké Turné a na podzim téhož roku se začalo stavět. Stavbu, která byla 7. 9. 1895 předána pod veřejnou správu, provedl
podle plánů p. c. k. Ing. J. Beneše strakonický stavitel Daněk.
Financování zajistil okresní úřad. Rytíř Eduard Doubek, majitel
panství v Oseku, pak přispěl 400 zlatými. Jak píše dobový tisk:
„…škola tato stojíc na volném prostranství na okraji obce má
v patře prostorné, velmi světlé 2 učebny a mezi nimi kabinet
na pomůcky, v přízemí pak oddělený byt p. správce školy (řídící učitel) a ml. učitele, a mimo to ještě jeden reservní pokoj.
Dvorek jest zvláště ohrazen, rovněž i cvičiště a rozsáhlá školní
zahrada, při níž je krásná pumpička. V budově podél přízemních místností i v patře táhne se podélná široká chodba, záchody
jsou ve zvláštních přístavcích.15. září 1895 proběhlo slavnostní
vysvěcení školy. Za velké účasti hostů a místních byly oslavy
zahájeny mší v chrámu Sv. Martina v Radomyšli, odkud se šlo
průvodem s hudbou do Velké Turné. Po vykonaných modlitbách
v místní kapli se průvod odebral ke školní budově, která byla
vyzdobena a prapory v říšských barvách opatřena. U hlavního
vchodu byli uvítáni vzletnou řečí, kterou přednesla žačka Josefa Charvátová. Na to měl důstojný pán světitel Fra. František
Dolejš ke shromážděným dojemnou řeč, v níž na závěr vyzval
všechny přítomné, aby vždy zachovali v srdci svém úctu ke
škole a učitelstvu a to v jeho těžkém a namáhavém povolání. Po
vysvěcení obou tříd přednesla žákyně Anežka Brandejsová poděkování a zazpívána píseň ´Dokonán jest úkon svatý.‘ Končilo
se rak. státní hymnou, po níž následovala hostina.“
Škola byla dvoutřídní s tím, že každá třída měla dvě oddělení.
Vyučovalo se náboženství, psaní, jazyk vyučovací, tj. čtení,
mluvnice, pravopis a sloh, počty a nauka o tvarech měřických,
přírodopis a přírodozpyt, zeměpis a dějepis, kreslení, zpěv a
tělocvik. Školní docházka byla šestiletá, školní rok začínal 15.
září a končil 30. července. V prvním roce chodilo do školy 108
žáků, z toho 76 z Velké Turné a 32 z Rojic. V roce 1903 byla
přiškolena Malá Turná a počet žáků se ještě zvýšil. Nejvíce dětí
bylo do školy zapsáno v roce 1906 a to 142. S postupujícími
lety počet žáků klesal a např. v roce 1930 to bylo již jen 72 dětí.

Školní rok 1957 – 58, 4. a 5. ročník Obecné školy ve Velké
Turné.
I. řada – žáci sedící zleva: Vlasta Žáková, Marie Fenclová,
Jarmila Vodáková, Miloslav Kinkor, Marie Tomášková,
Jaroslav Hrbek, Karel Zugárek, František Mlíčko.
II. řada - stojící zleva: Marie Kohelová, Marie Zobalová,
Marie Bláhová, Jana Hildprandtová, Josef Klas
III. řada - stojící zleva: Václav Masák, Zdeněk Baloušek,
František Vokroj, Josef Brabec a pan ředitel Josef Hartl.
Tento pokles nadále pokračoval a spolu s centralizací škol v 70.
letech minulého století vedl v roce 1973 k deﬁnitivnímu ukončení školní výuky ve Velké Turné. Poslední školní rok byl ukončen 30. 6. 1973 s počtem žáků 13 (1. - 4. postupný ročník).
Za 78 let nepřetržité existence prošly školou stovky žáků, z
nichž pro některé to bylo jediné vzdělání, kterého mohli dosáhnout. Školní výuka byla násilně přerušena pouze koncem 2.
světové války. V únoru 1945 byla škola na příkaz německých
úřadů vyklizena a byli v ní ubytováni němečtí uprchlíci z Polska, Maďarska, Rumunska a Jugoslávie. Vyučování bylo zastaveno a žákům zadány jednou týdně a to v hostinci, kde se sešli,
domácí úkoly. V dubnu dal p. Fr. Vokroj (čp. 5) k dispozici
škole jednu místnost ve svém statku, začalo se opět vyučovat a
to až do 5. května. Po osvobození americkou armádou byla tato
již v uprázdněné škole, ale i v hostincích a soukromých bytech
krátce ubytována. Od začátku června až do 19. července se opět
vyučovalo u Vokrojů.
Školní budova po ukončení výuky byla po nevelkých dispozičních úpravách od roku 1976 využívána jako školka a to až
do roku 1990, krátce na to pak byly prostory pronajaty privátní
ﬁrmě pro výrobu dřevěné bižuterie a od té doby je škola nevyužívaná. Za dobu své existence prodělala budova školy řadu
oprav – byla vyměněna okna, podlahy, střešní krytina, zaveden
el. proud a voda, obnovena fasáda a další. Poslední oprava, výměna střešních latí a tašek a oplechování, již prázdné a nevyužívané budovy, proběhla díky úsilí obecního úřadu v roce 2008.
Další využití školní budovy se zatím hledá.
UČITELÉ PŮSOBÍCÍ VE ŠKOLE:
řídící učitel (řu)
Martin Liška
1895 – 1900
učitel (u)
Karel Hulač
1895 – 1909
řu
Václav Šolar
1900 – 1919
u
Alois Sklenička 1909 – 1920
řu
Fr. Duha
1919 – 1929
u
Karel Kohout
1920 – 1927
řu
Jos. Němeček
1930 – 1934
u
Václav Mulač
1927 – 1937
řu
Jindřich Hrdlička 1935 – 1953
řu
Josef Hartl
1953 - 1959
u
J. Konopková
1956 - 1959
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je Jana Germenisová roz. Hildprandtová. Rodina barona Hildprandta byla v roce 1952 násilně vystěhována ze svého zámeckého sídla v Blatné do sousedních Rojic, které byly k Turné
přiškoleny. Jana, mladší dcera barona, zde absolvovala 1. - 5.
ročník základní školy a dodnes na ní mnozí její vrstevníci vzpomínají.
Ing. Zbyněk Kühnl

Pomoc pro rodiny dětí se zdravotním
postižením nebo s opožděným
vývojem

Velká Turná - škola s opravenou střechou
řu
u
řu
řu
řu

Milan Prášil
L. Prášilová
L. Prášilová
J. Krejčová
Zd. Kopytová

1959 – 1966
1959 – 1966
1966 – 1968
1968 – 1969
1969 – 1973

Ve výčtu učitelů nejsou zahrnuti ti, kteří zde působili krátkodobě, ext. učitelé náboženství (katecheti) a industriální učitelky
vyučující ženské ruční a domácí práce.
Téměř každý z učitelů se více či méně zapsal do života obce
a zanechal po sobě stopu nejen v myslích svých žáků. Např.
Martin Liška se dlouhodobě zabýval umělým chovem lososů,
pstruhů a sivenů a často publikoval v krajinských a zvláště Hospodářských listech. Učitel Šolar byl velkým milovníkem stromů
a sadovnictví zvláště. Již v prvním roce svého působení ve škole vysázel na svůj náklad u školy 14 a u kapličky 4 kaštany, na
náves pak 12 lip a 25 akátů. V roce 1908 k 60. výročí panování
císaře Františka Josefa I. uspořádal stromovou slavnost a vysázel libosad. Za jeho působení dosáhla ovocná školka (štěpnice)
při škole nebývalého rozmachu – štěpovalo se zde ročně stovky
ovocných stromů, které byly vysazovány v sadech, na mezích a
kolem cest a silnic.
Václav Mulač jako jediný z učitelů chtěl ve Velké Turné zakotvit natrvalo – v roce 1932 si zde postavil rodinný dům, ale
za několik let byl přeložen na jinou učitelskou štaci. Jindřich
Hrdlička byl posledním kantorem prvorepublikového střihu.
Byl velmi přísným, ale spravedlivým učitelem. Používal ještě
asi jako poslední tělesné tresty a jeho rákosky a pravítka byly
postrachem zvláště kluků, kteří dodnes, již starší pánové, na to i
po letech vzpomínají. Velkou měrou se zasloužil o vybudování
pomníku padlým v 1. světové válce. Pomník z roku 1936 je
dosud ozdobou předzahrádky školy. Velmi aktivně se zapojil
do místního hasičského sboru, jehož velitelem byl řadu let J.
Hrdlička. Byl i velký vlastenec – v prosinci 1944 byl za ilegální
činnost gestapem zatčen a po uvěznění v Klatovech převezen
do Terezína. Odtud se vrátil 12. 5. 1945 těžce nemocen skvrnitým tyfem. Od 1. října však již na svou žádost, nastoupil školní
službu. (Po dobu jeho nepřítomnosti byla správkyní školy a
učitelkou Alžběta Doušová). Manželé Prášilovi svým mladistvým elánem, spontánností, muzikálností a sportovním nadšením
probudili školáky ale i starší mládež k nebývalé aktivitě. Za
jejich působnosti byly ve škole založeny kroužky technický,
fotograﬁcký, taneční, sportovní, pěvecký a hudební. Zvláště
vynikl hudebně estrádní soubor Zvonky, který překročil hranice
obce a dosáhl okresního věhlasu.
Ze známějších osobností, které navštěvovaly školu ve Velké
Turné, připomeneme turenskou rodačku Alžbětu Barcalovou
(1899-1977). Dnes již pozapomenutá lidová básnířka, kronikářka, pohádkářka a sběratelka lidových písní našeho kraje zde
získala v letech 1906 - 1913 své jediné školní vzdělání. Za svůj
život napsala 570 básní a písní a více než 320 balad a veršovaných pověstí a pohádek. Některé její básničky byly v roce 1969
uveřejněny ve sbírce Bosé nožky, která je výběrem poezie českých naivních lidových básníků.
Jinou známou osobností, která chodila do velkoturenské školy

„Středisko rané péče pro jihočeský region“ poskytuje pomoc a
podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením nebo dětí s opožděným vývojem ve věku od narození do sedmi let.
Rodinám nabízíme pomoc při zjišťování potřebných informací,
pomáháme s podporou vývoje dítěte a organizujeme vzájemné
setkávání rodin.
Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 týdnů
(podle přání rodičů). Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti a hry, které rozvíjejí
dovednosti dítěte. Půjčují speciální hračky, pomůcky a literaturu
pro rodiče. Předávají kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické, psychologické a sociální poradenství, pomáhají při výběru předškolního nebo školního zařízení. Středisko organizuje
víkendové pobyty a akce pro rodiny, semináře a přednášky pro
rodiče. Konzultace probíhají v domácím prostředí, kde se dítě
cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na rodině, které z nabízených služeb chce využívat. Ve středisku pracují poradkyně rané péče, koordinátor a externě psycholog.
Raná péče je terénní služba – vyjíždíme do měst a obcí v
celém jihočeském regionu.
Služby rané péče jsou dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, rodinám poskytovány bezplatně, ﬁnanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, grantu Jihočeského kraje, z příspěvků měst a obcí a od nadací a sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení „I MY“
Společnost pro podporu lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/
III, 39201 Soběslav.
Můžete nás kontaktovat na telefonech:
775 104 920 a 776 028 955 nebo
na e-mailové adrese: rana.pece@imy-sdruzeni.cz
Více informací o rané péči získáte na: www.imy-sdruzeni.cz
Pro rodiny dětí s postižením sluchu nebo zraku fungují další dvě
střediska – SRP Tamtam v Praze a SPRP v Českých Budějovicích, které poskytují služby v celém Jihočeském kraji.
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková, vedoucí střediska a poradce rané péče

Oprava v adresáři zdravotnických
zařízení

Svazek obcí Blatenska vydal katalog poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb, kde jsou mimo
jiné uvedeny kontakty na zdravotnická zařízení.
Chybně je uveden telefon paní Miloslavy Soukupové, která poskytuje rehabilitační služby. Za tuto chybu se omlouváme. Správně má být:

MILOSLAVA SOUKUPOVÁ
B. NĚMCOVÉ 29
388 01 BLATNÁ
telefon: +420 383 420 266
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BĚLČICE

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

Zprávy z bělčické matriky

V sobotu dne 24. září v naší obřadní síni v Bělčicích
oslavilo pět manželských párů stříbrnou a jeden manželský pár
zlatou svatbu.
Stříbrnou svatbu tj. 25 let manželského života:
* Jaroslav Huss a Radka Hussová z Prahy
* Luboš Sloup a Věra Sloupová z Prahy
* Jindřich Křivka a Marie Křivková z Hornosína
* Josef Janota a Alena Janotová ze Záhrobí
* Petr Vrátný a Jana Vrátná z Uzeniček
Zlatou svatbu tj. 50 let manželského života:
* Bohumír Souček a Lidmila Součková z Bělčic
Všem přejeme do dalšího života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vítání občánků

O měsíc později - v sobotu 22. října jsme v naší obřadní síni
přivítali 4 naše nové občánky a 2 občánky z obce Uzenice:
* Emma Netušilová (Újezdec)
* Mariana Černá (Závišín)
* Vít Kuklík (Bělčice)
* Viktorie Puškárová (Bělčice)
* Štěpán Krhoun (Uzenice)
* Adriana Holubová (Uzenice)
Všem dětičkám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a
krásné rodinné pohody.

Slovo starosty obce Bělčice

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám závěrem roku touto cestou poděkoval za trpělivost, se kterou jste snášeli všechny
aktivity a projekty, které, doufám, přispěly ke zlepšení stavu
v obci, ale mnohdy Vám přinesli různá omezení.
V současné době probíhá projektová příprava na rekonstrukci
zbytku náměstí, Sokolské a Újezdecké ulice. Věřím, že i v době
ﬁnanční krize se podaří zajistit ﬁnanční prostředky na realizaci
těchto projektů. Nezapomínáme také na rozvoj přilehlých obcí
v našem obvodu.
Přeji Vám, abyste adventní a vánoční dobu prožili v klidu a
pokoji a našli si hezká a příjemná slova pro své nejbližší. Buďme v této poměrně náročné době k sobě vlídní a ohleduplní.
Dokažme se radovat i z malých, ale možná o to hlubších, každodenních prožitků.
Děkuji všem pořadatelům a všem organizacím, kteří se podíleli
v letošním roce na kulturní a sportovní činnosti v naší obci.
Do nového roku mi dovolte, abych Vám popřál jménem svým i
jménem zastupitelů obce mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě.
Josef Zeman

DRAKIÁDA

Na den 11. 10. 2011 naplánovali pořadatelé - ŠD ZŠ Bělčice a
MLK Bělčice již 11. ročník Drakiády. Sladká odměna (perníkoví dráčci ) pro dětské účastníky byla připravená, omalovánky i
záložky do knížek také a už se čekalo jen na počasí. To nás do
poslední chvíle napínalo, ale nakonec se umoudřilo a Drakiáda
mohla propuknout. Sešlo se celkem 40 dětí a 25 dospělých .Na
fotbalovém hřišti měly děti pěkný rozběh, vítr také slušně foukal, takže všech 25 draků létalo krásně vysoko. Když se všichni
pěkně proběhali – s pouštěním draků pomáhali maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, tak následovalo posezení u ohně
a opékání buřtů. Na hladký průběh dohlíželi dobrovolní hasiči
Petr Hevera a Jiří Ráž. Fotograﬁe z akce si mohou zájemci prohlédnout na stránkách školy ( www: zsbelcice.cz )a knihovny
Místní lidová knihovna Bělčice)
Marie Vonášková

Předání bezpečnostních fotbalových
branek

Jihočeský kraj ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín daroval obci Bělčice dva kusy bezpečnostních fotbalových branek

pro žáky. Branky převzal starosta obce Josef Zeman ve Vodňanech za účasti zástupců Jihočeského kraje, fotbalového svazu a
JE Temelín. Přejeme mládeži hodně radosti a sportovních úspěchů a za bezpečnostní branky dárcům děkujeme.
Starosta obce Josef Zeman

ADVENT V BĚLČICÍCH

 25.11. od 18.30: rozsvícení Vánočního stromku spojené
s kulturním programem a vánoční trhy
 25.11. od 18.30 hodin Bělčice a okolí - výstava fotograﬁí
pana Pavla Myslína na radnici
 25.11. od 18.30 hodin: Výstava betlémů na radnici
 26. a 27.11. od 9.00 do 12.00 na radnici pokračují výstavy
fotograﬁí a betlémů
 3.12 od 14.00: Mikulášská nadílka pro děti v Sokolovně
 24.12. od 22.00: Půlnoční bohoslužba
 25.12. od 11.00: Mše svatá
 26.12. od 20.00: Rybáři Bělčice pořádají Vánoční taneční
zábavu
 14.1.2012: Sbor dobrovolných hasičů Bělčice pořádá ples

BLATNÁ

Prodejní místa při prodeji ryb
na Vánoce roku 2011

Na sádkách bude zajištěn prodej ryb v týdnu
před Vánoci ve všech pracovních dnech a
24.12. od 9 do 11 hodin
* Blatná - sádky
* Dobrá Voda - sádky
* Rojice - sádky
* Písek - bašta Šarlák
Na těchto prodejních místech bude prodej 3 dny před 24.12.
Písek pivnice Platan, Písek Velké náměstí, Strakonice OD
Labuť. Přesné termíny a prodejní doby budou uveřejněny na
www. blatenskaryba.cz a v Blatenských listech.
Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé vánoce a
dobrou chuť s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.

Celostátní konference o informačních
technologiích v SOŠ Blatná
Dne 6. a 7. října 2011 se konala v multifunkčním sále Střední
odborné školy v Blatné celostátní konference o výuce informačně technologických (IT) předmětů na středních odborných
školách. SOŠ Blatná, která se nadprůměrnou 94% úspěšností
studentů u prvního kola státních maturit zařadila mezi prestižní
odborné školy JČ kraje, měla čest hostit přední IT odborníky,
pedagogy a další hosty. (Celý článek byl uveřejněn v Blatenských listech).Více www.blek.cz .
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SOŠ Blatná: Počítačový kroužek pro
žáky ZŠ

Máte chuť vyzkoušet si možnosti nejnovějších IT technologií
při aktivní tvořivé práci na počítači?
Na SOŠ Blatná je v běhu počítačový kroužek pro žáky základních škol Blatné a okolí. Je několik volných míst, další zájemci
se mohou přidávat i v průběhu školního roku.
Kroužek je zdarma každé úterý od 15:00 do 17:30 na SOŠ Blatná, V Jezárkách 745. Další zájemci se mohou informovat na
skola@blek.cz, tel. 383 412 211 nebo na www.blek.cz

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI SOŠ BLATNÁ
– ERIK ČEŠKA

Představujeme Vám zajímavou osobnost –
Erika Češku z Blatné. V roce 2008 absolvoval
SOŠ Blatná, obor Informatika v ekonomice.
Maturoval z odborných předmětů Graﬁka na
PC, Webové technologie a Účetnictví na PC.
Od 2 ročníku pochopil, že po střední škole je
potřeba směřovat dále na vysokou školu. Začal na sobě pracovat odborně. Již během středoškolského studia využil možnosti, kterou
SOŠ Blatná nabízela: získal certiﬁkát pro práci s databázovým
dotazovacím jazykem SQL, certiﬁkát pro práci objektově orientovaným programovacím jazykem C#, účastnil se celorepublikové soutěže v účetnictví. Snažil se i v ostatních předmětech,
aby dobře zvládl maturitu i přijímací zkoušky na vysokou školu.
Vyvíjel se i profesně. Na škole vyučované znalosti o webových
technologiích rozšířil a aktivně se sám vzdělával. Byl u zrodu
projektů menších webových stránek, z nichž některé existují
dodnes v aktualizované podobě, např.: www.zdravavyziva.tym.
cz, http://vdoleague.ic.cz, http://erikceska.ic.cz, http://eric-web.
ic.cz, http://www.expozice.ic.cz.
Po maturitě na SOŠ Blatná, oboru Informatika v ekonomice,
začal v Praze studovat obdobný obor na prestižní Vysoké škole
ekonomické, totiž obor Informatika na Fakultě informatiky a
statistiky. I když na VŠE Praha je studium náročné, má Erik i
sportovní aktivity. A nejen to. Aby se stal ﬁnančně nezávislým a
propojil teorii s praxí, zvládá současně zaměstnání na částečný,
i když někdy spíše plný úvazek. Po prvním ročníku na VŠE v r.
2009 se Erik dostal do své první nadnárodní online marketingové agentury, kde poprvé poznal online marketing v praxi. Zjistil,
že to je něco jiného, než je psáno v učebnicích. Měl na starosti
správu facebookové stránky pro Activii CZ, Danone. Pro Activii také poprvé odprojektoval svůj první marketingový projekt,
kde měl pod sebou tým graﬁků, PR, programátorů. Jednalo se o
online podporu soutěže, kterou Activia s Danone pořádali. Více
o proběhlé soutěži je na osvezseavyhraj.cz
Od té doby se Erik věnuje pouze online marketingu na webových stránkách. Prošel již několika zaměstnáními, ať se jedná o
menší nebo velké společnosti. Byl například online projektový
manager a designer pro alakarte.cz, spravoval projekt v online
části – www.festivalchuti.cz. Koordinoval tým graﬁků, programátorů, PR, sám tvořil graﬁcké návrhy micropages, reklamních
bannerů, newsletterů (vlastní tiskové informační médium ﬁrmy). Z online marketingu tvořil – addwords (reklama pomocí
klíčových slov na Internetu), FB kampaně (kampaně přes
Facebook aj. sociální sítě), linkbuilding (zlepšení pozice webové stránky ve vyhledávání, což vede k nárůstu návštěvnosti z
vyhledávačů, nárůst návštěvnosti webové stránky přes zpětné
odkazy). Pokaždé byl jeho výsledek vidět, například dokázal na
festival chutí přilákat 7 tisíc zákazníků.
Nyní pracuje v nově vzniklé ﬁrmě MarketUP, s.r.o. a pomáhá s
rozvojem ﬁrmy. Jeho činností jsou nyní veškeré práce spojené s
online marketingem od kampaní, optimalizace pro vyhledávače,
refresh webů, apod.
Jak Eriku hodnotíš svoji práci? „Musíte být vždy před konkurencí, jinak upadnete v zapomnění. Internet je velká známá,
ale zároveň neznámá, má obrovský obchodní potenciál. Vše
se vyvíjí, a pokud chce být ﬁrma úspěšná, musí investovat na
správných místech. Dnes není doba na vyhazování miliónů za
televizní kampaně, ale je třeba vést dobře cílené a měřitelné
kampaně. Důležitým faktorem je také, aby každá ﬁrma měla
marketingový budget, až poté může sestavovat dlouhodobější
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cíle a kampaně.“
A co vlastní ﬁrma? Nechtěl by
sis založit? „Určitě. Jednou bude!
Mám i nápad, který by oživil
online marketing nejen v České
Republice, ale i ve Střední a Západní Evropě. Ale zatím není čas
a hlavně ﬁnance. Tak mne snad
někdo nepředběhne, jinak bych si
to hodně vyčítal :)“
Kdo by se chtěl Erika na něco zeptat, nebo konzultovat, lze ho kontaktovat na eric.ceska@gmail. cz
nebo na webových stránkách
www. treﬁt.cz.
Erik se nyní aktivně připravuje na zápas v Anglii v MMA (Mixed Martial Arts, česky: smíšená bojová umění), takže držme
mu palce! Více informací o jeho sportovní kariéře je na mujpribeh.treﬁt.cz
Aleš Drobník, foto archiv Erik Češka

Foto ze dne otevřených dveří
5.10.2011 ve Středním odborném
učilišti Blatná

Tomáš Češka z ﬁrmy AGRO Blatná, a.s. předvádí žákům činnost výkonného čelního nakladače HON 200.
Vlevo: Automechanik Ján Mazan, žák 1. ročníku, bere studium se zdravým optimismem.

Vpravo: Návštěvníci školy si
se zájmem vyzkoušeli jízdu
zručnosti s modelem traktoru
na trati, která v měřítku kopíruje soutěžní trať využívanou při tradičních oblastních kolech
Jízd zručnosti s traktorem a přívěsem. Tato soutěž je pořádaná v
SOU Blatná každoročně na jaře.
Kovářské práce k řemeslu opraváře zemědělských strojů nerozlučně patří. Na snímku žáci Jan Eichelman, Josef Pěček a Pavel
Staněk při opravách zemědělské techniky prováděných pro zákazníky z celého regionu (na další straně).
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Absolvent školy Roman Častoral, který je čerstvým vicemistrem Evropy v rallycrossu. Ve
škole je vždy vítaným návštěvníkem.

Duhové ještěrky o.s.
Vás zvou na:
 27. 11. 2011
tradiční adventní rukodělné vánoční trhy
ulice J. A. Komenského, Blatná
 18. 12. 2011
tradiční adventní rukodělné vánoční trhy
ulice J. A. Komenského, Blatná
 5. 12. 2011
dopoledne čerti školky a školy v Blatné
 5. 12. 2011
na J. P. Koubka., Blatná, odpoledne v 14,30 hodin u kašny
pro všechny děti, odpoledne po 16. hodině rodiny s dětmi
 26. 12. 2011
Živý betlém u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
začátek v 15,00 hodin

Autentické zážitky Romana
Častovala z vrcholového motoristického sportu poslouchali
všichni návštěvníci s velikým
zájmem.

ZŠ JAK V BLATNÉ
Jak žili naši dědové a babičky,

Obdobná akce pro žáky základních škol je v SOU Blatná
připravena v rámci dne otevřených dveří i na středu 30.
listopadu 2011 (foto Radka Vokrojová).

Informace k občanským průkazům
a cestovním pasům

Od 1. ledna 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů (e-OP). Při podání žádosti o e-OP se již nebude vyplňovat
písemná žádost a předkládat fotograﬁe občana. Tento e-OP bude
moci být vydán i občanům mladším 15 let.
Z důvodů změny technologie zpracování žádostí o občanské
průkazy, kdy dojde k rozšíření systému cestovních dokladů s
biometrickými prvky (e-pasy), se uskuteční dvě odstávky tohoto
systému. Ve dnech 18. listopadu 2011 a od 20. prosince do 30.
prosince 2011 nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasů
ani předávat vyhotovené e-pasy. V době odstávky bude možné
vydávat cestovní pasy typu „BLESK“.
Na základě výše uvedeného vám dále sdělujeme, že o vydání
stávajícího typu občanského průkazu je možno požádat nejpozději do 14. prosince 2011, v případě že žádost bude podána u
příslušného úřadu, tj. Městského úřadu Blatná. V případě podání žádosti u nepříslušného úřadu, např. u matričního úřadu, musí
být žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
Více informací získáte na tel. č. 383 416 202, 203.
V Blatné 24.10.2011
Ing. Hana Valachová, správní odbor MěÚ Blatná

ING. MIROSLAV STÁREK
SKOREC (1)
Na říčkách se potuluje
Po kamenech poskakuje
Mezi ptáčky – rarita
Je náš skorec ﬁluta.
Do vody se potopí
Larvu hmyzu polapí

Čistou vodu on rád mívá
Proto vodu využívá.
Na říčkách se nalítá
K vodopádu zavítá
Mezi ptáčky – rarita
Je náš skorec ﬁluta.
Do vody se potopí
Larvu hmyzu polapí.

jaké měli dětství a na co vzpomínají, zjišťovali žáci 3. B ze ZŠ
JAK Blatná. Možná si někteří z vás zavzpomínají s námi.
Konec války na Blatensku. K Blatné od Skaličan přicházela německá armáda a u Skaličan do rybníka Závist pustila dva tanky
a do rybníka Drážský jeden tank. Poté se tito němečtí vojáci
nechali v Blatné zajmout americkou armádou, vzpomíná na rok
1945 pan Josef Šurát s vnučkou Terezkou. (Terezka Šurátová)
Děda Vladimír Klen se narodil v roce v roce 1952 ve Škvořeticích. V této obci chodil se svou starší sestrou do školky, která
byla na kopci. V létě roku 1958 odpoledne pršelo, po dešti se
můj děda se sestrou domů již nedostali. Velká voda jejich dům
vyplavila. Děda a sestra bydleli u sousedů, jejich rodiče na zdejším zámku. Když se vrátili domů, sousedé jim nosili dříví, aby
měli čím topit. (Anička Outlá)
Moje babička Bohumíra Kalbáčová bydlí v obci Pacelice. V
roce 1958 bylo babičce 9 let a všechny v Pacelicích překvapila
velká voda, protože Pacelice neleží na žádné řece. Stalo se to o
prázdninách. Byl horký den a najednou začala velká bouřka a
všude se valila voda. Babičky tatínek a všichni dospělí museli
ze všech chalup, kde chovali krávy, kozy a koně tato zvířata
zachraňovat. Malá telátka nosili na zádech, aby se neutopila.
Děti pak zachráněná telátka sušily a krmily z lahví mlékem, aby
nebyla nemocná. Když přestalo pršet, stále padaly velké rány.
Těch ran se lekly dvě kobyly, které choval tatínek mojí babičky
Sira a Malá. Jak se lekly, prorazily vrata a utíkaly až na rozcestí
k Blatné. Tady je naštěstí tatínek babičky a jeho sousedé chytli.
(Kája Šišková)
Když jde Karolínka Bláhová na procházku s dědou panem Jiřím
Židem kolem Smoliveckého potoka, tak děda vzpomíná, jak zde
s kamarády ve velmi čisté vodě chytali raky, kterých tam bylo
opravdu hodně. (Karolínka Bláhová)
Když byla babička Paní Polakovičová z Pacelic malá, musela
pást krávy. Na louce pásly krávy vždy i jiné děti z vesnice a
mezi nimi i zlobivý Franta, který kromě krávy pásl i kozu. Jednou koze nasadil na hlavu pytel, koza s pytlem vlezla do rybníka. Franta pak brečel, že se koza utopí, naštěstí ji zachránil.
Babička na to často vzpomíná a stále se tomu směje. (Kryštof
Mašek)
Můj děda Jan Bouda v roce 1945 plavil koně, pak je vyhřebelcoval a jezdil na něm. Jednou se mu kůň splašil, dědu shodil,
protože ho vyplašil zajíc. Koně pak děda chytil až v rybníce.
(Sabka Marassová)
Babička mi vyprávěla, jak se v roce 1955 - 1956 stavěla nová
silnice od Bílého mostu přes les Soudný do Bělčic. Byla to velká stavba, na které pracovalo mnoho blatenských mužů a také
můj děda. Po silnici jezdím dodnes do Závišína. Je to dnes krás-
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ná cesta lesem. (Martin Koníček)
Benátská noc v Blatné Když byl můj tatínek o něco starší, než
jsem teď já, pořádala se v létě na hřišti na Písecké ulici benátská
noc. Dospělí se bavili tím, že připravili ohňostroj a tančili. Tatínek s kamarádem chodili na rybářský kroužek a často jezdili na
loďkách. Při benátské noci si vypůjčili loďky od rybářů a vozili
lidi po řece kolem zámku a v parku. Lidem se tato tradice líbila
a opakovala se několik let. (Luboš Faměra)
Děkuji mladým novinářům z 3. B ZŠ JAK Blatná
Mgr. Marcela Karbanová

ZŠ JAK Blatná – poděkování za
spolupráci
Řemesla na Blatensku

Lidová řemesla jako jsou vyšívání, paličkování krajek, výroba
košíků, řezbářství apod. nestárnou, ale naopak v posledních
letech jsou žádanější.
Základní škola J. A. Komenského se proto rozhodla ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska uskutečnit projekt „Lidová
řemesla na Blatensku“. V pátek 21. října našim žákům třetích
ročníků předváděla paní Blanka Maroušková z Radomyšle výrobu březových košťat. Děti jí při práci asistovaly, měly řadu
zajímavých dotazů a velkou radost jim udělalo to, že si domů
odnesly vlastnoručně vyrobené a nazdobené košťátko.
Ve třídách 3. A a 3.B a v ředitelně školy zůstalo po jednom „čertovském koštěti“, aby plnilo funkci „výchovného prostředku“
jako za Komenského.
Doufáme, že ho nikdy nebudeme muset použít k jeho původnímu účelu.
Děkujeme paní Blance Marouškové za trpělivý přístup a paní
Radce Vokrojové za uspořádání akce.
Mgr. Marcela Karbanová a Mgr. Iva Tvrdá, třídní učitelky

O zámeckém parku v Blatné

Děkujeme paní Radce Vokrojové za velmi zajímavé besedy o
blatenském zámeckém parku, které se na naší škole uskutečnily
v rámci environmentální výchovy během měsíce října. Žáci 3. a
4. ročníků se dozvěděli něco o historii a založení parku, na současných i historických fotograﬁích poznávali řadu významných
dřevin. Překvapila je původní rozloha (dnes pouze čtyřicetihektarová) parku, který byl zbudován jako obora pro chov daňků.
Překvapilo i to, kolik staletých a rozložitých stromů dnes v parku roste. Díky fotograﬁcké dokumentaci děti viděly torzo dubu
královny Johanky a pohled na zámecké nádvoří, jak vypadalo
kdysi dávno. Svým přístupem si paní Vokrojová děti pro poznávání stromů našeho parku získala a navíc trpělivě odpovídala na
řadu dětských otázek.
Za žáky a vyučující 3. a 4. ročníků ZŠ J. A. Komenského
Blatná děkuje Mgr. Marcela Karbanová.

ZŠ J.A. Komenského získala v roce
2011 granty na nové projekty

Rok 2011 byl pro naší školu velmi příznivě nakloněn v získávání ﬁnancí pro nové zajímavé projekty. Nejvíce peněz jsme získali z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z tohoto programu jsme získali podporu pro dva projekty
Tím prvním je projekt EU peníze školám. Projekt je ﬁnancován
na dva roky, v průběhu kterých vybavíme školu novým počítačovým zařízením, interaktivními prvky pro výuku, novými pomůckami a díky úsilí a tvořivosti některých pedagogů získáme
i nové výukové materiály.
Velmi dobře byl ohodnocen také další velký projekt Rozvoj
poradenství, propracování a rozšíření nabídky psychologických,
speciálně pedagogických a asistenčních služeb na ZŠ J.A. Komenského Blatná.
V praxi bude rozšířena nabídka služeb pro vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, pro něž na naší škole vzniká odborné pracoviště, které nabídne službu týmu, ve kterém
bude k dispozici psycholog, speciální pedagog a dva asistenti
pedagoga. Projekt je podpořen pro celý rok 2012 a již nyní věříme, že tento vzdělávací program se nám podaří zajistit alespoň
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do roku 2014.
Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží
byly dalším důležitým zdrojem podpory našich projektů. Podpořen byl program Podpora mezinárodní spolupráce, díky kterému žáci naší školy navštívili naši partnerskou školu ve slovenském Važci . O této návštěvě jsme informovali v předchozím
vydání.
V současné době vybavujeme školní klub, který je určen pro
žáky 2. stupně. Ti zde mohou trávit volný čas o poledních přestávkách a v odpoledních hodinách. Tento projekt je podpořen
z grantového titulu Podpora informačních systémů mládeže a
otevřených klubů.

Tyto projekty podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje

ATLETIKA NA ZŠ JAK BLATNÁ

27. září zůstaly lavice na 1. stupni naší školy prázdné. Uspořádali jsme pro žáky tradiční sportovní den, který se konal na
letním stadionu v Blatné. Sešli jsme se s rodiči, kteří byli ochotni pomoci již v půl osmé. Připravili jsme společně s panem
správcem Milanem Synkem stanoviště pro sportovní disciplíny:
hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 50 m a 300 m.
Dohled nad hodem převzal pan Radek Habada, nad skokem do
dálky paní Božena Fajová s panem Michalem Čadkem. Svými radami a dobrou náladou pomáhali dětem dosáhnout těch
nejlepších výsledků. Při měření rozběhů nám pomáhala paní
Zdeňka Braunová spolu s dalšími vyučujícími. Další rodiče
převzali dohled nad skupinami sportovců, kteří byli rozděleni
po ročnících na chlapce a děvčata. Každá skupina musela projít
všemi disciplínami. Sportovců bylo přihlášeno 120, ostatní žáci
jim vydatně pomáhali svým povzbuzováním z tribuny. Dané
výkony zapsané v tabulkách zpracovávala „bleskovou rychlostí“ paní zástupkyně Jana Krapsová. V půl deváté bylo zahájeno
sportovní klání a v půl dvanácté byly vyhlášeny výsledky závodů. Jako v každé správné soutěži se to neobešlo bez zklamání a
slziček v případě neúspěchu. Zde jsou výsledky těch nejlepších.
1. ročník
1. Zemanová Martina
2. Březinová Tereza
3. Soukupová Sára

1. Fiřt David
2. Fejtl Michal
3. Lexa David

2. ročník
1. Vlášková Žaneta
2. Nachlingerová Anna
3. Vinterová Kristýna

1. Kraus Jakub
2. Vonášek Jan
3. Brož Matyáš

3. ročník
1. Chodová Adriana
2. Kalousová Vanesa
3. Šuhajová Simona

1. Štědronský Michal
2. Hochmuth Lukáš
3. Fous Adam

4. ročník
1. Braunová Tereza
2. Šornová Viktorie
3. Strnadová Kristýna

1. Podlešák Jan
2. Brož Václav
3. Habada Vítek
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5. ročník
1. Bláhová Anna
2. Šornová Karolína
3. Hůrková Jitka

1. Vokurka Matěj
2. Hanzlík Ondřej
3. Braun David

Z nabídky profesionálního varhaníka pana Martina Kubáta jsme
si vybrali program „O píšťalových varhanech“. A rozhodně
jsme neudělali chybu. Děti se dozvěděly zajímavé informace o
varhanech - jejich jednotlivých částech, délce píšťal, velikosti
i ceně varhan a mnoho dalších zajímavostí. Poutavé vyprávění
doplnil pan varhaník fotograﬁemi a hlavně ukázkou z díla J. S.
Bacha (Toccata d-moll, Preludium in F), F. Mendelssohna (Svatební pochod) i improvizacemi, z nichž velmi zajímavá byla hra
pouze nohama. Na závěr poutavého programu pozval pan varhaník žáky na kůr, což byl pro ně také zážitek.
Zážitek z hudby, dnešním mladým lidem docela vzdálené,
umocněný netradičním prostředím, vždyť v blatenském kostele
byli mnozí poprvé, udělal ze školního koncertu opravdu jedinečnou událost.

BRANNÉ DNY

Děkujeme všem rodičům a vyučujícím 1. stupně, kteří věnovali svůj čas dětem a přispěli ke zdárné organizaci celé akce.
Velký dík patří i paní zástupkyni Janě Krapsové za rychlou a
bezchybnou práci při zpracování výsledků. Poděkování patří i
manželům |Synkovým za to, že se nám celé dopoledne ochotně
věnovali. Jsem velice ráda, že je hodně dětí, které mají chuť
sportovat, rodičů, kteří jsou ochotni pomáhat, a těším se na příští ročník tohoto čtyřboje.
Mgr. Iva Tvrdá

VARHANNÍ KONCERT

Kulturní pořady, které během školního roku doplňují výuku,
jsme letos začali opravdu netradiční akcí - varhanním koncertem. V pátek 23. září budily nebývalou pozornost skupiny žáků
4. až 9. tříd, které mířily do kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Blatné. Ale bylo to tak, koncert se přeci nikde jinde konat
nemohl. Takže hned v úvodu bych chtěla poděkovat panu děkanovi P. Heřmanu Fritschovi, který dal ke koncertu souhlas a do
kostela nám umožnil vstup.

Hezkého počasí na konci září
jsme využili k zařazení dnů
s brannou tématikou. Jak pro
žáky prvního stupně (27.9.),
tak i pro žáky 2.stupně (26.9.)
byla připravena jednotlivá
stanoviště.
Na prvním stanovišti se žáci dozvěděli díky pracovníkům HZS
Jihočeského kraje v Blatné zajímavosti o požární technice a
způsobech zásahů profesionálních hasičů, díky vstřícnosti pana
Vladimíra Vaňka zároveň zhlédli ukázky z činnosti mladých
dobrovolných hasičů. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na zdravovědu. Děvčata ze zdravotnického kroužku připravila pod
vedením paní vychovatelky Džisové ukázku ošetření běžných
poranění, na cvičném modelu ukázala techniku dýchání z úst do
úst a byla i rádkyněmi při praktickém procvičování. Třetí stanoviště bylo zaměřeno ryze branně – žáci si zkusili střelbu na terč;
ti mladší z pistole kuličkové, ti starší ze vzduchovky.
Témata z oblasti boje proti drogám a šikaně přiblížil na dalším
stanovišti žákům 2. stupně pan Petr Vaněk, velitel Městské policie v Blatné, témata dopravní výchovy přiblížil v pátek 30.9.
i žákům 1. stupně. Závěrečná část branných dnů patřila celkovému hodnocení. Myslím si, že ten, kdo chtěl, si z těchto dnů
odnesl další nové poznatky.
Mgr. Jiřina Karlíková
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PODZIM PLNÝ ZÁŽITKŮ NA ZŠ TGM
Výlet do borůvkového království

Je sobotní deštivé a velmi chladné ráno 8. října. Přesto se u školy sešla skupinka 25 dětí a 2 maminek, aby se vydaly společně s
vychovatelkami ŠD na výlet do Borůvkového království. Proč
zrovna Borůvkové království? Asi proto, že tam roste hodně
borůvek. Ale my nejedeme trhat borůvky, ale za zvířátky do
Dvorce u Borovan a také za pohádkami. Přestává pršet. Foťáky
a penízky na nákupy máme připravené, a tak vyrážíme za zvířátky. Jaké to tu asi bude?

Park exotických zvířat Dvorec u Borovan

Velice milé přivítání a také to, že jsme tu dnes první návštěvníci, způsobilo, že se všichni rozbíháme po zoologické zahradě a
užíváme si příjemnou atmosféru a zvířátka. V tak těsné blízkosti
lva se ještě nikdo z nás neocitl (samozřejmě v kleci) a příjemně
nás z toho mrazí v zádech. Opice nám předvedly „opičí lásku a
péči“ o mláďátka, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál ve
výčtu zajímavých situací. Po prohlídce zoo zavítáme do malého obchůdku, kde si můžeme nakoupit drobné dárky a také si
dát něco teplého na zahřátí, protože zima je opravdu velká. Při
odchodu už zase začíná pršet, ale nám to nevadí, protože dál
pojedeme autobusem. Vracíme se do Borovan do mlýna a už se
nemůžeme dočkat zdejší pohádkové půdy.

Pohádková půda v Borovanském mlýně

Mlýn se svojí půdou byl úchvatný. Připomněli jsme si známé
české pohádkové postavy a pohádky. Pár chvilek zase na nákupy a ještě si prohlížíme zvířátka žijící venku: krocana, kozy,
kachny a další zvířátka. Škoda, že se nemůžeme ještě zdržet, ale
zase začíná pršet, a tak se jdeme schovat do autobusu. Odjíždíme zpátky do Blatné.

ŠACHOVÝ TURNAJ V BECHYNI

Krajský přebor jednotlivců v šachu se konal v Bechyni. Naši
školu reprezentovali dva hráči. Pavel Říha z 2. A skončil v
kategorii H-10 na 14. místě z celkového počtu 34 hráčů. Luboš
Severin ze 4. třídy obsadil v kategorii H-12 také z 34 hráčů
pěkné 9. místo. Blahopřejeme a do dalších turnajů přejeme hodně štěstí!
za ŠD Dana Pilná

Za gorilami horskými do Ugandy

Děkujeme panu RNDr Petru Pavlíkovi, který se s námi – žáky
2. stupně ZŠ TGM - 12. 10. 2011 podělil o zážitky z cesty „Přírodou Ugandy“. My - vděční posluchači - jsme pak zpracovali
své poznatky z besedy - většinou kreslením zvířat, někdo vyhledával podrobnosti na PC, někdo v zoologických atlasech a tištěných encyklopediích, někdo psal o zvířatech a někdo dokonce
básnil.
Uganda se rozkládá na břehu Viktoriina jezera, má přibližně
34, 6 mil. obyvatel, polovině z nich je méně než 14 let. Hlavní
město se nazývá Kampala. Život lidí probíhá spíš na ulici, běžné jsou trhy s ovocem, rybami, suvenýry. Tamní lidé pěstují čaj
na plantážích, kávovník, kakaovník, cukrovou třtinu, papáju,
avokádo, ananas i papyrus. V krajině je hodně sopek, nacházejí
se zde horké prameny, jinde jsou solná jezera, časté jsou záplavy. Z Viktoriina jezera, které
je druhé největší jezero na
planetě Zemi, vytéká řeka Nil
(druhá největší řeka světa) do
Albertova jezera. Případné
koupání v jezeře je vysoce nebezpečné vzhledem k výskytu
cizopasné motolice. Uganda
má 10 národních parků, do
několika z nich jsme se zprostředkovaně dostali i my.
A tak už víme, že na státní
vlajce Ugandy je zachycen jeřáb královský a druhým zvířetem ve znaku země je antilopa
voduška kob. Ta se vyskytuje
ve vlhčích oblastech, případně na okrajích savan, často
je k vidění u překrásných
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Murchisonových vodopádů. Dověděli jsme se, že spousta vodních ptáků, např. rackové, břehouši, čejky, volavky a čápi - se
naučila využívat zelené ostrůvky nepůvodní tokozelky nadmuté
zvané „vodní hyacint“. Opodál plavali hroši obojživelní a krokodýli nilští. Varan nilský chtěl zničit snůšku krokodýlích vajec,
ale neunikl pozornosti ostražité krokodýlí samice. Krásná hnízda si stavěli snovači – příbuzní našich vrabců, zvláštní zobák
měl člunozobec. Ani lovec rekordů Jakub Vágner by nepohrdl
obrovským okounem nilským, drobné rybky tam lovili ledňáčci.
Na větší sousta čekali luňáci, orli a supi, hodující na zbytcích
lví kořisti.
Opice zastupovali kočkodani zelení a husarští, mangabej a
gueréza pláštíková. Šimpanzi se dorozumívali bubnováním do
stromů a vrcholem bylo setkání s nejohroženějšími lidoopy
- gorilami horskými.
Johanka Vinšová (7. tř.)

Uganda je v Africe
Uganda je v Africe
líbí se nám velice
hlavní město Kampala
Zůza by se koupala
místo plné černochů
žijí blízko u hrochů
vlajku mají s jeřábem
v řece jezdí „korábem“
voduška kob
je pro ně TOP

děti tam maj´ koloběžky
všude si tam jezdí hezky
kola taky nezahodí
každému se dobře hodí
jezero po Viktorii
chytli byste malárii
gorila je veliká
listy ráda polyká
šimpanzi a další opice
podobají se nám velice

Jan Linhart a Vít Voříšek (8. tř)

Výlov rybníka Topič

Před dvěma měsíci začal nový školní rok a prvňáčkům nastaly
nové radosti i povinnosti. Aby zvládli první rok na jedničku,
bývá v naší škole zvykem, že pomocnou a ochrannou rukou se
našim nejmenším stanou žáci 9. tříd. První společnou akcí patronů a prvňáčků byl výlov rybníka Topič.
18. října se zaplnila hala školy těmi nejstaršími a nejmladšími
žáky naší školy. Každý deváťák se ujal své čestné funkce a vzal
si pod své křídlo jednoho prvňáčka. Doprovázely nás i děti z 2.
A s paní učitelkou. Pan učitel Voříšek dostal za úkol vše pečlivě
dokumentovat a mohlo se vyrazit. Cestou jsme se museli prokousávat hustou mlhou, brzy se však na nás usmálo i sluníčko.
Člověk by si řekl, že prvňáčkové budou mít strach a respekt
z těch velkých puberťáků, ale dnešní děti už zřejmě nejsou,
co bývaly. Když jsme dorazili na místo, výlov byl už v plném
proudu a my zaujali místo s nejlepším výhledem. Nejvíce děti
zaujala „klouzačka“ na ryby. Nemohla chybět ani ukázka ryb,
proto jsme poprosili jednoho z rybářů. Ten nám přinesl ukázat
kapra, amura, štiku, lína a sumce. Děti by si div některou z nich
nevzaly do batůžku. Podzimní atmosféru nám dokreslovalo
prohánějící se ptactvo nad vypuštěným rybníkem a vykukující
paprsky slunce.
Protože nás však začaly zábst palce, posilnili jsme se svačinou
od našich maminek a pomalu vyrazili zpátky do školy. Cestu
jsme si ještě zpříjemnili procházkou podzimním parkem. Děti
zde dostaly úkol nasbírat společnými silami se svými patrony
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co nejkrásněji zbarvené listy. Tohoto úkolu se všichni zhostili
s plným nasazením. Myslím, že touto výpravou vzniklo mezi
žáky 9. a 1. třídy velké pouto. O velké přestávce se často navštěvují, o čemž se sami můžete přesvědčit.

„Pasování prvňáčků“

O dva dny později, 20. října, následovalo již tradiční „Pasování
prvňáčků“. Všichni rodiče obdrželi od svého žáčka pozvánku,
kterou děti s pomocí děvčat z 9. třídy vyrobily. Děti se této
slavnostní chvíle nemohly dočkat. Vždyť pasování na školáka
je významný den v životě každého žáka. V 9:00 se v hale školy
shromáždili nedočkaví rodiče a ostatní příbuzní. Tuto velkou
událost si nenechali ujít ani hosté z městského úřadu.
Na úvod zazněla básnička dětí, kterou se zdraví každé ráno.
Všechny přítomné srdečně přivítala také paní ředitelka Mgr.
Marie Šampalíková. Ta dětem popřála hezky strávené chvíle
v naší škole a hodně zdaru při získávání nových znalostí. Nechybělo ani několik vět z řady deváťáků. Na oplátku jim prvňáčkové zazpívali písničku „My jsme žáci sluníčka“. Po tomto
úvodním slově následoval samotný ceremoniál „Pasování“.
Této důležité úlohy se důstojně chopil pan školník Miroslav
Vazač. Děti se svým patronem předstoupily před pana školníka,
ten je čestně pasoval vařečkou na ŠKOLÁKA. Děti dostaly od
paní učitelky sluníčkovou medaili, která jim má připomínat, že
navštěvují Sluníčkovou třídu, a záložku do knížky vyrobenou
jejich staršími kamarády. Na závěr zazněla společná píseň žáků
9. a 1. třídy. Věřím, že děti i rodiče budou na tento den dlouho
vzpomínat.
Mgr. Pavla Fousová
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česká škola a schůzka žákovského parlamentu byla jedna z aktivit, která paní režisérku na naší škole zaujala. Žáci si tak mohli
vyzkoušet, jaké to je prezentovat své názory nejen sami před
sebou, ale tentokrát také před televizními kamerami. Doufáme,
že se práce v žákovském parlamentu bude všem zvoleným zástupcům líbit a bude přínosem nejen pro ně samotné, ale i pro
jejich spolužáky.
Ludmila Růžičková a Jaroslav Voříšek, koordinátoři ŽP

PROŽITKOVÝ KURZ

Ze života žákovského parlamentu ZŠ TGM
Začátek letošního školního roku se nesl
v duchu voleb a samozřejmě také předvolebních kampaní. Každá třída nominovala do voleb alespoň tři kandidáty,
ze kterých pak 22. září žáci vybírali dva
zástupce do žákovského parlamentu.
Kandidáti si sepsali své volební programy, se kterými seznámili spolužáky, byla
to poslední možnost, jak před volbami
ještě ovlivnit jejich rozhodování.
22. září se v hale školy už od rána chystala volební komise z řad loňských zástupců ŽP, aby v osm hodin ráno zahájila letošní volby. Tříčlenná
komise dohlížela po celou dobu na hladký průběh voleb a každou
třídu seznámila s postupem, jak zaškrtnout své kandidáty na hlasovacím lístku.
S výsledky voleb se žáci mohli seznámit hned druhý den ráno.
Zvolení zástupci se sešli na první schůzce ŽP 29. září, aby se
seznámili nejen s plánem akcí na tento školní rok, ale také se
smlouvami, jejichž podpisem oﬁciálně potvrdí své členství v ŽP.
První společnou akcí v tomto školním roce byl prožitkový kurz,
který se konal v Plasech u Plzně. Zúčastnili se ho zástupci ŽP
ze 4. – 9. tříd. Po návratu z kurzu čekalo ve škole na členy
žákovského parlamentu velké překvapení. Ve středu 13. října
probíhalo ve škole natáčení České televize do pořadu Nejlepší

Možná nevíte, že se členové našeho žákovského parlamentu zúčastnili 4. - 7. 10. 2011 tzv. PROŽITKOVÉHO KURZU, který
se konal nedaleko Plas u Plzně. A co jsme tam vlastně dělali?
Jakmile jsme dorazili do kempu, kde jsme byli ubytováni, ujali
se nás naši lektoři, kteří pro nás měli připravený velmi bohatý
program...
Nejvíce se nám všem asi líbila lesní bitva Argonautů a Bebryků.
Bojovalo se s papírovými koulemi a cílem hry bylo rozbít štíty
protihráčů, které byly zavěšeny mezi stromy. Tato soutěž nebyla
vůbec jednoduchá, vítězi se stali Argonauté, ale vítězství nebylo
důležité… hlavní bylo, že se hra všem líbila! Po té spoustě aktivit, které pro nás měli lektoři po celý den připraveny, nám také
pořádně vyhládlo a všichni jsme se těšili na skvělou večeři.. :)
Když jsme se ale dozvěděli, že si večeři musíme nejdříve ulovit v lese a pak také sami upéct na ohni, trochu nám zatrnulo!!
Nakonec jsme se ale všichni skvěle najedli a kuře, které jsme si
ulovili a sami ugrilovali, bylo opravdu výborné…!
Tyto 3 dny jsme ale samozřejmě nestrávili jen hraním her. Měli
jsme také úkoly, při kterých jsme se učili základním dovednostem, které potřebujeme při práci v parlamentu. Naučili jsme se
nebát se říct svůj názor, pochopili jsme, že mezi jedny z nejdůležitějších věcí patří také domluva a pochopení.. :) Na kurzu
jsme si sestavili pravidla našeho parlamentu, vymysleli jsme si
název a pokřik…
Náš nový název je: Masařky
A náš pokřik: Blateňáci do toho, jdem do toho naplno!
Karolína Handíková, předsedkyně ŽP
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NATÁČENÍ S ČESKOU TELEVIZÍ

Naše škola byla vybrána do soutěže s názvem ,,Nejlepší česká
škola“. Škola má za úkol se nějakým libovolným způsobem prezentovat, aby zaujala ostatní hlasující diváky a získala co nejvíce hlasů. Hlasování po zveřejnění našeho videa bude probíhat
na internetu, doufáme, že naší školu všichni podpoříte. Internetové stránky a doba vysílání v ČT budou včas upřesněné.
My jsme se rozhodli ukázat české televizi, jak to u nás na škole
chodí, když máme na škole už tradiční barevné dny. Tato barevná soutěž byla pro tento rok nazvána ,,SEMAFOR“. Všichni žáci a žákyně naší školy mají za úkol jít oblečeni v jedné,
předem dané barvě. Pro natáčení byla vybrána barva růžová, v
listopadu půjdeme všichni v zelené a v prosinci v bílé, bohužel
zelený a bílý den už nebude natáčený. Během dne chodí kontroly, které pečlivě počítají kusy oblečení na každém žákovi. Před
Vánoci budou vyhlášeny celkové výsledky barevného Semaforu
a nejlepší třídy budou odměněny. A teď už něco o tom, jak ten
den pod dohledem ČT na naší škole probíhal: Ve středu 12. října
nás na naši školu přijela natáčet Česká televize. Všichni byli
oblečení v růžové barvě, dokonce i většina učitelů a učitelek.
Na škole se vyskytly různé modely, ani kluci nezklamali a byli
ochotní si vzít na sebe růžovou barvu, někteří dokonce chodili
i v sukni ... Do kamery mluvila především Eliška Tetauerová,
Terka Kopecká a Magda Chlanová (všechny z 9. ročníku), ale
slovo dostali i ostatní. Holky byly takové průvodkyně naší školou. Představily například náš fungující žákovský parlament.
Česká televize přišla přímo na naše zasedání. Do kamery jsme
jim řekli něco o tom, jaký by měl být ideální člen žákovského
parlamentu a co je pro parlament důležité, aby dobře fungoval.
Po natáčení schůzky parlamentu byli všichni hromadně svoláni
do prvního patra, aby v televizi bylo vidět, že opravdu celá naše
škola přišla v růžovém ...
Myslím, že to bylo velmi zajímavé, protože jen tak někdo nemá
možnost se v televizi ukázat. Byla to skvělá zkušenost a poznali
jsme, jaké to vlastně je, mluvit před kamerou.
Andrlíková Nikol, 9. tř

Jak to chodí na schůzkách parlamentu?

Naše schůzky nejsou nuda,
protože tam děláme různé
projekty, které nám pomáhají
poznat, jak sami sebe, tak ostatní. Jako například dneska, když
jsme doplňovali odpovědi na
téma „Jak se vidím já a jak mě
vidí druzí.“ Také jsme vytvořili
nástěnku, abychom informovali ostatní žáky a rodiče, jak
to probíhalo během natáčení
České televize na naší škole a
jaké to bylo na prožitkovém
kurzu našeho parlamentu. Ale
ne vždy je to jen zábava. Občas
se své role musíme zhostit zodpovědněji jako při organizacích
charitativních sbírek, podepisování smluv o fungování parlamentu a dohodách mezi žáky, koordinátory a ředitelkou školy.
V současné době připravujeme také prezentaci na téma „Jak
prezentujeme náš žákovský parlament“, kde se objeví i natáčení
s Českou televizí nebo náš školní časopis. Prezentaci s sebou
povezeme na exkurzi do parlamentu ČR, kam s naším školním
parlamentem vyrazíme 22. listopadu.
Michaela Zíková, zapisovatelka ŽP
Pravidla našeho žákovského parlamentu
 JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO TÝMU
 NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR
 RESPEKTUJEME I NÁZORY SVÝCH MLADŠÍCH
SPOLUŽÁKŮ
 NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI, POČKÁME NA DISKUZI
 RESPEKTUJEME NÁZORY JINÝCH
 SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE
V tuto chvíli už v parlamentu připravujeme další zajímavé projekty, o kterých vás budeme zase brzy informovat. Snad nám
energie načerpaná na prožitkovém kurzu a chuť do práce vydrží
po celý rok.
Ze ZŠ TGM zdraví všichni parlamenťáci.

19

Blatenští ochránci přírody bilancují
a plánují

Členové ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná v sobotu
10.12.2011 na členské schůzi vyhodnotí akce z roku 2011 a
naplánují činnost na rok příští. Tato schůze bude doplněna o
VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ ZVÍŘAT a PTÁKů
UGANDY, na které jsou všichni zájemci zváni V SOBOTU 10.
PROSINCE 2011 OD 16:00 V SÁLE SOŠ BLATNÁ (V Jezárkách 745). Horské gorily, šimpanzi, hroši, stovky druhů ptáků
včetně člunozobce a ochrana pro nás exotické přírody jsou
sice jistě atraktivní, ale uvedená přednáška, která v roce 2011
proběhla i pro místní ZŠ a žáky SOŠ, je jen doplňkem „environmentální výchovy“, kterou zejména pro školy ZO ČSOP Blatná
nabízí. Hlavní náplní činnosti blatenských ochránců přírody
bylo a bude pozorování (monitoring) přírody (zejména ptactva)
a ochranářské práce na Blatensku a propagace ochrany přírody
v okolí.
Nejlepší přehled o činnosti ZO ČSOP Blatná získáte na webu
www.csop.cz/blatna Z každoročních akcí jmenujme vycházky
pro veřejnost s pozorováním ptactva Vítání ptačího zpěvu (počátek května, v roce 2011 u Myštic) a Festival ptactva (první
víkend v říjnu, v roce 2011 u Vrbna a Tchořovic), atraktivní
součástí jsou vždy ukázky kroužkování ptactva, dále akce pro
místní školy, odborné ornitologické výzkumy, podíl na přípravě
výstavy Příroda Blatenska – ve spolupráci se SOB Blatensko,
fotodokumentace přírody Blatenska a její průběžné zpracování
do počítačové prezentace sloužící školám a při veřejných akcích
k propagaci přírody Blatenska a její ochrany, průběžný monitoring stavu ochrany přírody na Blatensku, v případě potřeby
spolupráce s orgány ochrany přírody expozice ochrany přírody
na tradiční pouťové výstavě Českého svazu chovatelů, účast
členů na zajímavých přírodovědných exkurzích a referování o
těchto lokalitách v rámci propagace ochrany přírody - v roce
2011 Uganda (v roce 2008 Dunajská delta, v roce 2009 Norsko, v roce 2010 maďarská pusta, zajímavé lokality v ČR) a
následné přednášky pro veřejnost, ve spolupráci s SOŠ Blatná
zajištění přímého internetového přenosu z hnízda poštolek (březen až červen), články propagující ochranu přírody v místním
tisku, obnovování internetových stránek, spolupráce s Českou
společností ornitologickou a její pobočkou Jihočeským ornitologickým klubem atd.
Na závěr chceme všem připomenout výjimečný blatenský čapí
pár, který s námi opět zůstal i na zimu. Oba ptáci v Blatné
zimují již popáté (samec dokonce pošesté) a u ornitologické
veřejnosti Blatnou velmi proslavili. Podrobnosti můžete najít
na webu www.csop.cz/blatna a sluší se poděkovat za pozornost, kterou jim věnují zaměstnanci lihovaru (na jehož komíně
hnízdí) a díky patří zejména pracovníkům Blatenské ryby, kteří
v období se silnými mrazy a sněhovou pokrývkou čápy přikrmují výtečnými blatenskými rybami. Těšme se, že „naši“ čapí
otužilci opět zimu zvládnou a na jaře vyvedou další mláďata,
která kupodivu nenásledují příklad rodičů, ale tak jak se na čápy
sluší, odlétají zimovat do Afriky (třeba až do Ugandy).
Za ZO ČSOP Blatná RNDr. Petr Pavlík
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Taneční obor ZUŠ Blatná

V letošním roce otevřela Základní umělecká
škola v Blatné pět tříd tanečního oboru.
V přípravných ročnících se předškolní děti
seznamují s taneční průpravou, základními
tanečními technikami, hodiny jsou obohaceny o říkadla a taneční hry. U starších žáků
je kladen důraz i na improvizaci a taneční
praxi.
V ZUŠ Blatná jsou vyučovány také společenské tance. Parketové formace mají úspěch
především na plesech a dalších společenských akcích. Pro letošní sezónu žáci připravují ze standardních tanců waltz a valčík, z latinsko - amerických
tanců jsme vytvořili taneční pásmo: samba, cha-cha, rumba, jive
a rock´n´roll.
Veronika Loukotová

Peklo na zámku v Blatné

Zámek Blatná žije letos opět i v zimních měsících,
připravili jsme pro Vás ve spolupráci se SHŠ Markýz ze
Strakonic dne 4. prosince 2011 od 10 do 16 hodin pravé
PEKLO ve strašidelném sklepení zámku. Nebude chybět
Lucifer, spousta čertů, kotlů, uhlí a dobré zábavy. Kdo
projde peklem živ a zdráv, nechť se zastaví na nádvoří na
pekelný punč a čertovský grog.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Zámek Blatná.
Eva Rážová a Veronika Janečková
Na fotograﬁích vpravo: Taneční i latinské tance, taneční
přípravný ročník, tanečnice při výuce, taneční vystoupení v KD
Strakonice.
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Informace z hudebního oboru
Základní umělecké školy v Blatné

V hudebním oboru ZUŠ jsme vstoupili do nového školního
roku aktivně - žáci se probrali z prázdninového odpočívání velmi rychle, neboť už v září je čekaly různé koncerty. Jako příklad
lze uvést vystoupení Blatenských dudáků 10. září na 1. ročníku
folklorního festivalu Čížovské halekačky nebo 28. září v rámci
,,Českého dne“ na zámku Blatná.
Naše ZUŠ se však reprezentovala i ve vzdálenějších regionech
– již v srpnu se dudáci sólisté předvedli na Chodských slavnostech v Domažlicích, kde se ,,křtila“ publikace s notami a CD pod
názvem ,,České dudy v moderních rytmech“, kterou vydal ředitel
naší školy Martin Škanta. Začátkem školního roku pak kapela
Samhain zahrála v Kácově u Benešova a v Prachaticích. V neděli
30. října jste měli možnost s tímto uskupením, které provozuje
převážně ,,keltskou“ hudbu, oslavit na zámku Blatná největší
svátek keltského roku, podle něhož je kapela pojmenována.
Program bude pestrý i v nastávajícím období, zvláště v čase
adventním. V prosinci se například uskuteční koncert v Kašperských Horách, 19.12. tradičně na Staroměstském náměstí
v Praze a 22. prosince Vánoční koncert ZUŠ v sále naší školy.
Všichni jste samozřejmě srdečně zváni.
Celá škola intenzivně pracuje na tvorbě nového školního vzdělávacího programu a už teď můžeme prozradit, že seznamování
žáků s regionální kulturou je jeho nedílnou součástí. Těšíme se
na další spolupráci s vedením kultury v Blatné - možnosti rozšíření určitě existují.
V. Holub
Dudácká muzika ZUŠ Blatná. Generálka před vystoupením
na „dolovné“.

Modernizace výuky výtvarného a tanečního
oboru v Základní umělecké škole v Blatné

Školní rok 2011/2012 v ZUŠ probíhá v určitých kvalitativních
změnách, a to především v rozšíření výuky v netradičních technikách výtvarného umění.
V keramickém oddělení zavádíme nové technologie výroby
– lití do sádrových forem. Na školu byla zakoupena licí hmota
a mnoho nových zajímavých glazur, barvítek a barev. Litím
a formováním se bude vyrábět především užitková keramika,
zejména vázy, hrnečky, mísy a další.
Žáci se od tohoto školního roku seznamují také s profesionálnějšími technikami dekorativní keramiky. Například s malbou
do syrové glazury – tzv. majolikou, s technikou malby pod glazuru a s neglazurovými barvami, které se používají i při výrobě
porcelánových výrobků.
Byly zakoupeny malířské stojany, které se dočkaly plného využití. Kresba a malba u stojanu žáky velice zaujala. Díky nim
mohou zpracovávat i mnohem větší formáty prací. Již nyní jsou
některé velkoplošné práce vystaveny na zámku v Blatné.
Starší žáci si letos poprvé budou moci vyzkoušet techniku olejomalby na plátno a techniku akrylových barev.
V rámci přípravy žáků posledního ročníku na přijímací zkoušky
na střední školy výtvarného zaměření se prohlubuje výuka kresby perspektivy, anatomie člověka, zátiší a portrét.
Obecně lze říci, že jsou ve výtvarném oboru rozvíjeny různé
techniky výtvarného umění a výtvarné dispozice u žáků. Předpokladem je zde hlavně tvořivá aktivita žáků pod odborným

Permoníci – Filip Frádek, Jan Podlešák, Štěpán Pícha.
vedením učitelů ZUŠ. Žáci jsou na výuku přijímáni již od 5ti
let do tzv. přípravného ročníku a od 8 let věku do základního
studia. Výuka tohoto prvního stupně je ukončena několika závěrečnými pracemi se získáním závěrečného vysvědčení, které
je důležité při přijímání žáků na střední školy s uměleckým
zaměřením. Žáci na naší škole mohou dále pokračovat ve studiu
druhého stupně. V souvislosti s přijímáním žáků ke studiu na
střední školy je zapotřebí, aby žáci navštěvovali ZUŠ soustavně
od přípravných tříd a nepřicházeli na přípravu až v posledním
roce před talentovými zkouškami.
Výuka je realizována také v pobočce Záboří a řada žáků dojíždí
na výuku z Chanovic.
Opětovně byla otevřena pobočka v Sedlici. Většinou jsou zde
do výuky zapojováni žáci mladšího věku s výrazným zájmem o
výtvarný projev a výtvarné umění, rozvíjí se zde dětská fantazie
a aktivita. Žáci poznávají různé techniky v kresbě, malbě, graﬁce a dekorativní technice.
Stejně jako v minulých letech budou žáci výtvarného oboru svými
pracemi obohacovat mnoho významných soutěží regionálních, celostátních i mezinárodních. V současné
době již intenzivně připravují svá
dílka na Mezinárodní výtvarnou soutěž Lidice 2012. V loňském roce byli
žáci velmi úspěšní a získali nejcennější trofeje dvě Lidické růže. Při této
soutěži je vyhodnocováno 20 tisíc
prací z celého světa.
V současné době jsou práce žáků
výtvarného oboru vystaveny v Písku
v Poštovní spořitelně na Velkém náměstí.
V druhé polovině ledna 2012 se plánuje instalace Mezinárodní
výtvarné výstavy 2011 na zámku v Blatné. Budou zde vystaveny nejlepší práce žáků z celého světa, doplněné keramickými
výrobky žáků ZUŠ Blatná. K shlédnutí bude pro veřejnost i
žáky základních škol. Výtvarný obor nyní navštěvuje 140 žáků,
které vyučují tří zkušení pedagogové.

Podobný zájem je i o výuku v tanečním oboru.
Žáci již v předškolním věku prochází dvouletým přípravným
ročníkem, kde se seznamují s taneční průpravou, základními
tanečními technikami. Hodiny jsou obohacovány o říkadla a
taneční hry. U starších žáků je kladen důraz i na improvizaci a
taneční praxi. V ZUŠ jsou vyučovány také společenské tance.
Se svými dovednostmi mají žáci velký úspěch především při
předtančení na plesech a další společenských akcích. Pro letošní
sezonu žáci připravují ze standardních tanců waltz a valčík.
Z latinsko amerických tanců vytvořili taneční pásmo – samba,
cha-cha, rumba, jive a rock n‘ roll.
Dovednosti žáků tanečního oboru jsou dále využívány ve spojení s dudáckou muzikou. Do budoucna se připravuje doplnit
pohybovou skupinou i keltský soubor ALBAN EILER, který
měl svou premiéru na zámku u příležitosti keltského svátku
Samhain.
J.Š.
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Skalčanští zakončili „Léto, které nebylo“
S podtitulem „léto, které nebylo“ se občané Skaličan loučili s
tímto ročním obdobím společenskou akcí, která byla uspořádána pod taktovkou osadního výboru a skaličanských maminek.
Pro děti i dospělé, domácí i přespolní, byla připravena celá řada
soutěží, jejichž vítězem byl nakonec každý, kdo se účastnil,
neboť jsme se mnozí (alespoň dospělí) drželi otřepaného hesla,
že „není nutné zvítězit, ale zúčastnit se“. Poutavé soutěže byly
doprovázeny zajímavými hesly v duchu probíhajících klání. Ti
kdož závodili nebo jen přihlíželi tak mohli třeba při skákání v
pytlích či ve střelbě na cíl zaslechnout kupříkladu výkřiky typu
„já mám ten pytel nějakej malej“ nebo „starosta stříká nejlíp“.
Odpoledne bylo zakončeno přátelským sousedským posezením
s hudební produkcí a občerstvením. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci zdařilé akce! Pokud se vše zdaří, měli
bychom ve vsi mít poprvé v historii umístěn a rozsvícen vánoční strom a možná i několik světelných dekoračních prvků na
lampách veřejného osvětlení. Budeme se snažit uspořádat u této
příležitosti i malou sváteční sešlost.
Václav Cheníček

BŘEZÍ

Divadelní historie obce Březí

ve vzpomínkách na odborného učitele Václava Vonáška z Březí
č. p. 31 in memoriam.
Pan odborný učitel Václav Vonášek se narodil v roce 1914 a
zemřel v roce 1975 v Písku – Hradiště. Pochován je na hřbitově
v Radomyšli u kostela Sv. Jana Křtitele, v rodišti manželky Marie, která pocházela z Velké Turné a za svobodna se jmenovala
Klasová.
Pan Vonášek byl zakladatelem a budovatelem kulturní a divadelní činnosti v Březí v letech 1946 až 1956. Vystudoval
učitelský ústav a byl odborným učitelem na základní škole ve
Hvožďanech od roku 1932 až do roku 1948, kdy musel odejít
z politických důvodů. Byl pro režim v republice po roce 1948
nepohodlným. Pak pracoval jako úředník na statku ve Lnářích,
později v továrně na síta ve Strakonicích.
Jeho hlavním posláním bylo divadlo, kterému se věnoval. Založil divadelní soubor, který za 10 roků své existence sehrál 12
divadelních her. Jako příklad bych uvedl divadelní představení
„Psohlavci“, které bylo pro zájem veřejnosti několikrát opakováno. Obsazeno bylo 45 osob, snad všichni občané z Březí. Na
přípravách divadel pracoval snaživě spolu se svou manželkou,
která mu byla nápomocna jako divadelní nápověda a spoluorganizátorka.

Založení Místní osvětové rady v Březí

Nové autobusové stání ve
Skaličanech září novotou

V rámci rozpočtu pro rok
2011 bylo ve
Skaličanech
mimo jiné
počítáno s
výměnou
povrchu autobusové zastávky. Nástupní
ostrůvek, který
již zub času
značně opotřeboval, dostal
během měsíce
října zbrusu
nový kabát ze zámkové dlažby. Akce však vyžadovala mnohem větší úsilí než se původně předpokládalo, neboť obecní
kanalizace pod touto stavbou byla v dezolátním stavu a musela
být vyměněna. Naštěstí byly uvolněny prostředky na výměnu
kanalizace a celé stavby se mohla zhostit ﬁrma pana Bohumila Sýbka. Jeho pracovníci a spolupracovníci odvedli výkon s
důkladnou precizností a za toto jim patří naše poděkování! V
příštím roce se pokusíme zajistit dotační prostředky, aby mohl
být nástupní ostrůvek vybudován i v opačném směru, nicméně
prioritou pro příští rok zůstává oprava cesty od hasičské zbrojnice. Akce, které budou zařazeny do rozpočtu pro příští rok
budou prezentovány na obecní schůzi a tradičně ve vývěskách v
obci, kde jsou pravidelně prezentovány důležité i méně podstatné informace pro občany a kdo chce, tak si tyto informace najde
a nebude se tak příště divit tomu, co se ve vsi děje.
Václav Cheníček

U vzniku Místní osvětové rady (MOR) v Březí v roce 1946 byl
právě pan Vonášek. Místní národní výbor v Březí dne 8. 3. 1946
ho zvolil za předsedu. Pan Vonášek následně svolal všechny
zástupce spolků v Březí. Byli zvoleni další členové MOR:
* tajemníkem Václav Sloup č. p. 24,
* pokladníkem Josef Karlík č. p. 41,
* knihovníkem Karel Čížek č. p. 32 a
osm členů dalších z řad původních spolků.
Prvním jejich počinem bylo zajištění pamětní desky místním
občanům, kteří zahynuli za okupace. Pamětní deska obětem
nacizmu byla slavnostně odhalena zástupci MNV Březí v čele
se starostou, tehdy předsedou Josefem Habadou. Dále byli přítomni čestní hosté za ONV Blatná Jaroslav Šneberger a školní
inspektor Václav Šilha.
Slavnost zahájil předseda MOR pan učitel Vonášek, přivítal
přítomné, čestné hosty a pozůstalé rodin umučených – po Josefu Trefném z č. p. 28, Františku Kadlecovi z č. p. 21, Josefu
Vávrovi z č. p. 64. Následovaly projevy zástupců obce Březí
a ONV Blatná. Po projevech bylo uvedeno pásmo básní a vše
zakončily hymny: Československa, Ruska, Ameriky a Anglie.

Divadelní činnost

Od roku 1947 bylo sehráno několik divadelních
her na návsi u hostince.
Toto místo bylo ale
nevyhovující, tak bylo
rozhodnuto, že se postaví
jeviště jako přístavek
k sálu hostince v č. p. 33,
za peníze, získané z kulturní činnosti předešlé.
Již 7. 7. 1947 o pouti
bylo uvedeno do provozu
nové jeviště. Bylo postaveno svépomocí občany
obce. Zařízení jeviště
bylo uhrazeno MOR. Při
Foto: Hančí, manželka Jana Sladpremiéře otevření jeviště
kého koziny v Psohlavcích, rok
slavnostně hrála posádko- 1956, pocházela z Újezda.
vá hudba z Písku, řízená
Foto z archivu autora.
majorem Lokvensem.
Dále zde hrály při tanečních zábavách místní kapely – jako Balkové, Čadkové a Kapela Václava Kočovského ze Záhrobí, který
ji dirigoval. Všechny kulturní akce v Březí byly vždy hojně
navštěvovány. Tato bohatá činnost trvala do roku 1956, kdy byl
pan učitel z politických důvodů vystěhován do Písku. Po jeho
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odchodu bylo sehráno ještě několik divadelních her, vystupovaly zde u nás divadelní soubory z Blatné, Chlumu, Plzně. V roce
1974, kdy byl MNV Březí sloučen s MNV Předmíř, byl veškerý
majetek, spojený s provozováním divadla, předán MNV Předmíř a tím veškerá kulturní činnost té doby skončila.
Srdečný dík patří manželům Vonáškovým, všem občanům, kteří
spolupracovali na kulturním dění v Březí. Bohužel, už jich žije
jen pár.
Karel Malý

BUZICE

V Buzicích se potkal nohejbal
s horskými koly
Cross Country Buzice

O víkendu 24. září probíhal na soukromém hřišti v Buzicích
nohejbalový turnaj a zároveň v Buzičkách 1. ročník závodu
horských kol „Cross Country Buzice“. Sportovnímu dění byl v
Buzicích přítomen jako čestný host bývalý profesionální cyklistický závodník z Plzně Ladislav Ferebauer /53 let/.
Na závodě horských kol se v ono sluneční odpoledne sešlo v
lesním stínu šestnáct borců včetně jedné zástupkyně „něžného
pohlaví“.
Celý článek byl uveřejněn v Blatenských listech. Najdete ho
také na našich webových stránkách.
Vladimír Šavrda
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a vzali nás takříkajíc „do učení“. Moc dobře si vzpomínám na
moudro, kterým mně častoval jeden člen jejich party: „Hlavně,
když máš peníze, hrát to umět nemusíš!“, směje se Eduard Uzlík. Tento sympatický karbaník není žádné „ořezávátko“ - hraje
na ligové úrovni rokycanský i plzeňský pohár.
Nejinak tomu je u jeho společníka Vladimíra Bělohlávka /76
let/, který kartami naplňuje svůj volný čas přes padesát let:
„Mně mariáš naučil táta. Jak moc jsem na turnajích úspěšný?
No, střídavě oblačno,“ hodnotí Vladimír Bělohlávek svůj statistický přehled. Jak být úspěšný v mariáši? „Na to žádný zaručený recept neexistuje. Musí přijít prostě dobrá karta a musí být
trochu toho obyčejného štěstí,“ krčí rameny ostřílený borec.
Ke karbanu neodmyslitelně patří půllitr piva a co hlavně - dobrá
cigareta nebo doutník či fajfka. Nejinak tomu bylo i tentokrát
a tak by se jako kulisa k husté, kouřové cloně náramně hodil
nestárnoucí šlágr z parodie „Limonádový Joe“ v podání Květy
Fialové „Když v baru houstne dým …“ Majitel hostince Petr
Samec se jal několikrát mohutně větrat a neodpustil si rýpavou
poznámku: „Sakra, tady se kouří, jako by krabička cigaret stála
čtyři padesát …“
Z buzického mariášového turnaje neodešel nikdo s prázdnou
- cen bylo dost pro všechny - uzené ryby, láhvové pivo, víno,
čepice, trička, pytle brambor, živí kapři apod.
Pro cenu za třetí místo si přišel Miroslav Hurt ze Střížovic.
Stříbrnou příčku obsadil Jan Lilovský z Blovic. Zlatou kartu
tentokrát hřál na své hrudi Josef Vitoušek z Údraže. Obsazení
domácích bylo tentokrát víceméně jen symbolické- Buzice reprezentoval jen jeden hráč, a to Miroslav Rataj. V konkurenci
ale obstál příkladně, třináctá pozice nebyla vůbec špatná.
Vladimír Šavrda (redakčně kráceno)

Nohejbalový turnaj „U Čilejch“

Tento turnaj si rozhodně nekladl za cíl ohromovat diváky husarskými kousky, ale spíše je i sebe pobavit. A to se rozhodně
podařilo! Do turnaje se přihlásilo osm sestav.
V turnaji na celé čáře zvítězili s jasnou převahou „Karlíci“ z
Blatné. Stříbro bylo souzeno domácím, bronz týmu „Stars“.
Bramborová medaile si počkala na Šampióny, páté místo vybojovali Voborníci ze Skaličan. Šestou pozici uhájila „Vinter
- Scholajzna“ z Blatné. S předposledním místem se museli
spokojit Borci a s černým Petrem tentokrát odešli „Pražský
Karlové.“
Celý článek byl uveřejněn v Blatenských listech. Najdete ho
také na našich webových stránkách.
Vladimír Šavrda

MARIÁŠ

„Hlavně, když máš peníze, hrát to umět nemusíš,“ zopakoval při
mariášovém turnaji v Buzicích moudro svých učitelů karbaník
Eduard Uzlík z Rokycan
Ono předposvícenské odpoledne by v šenku buzického hostince
„U Čilejch“ špendlík nepropadl. Konal se zde totiž turnaj ve
voleném mariáši a díky rozsáhlé propagaci akce byla účast nadprůměrná - za hráčské stoly usedlo rovných 44 přátel žaludského esa z různých končin republiky.
Zastoupeny byly i Rokycany. Eduard Uzlík /75 let/ mariáš
„mastí“ už úctyhodných šedesát let! „Nejdřív jsme jako kluci
chodili do hospod především na pivo, pak jsme se otrkali a okukovali starší chlapy při mariáši. Jim byl náš zájem sympatický

Linka Důvěry Strakonice

Oznamuje dobu provozu:
každý všední den kromě letních prázdnin
od 15 do 22 hod. Tel.: 722 050 013
Linka je placená dle tarifu operátora,
Zřizuje Dyscentrum- Strakonice za podpory města Strakonice.
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Buzice - Hubertova jízda

BEZDĚDOVICE

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: „Lidé. Protože
obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují
peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a... tak nežijí ani
v přítomnosti ani v budoucnosti.
A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho,
aby předtím žili.“
Dalajláma

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
Máme být na koho pyšní….

Jiří Scheinherr z Bezdědovic

Jeden z mých velkých vzorů byl můj strýc Heřman, který bojoval za odtržení českých zemí od Rakouska -Uherska a za vznik
samostatného Československa.Později vyučoval na letecké škole, ale to jsem ještě nebyl na světě.
Již jako dítě jsem snil o létání a v sedmnácti letech jsem prošel
základním výcvikem na letišti ve Strakonicích a začal jsem létat
na větroních. Splnil jsem stříbrné C, což je 50km cílový přelet,
převýšení 1000m a minimálně pět hodin letu. Můj osobní rekord je 8 hodin 15minut a udělal jsem několik 100km přeletů.
Po čtyřicítce jsem létání pověsil na hřebíček. Kolem padesátky
se objevily zdravotní potíže, začal jsem chodit k lékaři, brát
prášky, ale zároveň jsem zkusil pohyb, nejdříve v posilovně.
Účinek tělesných cvičení se brzy dostavil. Přidal jsem kolo.
Třikrát jsem jel silniční závod Král Šumavy, 150km. Když se v
Blatné začal organizovat triatlon v r. 2008 a plavání probíhalo
na rybníce Pustý, tak jsem prostě musel. Tenkrát to byl můj
první větší závod a krize se samozřejmě dostavila. Nakonec vše
dobře dopadlo a závod jsem dokončil. Od té doby jsem na triatlonu každoročně. Téměř každý víkend se zúčastňuji různých
běžeckých závodů, které zahrnují i půlmaratony. Nejraději mám
krosy, protože se běhají v přírodě.V říjnu, na lesním běhu kolem
Ameriky v Písku, mi jeden z pořadatelů neoﬁciálně oznámil,
že jsem ve své kategorii na 3. místě v Jihočeském poháru triatlonistů v roce 2011. Mám z toho velkou radost. Již druhým
rokem mě na závodech doprovází dcera Ivona. Ze začátku jsem
ji předbíhal, ale teď už na ni nemám, a když stojí na bedně, tak
jí jen závidím. O Vánocích, na Štěpána, se pravidelně se všemi
svými dětmi zúčastňujeme běhu kolem Tálína. Stala se z toho
již tradice a pěkně si to užíváme. Pohyb doporučuji všem. Nejdůležitější je první krok a pak už vás to chytne.
Text: Jiří Scheinherr

Zastupitelstvo obce gratuluje panu
Scheinherrovi i dceři Ivoně k jejich
dosavadním úspěchům a přeje do
dalších let radost ze sportu.
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Aktuální téma již 6 let - spravedlivější přerozdělování sdílených daní, tedy o zákoně č. 234/2000 Sb. o rozpočtovém
určení daní (RUD).
motto: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“
Dne 21.září 2011 se
uskutečnil v Praze
„ Pochod starostů“ ,
kterým byl vyjádřením
požadavku, aby vláda návrh předložený
Ministerstvem ﬁnancí
ČR schválila a vůle k
respektování závazků
Programového prohlášení vlády i vůle občanů v regionech, kteří
jsou nuceni žít na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Přes 1000 starostů ze všech koutů České republiky se vydalo s
prapory a transparenty do Prahy k Úřadu vlády podpořit nový
návrh ﬁnancování obcí a měst z dílny ministerstva ﬁnancí. „Je
to vyvrcholení našeho šestiletého úsilí o spravedlivou změnu tak, aby regiony naší země nedoplácely na čtyři největší
města v čele s Prahou“, shrnul k akci Josef Bartoněk, předseda
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které akci pořádá.
„Novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) odstraňuje
dlouhodobě propastný rozdíl mezi příjmy Prahy a nejchudších
obcí na přijatelný evropský standard – tedy trojnásobek.
Za Blatensko se zúčastnili zástupci těchto obcí: Bělčice,
Bezdědovice, Blatná, Mačkov, Myštice, Kadov, Kocelovice,
Předmíř, Velká Turná, Radomyšl, Sedlice, Záboří – celkem
16 osob.
Nyní: 31 700 Kč občan Prahy x 6 800 Kč my ostatní
Před Úřadem vlády se tisícovka starostů sešla s premiérem Nečasem, který převzal výzvu s podpisy a razítky obcí a jednoduchým heslem: „Pane premiére, dodržte slovo!“
Zástupci SMS ČR a SPOV se následně sešli s ministrem Kalouskem. „Pan ministr nás ubezpečil, že námi požadovaný
trojnásobek rozdílu v příjmech mezi nejbohatší Prahou a
nejchudšími obcemi, bude i nadále prosazovat.
Tato aktivní forma podpory návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) podnícená Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu venkova, směřuje ke zmírnění
stávajících neodůvodněných rozdílů v příjmech samospráv a
diskriminaci obcí a měst velikosti do 150 tisíc obyvatel.
Přijetí tohoto návrhu má pro budoucnost našich občanů, obcí i
venkova zcela zásadní důležitost. Ačkoliv návrh vychází z údajů
odborné analýzy ekonomických podmínek života obcí a přibližuje nás evropským poměrům ve ﬁnancování samospráv, zvedá se
proti němu silný hlas čtyř největších privilegovaných měst.
Starostové v dopisu pro premiéra, podporují návrh ministerstva
ﬁnancí, který by 80% populace zvýšil životní úroveň, posílením
příjmů 6241 měst a obcí v ČR formou změny rozpočtového
určení daní. Viz níže zaslaný dopis panu premiérovi.
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem naší obce a pevně věřím, že jménem
i všech jejích občanů. Říká se, že pokud někomu věnujete klíč
od svého domova, platí, že jej považujete za blízkého člověka,
za někoho, komu se nebojíte svěřit svůj majetek i bezpečí, neboť jej pokládáte za přítele. A pokud o něčem prohlásíme, že je
to klíčové, myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.
Přijměte proto klíč od naší obce jako pozvání k její návštěvě,
ale i jako projev důvěry, že Vaše vláda myslí skutečně vážně
své závazky, jak je v oblasti ﬁnancování samospráv přislíbila ve
svém Programovém prohlášení, v němž uvádí, že „cílem vlády
je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů
na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a
aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“
(str. 5 Programového prohlášení vlády).
Tento klíč je rovněž prosbou o podporu změny ﬁnancování
samospráv, jak je Vaší vládě navrhuje Ministerstvo ﬁnancí ČR.
Žádáme Vás, abyste se vahou Vaší osoby zasadil o brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní k dosažení cílů
Vaší vlády, jak jsou shora citovány z jejího prohlášení. Naše
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obec tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás dovoluji
tímto dopisem informovat. Mohl bych zde vypočítávat, s jakými
starostmi se potýkáme, jak plánujeme rozvíjet naši obec, jaké
investice pro lepší život občanů chceme uskutečnit a jak je pro
nás klíčové tento návrh zákona prosadit. Namísto toho si jen dovolím uvést, že jste klíčovou osobou k prosazení tohoto návrhu.
Mimo vlastní pozvání k návštěvě naší obce Vás proto zdvořile
žádám o podporu změn ve ﬁnancování samospráv v souladu s
prohlášením Vaší vlády.
Ano, považujte, prosím, tento dopis pro naši obec za skutečně
klíčový.
S přáním na viděnou v naší obci Vás zdraví a
symbolický klíč od obce zasílá jménem všech jejích občanů
Ing. Miluše Kubátová, starostka
Sliby se mají plnit, o to víc, pokud zazní z úst předsedy vlády.
Všichni máme v živé paměti premiérovo sdělení vyslovené za
přítomnosti mnoha set starostů dne 21. 9. 2011, že do konce
měsíce října vláda projedná a schválí novelu zákona o RUD s
maximálně trojnásobným parametrem podílu mezi Prahou a
nejmenší obcí. Říjnové dny se nemilosrdně blíží ke konci a ono
opět NIC. Nastal proto čas připomenout premiérovi jeho slova a
dát zřetelně najevo, že starostové nespí a nadále trvají na svém
požadavku. Chceme nový RUD v co nejbližší době!
Jak jistě víte z médií i z diskusí s kolegy z obcí a měst, debata
nad novou podobou ﬁnancování obcí a měst běží. Je počátek
listopadu a je zcela jasné, že slib, daný premiérem tisícovce
starostů nebyl dodržen - novela zákona o RUD se v říjnu nedostala na pořad jednání vlády. Členské obce Sdružení místních samospráv, které za nový RUD po léta bojují, proto opět
připomínají toto celostátně nesmírně důležité téma. Dne 1. 11.
proto vyvěšujeme protestní vlajky, které nesundáme dokud
pan premiér slib nedodrží. Proto Vás vyzýváme, vyvěšujte
vlajky, propagujte RUD do médií, mezi občany i mezi méně
poučenými kolegy z nezapojených obcí a měst. Je to naše
společná věc!
Protože projednávání novely zákona o RUD se nám na naší politické scéně jaksi zadrhává a nějak potichu se toto téma začíná
vytrácet a jeho projednávání se záměrně oddaluje, dovolujeme
si nebýt těmi, kteří jen nečinně přihlížejí a vyzvat Vás k další z
akci na podporu RUD.
Koncem listopadu chceme iniciovat setkání zástupců našich
jihočeských měst a obcí se zákonodárci. Je to trochu jiná forma
původně předpokládaných návštěv, jejíž výhodou je především
možnost přesnější argumentace na podporu našich požadavků.
Případné osobní návštěvy u zákonodárců pak budou jako doplňkové. Tato setkání proběhnou ve všech krajích.

Výzva poslancům a senátorům
v Jihočeském kraji

Vážení zákonodárci našeho Jihočeského kraje,
již mnoho let se vede veřejná diskuse na téma spravedlivějšího
přerozdělování sdílených daní, tedy o zákoně č. 234/2000 Sb.
o rozpočtovém určení daní (RUD). V současné době je na stole
návrh novely tohoto zákona připravený Ministerstvem ﬁnancí.
Hlavním principem této novely je dle navrhovatele dlouhodobá
stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak,
aby více odpovídaly jejich povinnostem i odpovědnosti a současný diskriminační podíl příjmu na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ samosprávami se snížil na úroveň rozdílu
ve vyspělých zemích EU.
Také my máme za to, že předložený návrh nám může významně pomoci narovnat stávající diskriminační disproporce mezi
jednotlivými městy a obcemi a zaručit tak větší rovnoprávnost
všech občanů naší země. My, ani naši občané, nechceme být
občany II. kategorie.
Obracíme se na Vás jako volení zástupci a představitelé obcí i
měst, a také jménem občanů našeho kraje. Jejich volbou vznikly
nejen naše, ale především Vaše mandáty. Svůj mandát vykonáváte v souladu se svým slibem, jste ve svém hlasování suverénní a samostatnou osobností, a tak ve Vašich rukách leží velký díl
odpovědnosti za budoucnost našeho regionu. Předložená novela
zajistí dlouhodobý přínos pro naše občany a sídla v našem kraji.
Tedy věříme, že je přijatelná pro všechny volené představitele
napříč politickým spektrem.
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Dovolujeme si Vás proto cestou této naší otevřené výzvy pozvat
na společné jednání o výše zmíněné novele, která může mít
zcela zásadní a pozitivní dopady na rozvoj našeho kraje. Rádi
bychom s Vámi, i v zájmu našich obyvatel, toto téma důkladně
projednali.
Jde o nápravu, na kterou čekáme roky a víme, že nám tato změna umožní zvýšit kvalitu života našich občanů v 6 241 měst a
obcí v ČR. Tak si držme palce.
Text: Miluše Kubátová

SPORTOVNÍ DEN
PRO DĚTI

V sobotu dne 10. září 2011 se v
Bezdědovicích uskutečnil „Sportovní den pro děti“, který pořádal
Pavel Merhaut ml. společně s
dalšími dobrovolníky. Ti zajištovali občerstvení a hladký průběh
sportování na jednotlivých stanovištích. Sportovní den začal ve
13:00 hodin za krásného počasí
na obecním hřišti. Pro děti bylo
připraveno mnoho her a soutěží
např. skákání v pytli, střelba na
basketbalový koš, přenášení míčku na pingpongové pálce, přetahovaná na laně, slalom s hokejovou holí a míčkem, shazování
PE lahví míčkem.
Pro zájemce byl k dispozici hojně využívaný přístroj na měření
krevního tlaku a tepové frekvence.
Dále bylo pro děti připraveno pití, koláčky a ovoce zdarma,
rodiče pak využívali občerstvení u místního stánku. Po splnění
disciplin dostaly děti různé dárky.
Dětské sportování v Bezdědovicích se opravdu vydařilo. Děkuji
všem dobrovolníkům za spolupráci.
Text a foto: Pavel Merhaut ml.
Naši jubilanti…

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Mnoho štěstí neboť je krásné,
mnoho zdraví neboť je vzácné,
mnoho lásky neboť je ji málo a
mnoho všeho, co by za to stálo.

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum:
* p. Scheinherrová Vlasta , Bezdědovice ( 70 let )
* p. Merhautová Růžena , Bezdědovice ( 85 let)
* p. Scheinherr Ondřej, Bezdědovice ( 80 let)
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu a životní elán.
Miluše Kubátová

Narodili se ...

14.10. 2011 Matouš Březnický , Bezdědovice č.p. 117
Vítáme Matouška do života a přejeme mu i celé jeho rodině,
aby příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým nebem, aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono,
aby mohlo být na své rodiče pyšné.

Opustili nás…

* říjen 2011, pan František Fořt, nar. 1920, Paštiky
* říjen 2011, pan Josef Koubek, nar. 1929 , Bezdědovice
Čest jejich památce !

BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVÁNÍ

Již tradičně druhou sobotu v měsíci říjnu se v Bezdědovicích
pořádá Posvícenský turnaj v nohejbalu trojic. Letos se tento turnaj konal 8.10.2011. I za nepříznivého počasí se ve sportovním
areálu v Bezdědovicích sešlo osm trojic. Pohár za první místo
převzala trojice VINICE, na druhém místě se umístnila trojice
HLINÍK a třetí BAUMAN. Všichni účastníci obdrželi za své
sportovní výkony věcné ceny .I když panovalo špatné počasí
měli všichni dobrou náladu.
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Text :Alena Vestfálová. Foto : Stanislav Brda

a výdejnou jídla. Vedení obce prezentovalo dne 28.10. dokončené nájemní byty při dnu otevřených dveří. Účast byla hojná.
I když zájemců o byty je dostatek, stále obec přijímá žádosti
o tyto nájemní byty. Chceme, aby komise určená pro výběr
zájemců měla větší možnost výběru. Hlavně obec preferuje
zájemce z řad mladých rodin s dětmi. Výstavbu provedla strakonická stavební ﬁrma Aldast, s.r.o.
Kontakt: obec@cecelovice.cz
mob.: 602 478 460

HAJANY

Knihovna v Hajanech opět netradičně

Připravované sportovní a kulturní akce v roce 2011, je na co
se těšit !
• 26.11. od 13:00 hodin Turnaj v křížové sedmě - Obecní hostinec
• 4.12. Mikulášská nadílka - sál Obecního hostince (datum bude
upřesněno)
• 26.12. od 9:30 hodin Vánoční turnaj ve stolním tenise ve čtyřhře – Obecní hostinec
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým i zastupitelstva obce mnoho krásných
chvil v příjemné atmosféře Vánoc, úspěšný vstup do nového
roku, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů ,
hodně dobrých myšlenek a mnoho chuti do práce.
Miluše Kubátová, starostka

ČEČELOVICE

Čečelovice dostavěly 9 nových
nájemních bytů
Již od května minulého roku se rozjela nástavba a přestavba 9
bytových jednotek v budově bývalé MŠ. Vznikly zde byty těchto velikostí:
2. N. P. – samostatný byt
Byt 2 + KK
/40,98 m²/
3. N. P. – 5 bytů
Byt 2 + KK
/38,21 m²/
Byt 2 + KK
/38,21 m²/
Byt 2 + 1
/74,91 m²/
Byt 2 + KK
/51,14 m²/
Byt 2 + 1
/67,90 m²/
4. N. P. – 3 byty
Byt 3 + KK
/98,13 m²/
Byt 2 + KK
/51,14 m²/
Byt 3 + KK
/101,19 m²/
Stavba byla dokončena a
zkolaudována 21.10.2011.
Celkový objem prací činil 10 898 000,- Kč. Tak
vzniklo v obci celkem 18
obecních bytů. Předpokládaná výše nájmu je 40 Kč
x podlahová plocha bytu a
příslušného sklepa. V bytech je vlastní plynové topení s ohřevem vody, vlastní
elektro - přípojka, nainstalovány jsou nové kuchyňské
linky a sporáky. Velký dvůr slouží jako parkoviště, bývalá školní zahrada skýtá místo k odpočinku. V budově s vlastním vchodem byla zrekonstruována i mateřská škola s 2 velkými třídami

Pozvání do naší knihovny přijal pan ing. Bc. Jiří Vlček z oddělení ochrany přírody obor životního prostředí z Krajského
úřadu Plzeňského kraje a povyprávěl nám o zvířatech, která žijí
v přírodě kolem nás. Vyprávění bylo velmi zajímavé a doplněné
krásnými diapozitivy. Sešlo se nás tak na třicet, v tak malé vesnici jako jsou Hajany, je to téměř polovina. Pan Vlček přivezl i
dárky pro děti, o které si lehce zasoutěžily, to pro kontrolu, jestli
dávaly pozor a opravdu poslouchaly, neboť dárky se rozprchly.
Vnímám toto setkání jako příjemné připomenutí toho, že i my
jsme součástí přírody a je potřeba k tomu tak přistupovat. Dobrá
rada pro Vás čtenáře - budete-li mít možnost se takového setkání zúčastnit, neváhejte. Je příjemné a obohacující.
Přeji příjemný podzimní čas
Zdeňka Bartušková, knihovnice

 Vánoční stromeček v Hajanech
A je tu zas ten vánoční čas.
Přijďte jej s námi přivítat v neděli 27.11.2011 v
17 hodin k Vánočnímu stromečku u Obecního
úřadu v Hajanech. Sejdeme se a poslechneme
koledy v podání místních dětí. Vypijeme vánoční
čaj, vánoční punč pro zahřátí i nějaké perníčky
budou.
Těšíme se na Vás, zastupitelé OÚ a knihovnice.
 Mikulášská nadílka
Obec Hajany a SDH Hajany srdečně zvou všechny malé i velké na tradiční Mikulášskou nadílku.
Kdy? sobota 3. 12. 2010 od 14,00 hodin
Kde? Hajany – společenská místnost Obecního
domu
 SILVESTR 2010 V HAJANSKÉ HOSPODĚ
31. 12. 2011 od 20,00 hodin se koná v Hajnské
hospodě Silvestr 2011.
K tanci a poslechu bude hrát DJ “Luboš”
Na přání možno zajistit večeři.
Rezervace míst osobně v hospodě nebo na
telefonu 602 123 656.

MLADÍ HASIČI V HAJANECH

V minulých číslech SOBáčku jsme Vás informovali o založení
družstev mladých hasičů v Hajanech a jejich činnosti. Tento
počin se (za podpory SDH a obcí Hajany a Chlum) setkal s
kladným ohlasem jak u dětí, tak rodičů, což nás také následně
vedlo k rozšíření našich aktivit o družstvo „přípravky“.
Ve dnech 1. - 2. 10. 2011 se vedoucí mladých hasičů zúčastnili nezbytného Školení vedoucích mladých hasičů a dorostu
ve Sřelských Hošticích, které bylo pro nás velkým přínosem.
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Všichni hajanští vedoucí toto školení
absolvovali úspěšným
splněním závěrečného
testu pro vedoucí s
kvaliﬁkací III.
Dne 22. 10. 2011 proběhla ve Volyni podzimní část okresního
kola celostátní hry
„Plamen“, kterou si
„naši mladí“ vyzkoušeli poprvé. Jednalo
se o Závod požárnické všestrannosti, složený ze šesti disciplín
(střelba ze vzduchovky, základy topograﬁe, uzlování, první
pomoc, požární ochrana, překonání překážky), a dále o štafetu
požárních dvojic, při které si Jiří aliaz Hubert mohl vyzkoušet
roli rozhodčího. Z Hajan vyrazila 2 družstva starších a 1 družstvo mladších hasičů. V nabité konkurenci jsme i přes nezkušenost, byli ostatním více než vyrovnanými soupeři, o čemž
svědčí i naše umístění. Mezi staršími sice družstvo „Hajany B“
zaplatilo nováčkovskou daň a nevyhnulo se zbytečným chybám,
za což bylo odměněno 23. místem z 25. týmů, ale o to větší
radost nám udělalo družstvo „Hajany A“, které obsadilo krásné
15. místo. Výbuch největší radosti, ale přišel při vyhlašování
výsledků kategorie mladších, kteří v konkurenci 24 družstev
„vypálili rybník“ mnoha zkušenějším a nahlédli do tzv. TOP 10,
když obsadili 10. místo.
Ani po tomto jsme však neusnuli na vavřínech, a dále se o nedělích pravidelně setkáváme a užíváme zimní přestávky před tím,
než se na jaře 2012 opět rozjede koloběh soutěží. Chodíme na
procházky a pouštíme balónky štěstí, jindy zase pouštíme draky.
Plánujeme návštěvu bazénu a v zimě bobování. Zkrátka zimní
příprava jak má být, a my věříme, že přispěje k dalším dobrým
výsledkům a následné radosti nás všech.
Edita Zíková, Jiří Thorovský
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HORNOSÍN

Zastupitelstvo obce spolu s ﬁnanční komisí připravuje návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled na období 2013 - 2014. Touto cestou
žádáme občany o hodnotné podněty směřující
k rozvoji obce, které by mohly být zahrnuty do
výdajů v rozpočtu.
Obecní úřad oznamuje občanům, že se v úterý dne 20. 12. 2011
od 17,00 hodin koná v budově požární zbrojnice veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu obce
Hornosín. Návrh ÚP je k dispozici na OÚ Hornosín v úředních
hodinách nebo po domluvě se starostou.
Obecní úřad spolu se zastupitelstvem obce přeje občanům pohodový předvánoční čas, šťastné sváteční chvíle Vánoc a veselou
oslavu konce roku.

CHLUM

Památce zesnulého Luboše Hajny z Blatné se jela vrchařská
časovka i pietní jízda
Luboš Hajna z Blatné nebyl jen svědomitým zaměstnancem blatenské radnice a vynikajícím sportovcem / především cyklistou/,
ale rovněž bezvadným kamarádem a člověkem se srdcem na
pravém místě. Vyzařovala z něho pozitivní energie, obětavost a
pochopení pro všechny složité lidské situace. Jako cyklistický
závodník dosáhl fantastických úspěchů, jako člověk dosáhl ještě
mnohem víc. To všechno skončilo ve zlomku jediné vteřiny loni
na podzim před obcí Záboří, kde zahynul při tragické dopravní
nehodě v sedle svého kola.
Na jeho počest se konal v neděli 25. září první ročník časovky
do vrchu, nesoucí jeho jméno. Trasa vedla z obce Chlum do
obce Hornosín a její výměra činila cca 9 kilometrů. Sportovní
akci uspořádaly společně cyklistický klub SCV Blatná, obec
Chlum a obec Hornosín. Čestnou záštitu nad cyklistickým podnikem převzal senátor Miroslav Krejča, který organizátorům
věnoval obří putovní pohár pro hlavního vítěze. Jak on sám je
na tom s cyklistikou? „Já jezdím opravdu jen rekreačně několik
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málo kilometrů. To, co
vy tady pořádáte, by
mně zabilo,“ přiznává
barvu mecenáš závodu.
„Ale cyklistiku a sport
jako takový samozřejmě
uznávám a rád podám v
této oblasti pomocnou
ruku.“ Senátor Krejča
byl akci osobně přítomen a ujal se čestné
funkce předávat na konci závodu ceny.
Zahajovací ročník „Memoriálu Luboše Hajny“
absolvovalo šestnáct
závodníků. „Trasa se mi
líbila. Myslím, že byla
zvolena vhodně,“ soudí
Martin Kalina z Tábora,
který s Lubošem Hajnou
závodil ve společné stáji
„RICOH Tábor“. „Přijel jsem hlavně kvůli kamarádovi, dát
najevo, že na něho nikdy nezapomenu a že mi na něm velice
záleželo. Pořadí tady dnes není důležité!“
Do Chlumu u Blatné se vypravila i trojice Lubošových kamarádů, kteří si závodní trasu pouze objeli jako pietu - Václav Cheníček ze Skaličan a Jaroslav Blovský z Blatné /oba zaměstnanci
Městského úřadu Blatná/
a Luboš Skuhravý, který
s Lubošem najezdil bezpočet kilometrů. „Během
jízdy jsme se rozhodli
absolvovat závod jako
časovku družstev, o
které jsme věděli, že
ji bezkonkurenčně vyhrajeme,“ zavtipkoval
si v cíli nezávodník a
sváteční jezdec Václav
Cheníček.
Neštěstí nechodí po
horách, ale po lidech.
Luboš Hajna se s ním
bohužel střetl a zemřel.
Důležité je, aby jeho
památka žila dál. A to se
s podílem popisovaného
závodu určitě podaří.
Vladimír Šavrda (redakčně kráceno)

CHOBOT

Informace z Chobota za II. pololetí 2011

2. pololetí jsme zahájili hasičskou soutěží o pohár starosty obce,
která se konala 5.7.2011. Po celé odpoledne i večer nám přálo
počasí, takže se po všech stránkách akce hodnotila kladně, dobrá nálada vydržela do pozdních nočních hodin.
Dále v červenci byla ukončena akce z programu obnovy venkova - částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v částce 62 tisíc
Kč, z toho dotace kraje činila 30 tisíc Kč. Ještě v letních měsících začala probíhat oprava kapličky, která byla dokončena a
předána koncem října. Celková rekonstrukce byla v hodnotě 111
tisíc Kč, z toho dotace od krajského úřadu činila 60 tisíc Kč.
29.10.2011 bylo celé odpoledne „naše tradiční posvícení“
s hudbou. Obešlo se každé stavení, zahrála písnička a za odměnu bylo občerstvení a co hlavně, no přeci „hnětynka“. Nálada
po celé odpoledne výborná, večer pokračování v „hasičárně“,
velké poděkování patří za krásné odpoledne hudbě Kvačebě
/naší kapele/ a vlastně všem chobotským občanům.
Na 12.11.2011 (tedy až po uzávěrce příjmu příspěvků) bylo
připraveno posezení s důchodci: Věříme, že se toto odpoledne
vydařilo, při hudbě si všichni zazpívali a my budeme mít dobrý
pocit, že pro dříve narozené můžeme něco udělat.
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Na první adventní neděli připravujeme rozsvícení vánočního
stromečku u „hasičárny“. Konec roku a přivítání roku nového
bude určitě bublinkami, kde jinde než v naší „hasičárně“.
Tím jsem vyčerpala činnost naší malé vesničky ve 2. pololetí
roku 2011 a přeji všem krásný, ničím nenarušený podzim a
hlavně pevné zdraví do dalších dnů.
Nad 70 roků oslavili a do konce roku oslaví narozeniny tito
naši občané, srdečně blahopřejme:
Švejdová Zdeňka /81/, Němec Jaroslav /74/, Balík František /82/,
Češková Miloslava /86/.
Chobot 1. 11. 2011, Kubátová Anna
Sluneční hodiny na opravené kapličce v obci Chobot

HASIČI Z CHOBOTA V ROCE 2011

Rok se s rokem sešel a chobotští hasiči, jichž jsem také členkou, mají za sebou další úspěšnou sezónu. Chobot je malinkatá
vesnička, která již v tomto roce má více členů hasického sboru,
nežli stálých obyvatel. Chobotští hasiči jsou již celkem známí
jak v blízkém okolí Chobota, tak i na okrskové soutěži. Jistě
za zmínku stojí to, že se v letošní sezóně několikrát zúčastnili i
naši veteráni, kteří měli krásné výsledky. Ale nebudeme předbíhat a vezmeme to pěkně od začátku.
Prvními závody, kterých jsme se v letošním roce zúčastnili, byla
okrsková soutěž na Svobodce. Konala se 21.5., soutěžilo se
v následujících disciplínách: běh na sto metrů s překážkami a
požární útok. Soutěž začala v 13:00, nechybělo nám odhodlání
ani dobrá nálada. Bylo to také znát na konečném výsledku,
ženy se umístily na 1. místě, muži B také na 1. místě a muži A
na neméně pěkném 2. místě. O týden později, tedy 28.5., jsme
se zúčastnili soutěže o Pohár starosty obce Drahenického Málkova v zastoupení 4 týmů ve 3 kategoriích. A to kategorie ženy,
které získaly hezké 2. místo, poté v kategorii muži, kteří byli
zastoupeni ve dvou týmech, muži A, kteří se umístili na 4. místě a muži B, kteří skončili na 7. místě. V poslední kategorii se
zapsali i naši veteráni a ti si vybojovali 1. místo.
Poté následovala okresní soutěž, která se konala ve Strakonicích
11.6. , tato soutěž byla bezpochyby jedna z nejúspěšnějších.
Soutěžilo se ve třech disciplínách – běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4x100 a požární útok. Družstvo žen si vybojovalo
1. místo v celkovém pořadí a to nám zajistilo postup na krajskou soutěž, která se konala v Písku. Ženy ještě získaly 3. místo
v soutěži o pohár starostky města Strakonic, muži A skončili na
celkovém 3. místě a muži B se umístili na 5. místě.
Na krajskou soutěž, která se konala o týden později, tedy
18.6., nás odvezl domluvený autobus, který nám zaplatila obec
Chobot. Opět se soutěžilo ve třech disciplínách. Bohužel nám
nepřálo počasí, pršelo celý den, takže disciplíny byly tímto ještě
dosti ztížené. Naše družstvo žen se nevzdávalo. Ale bohužel
nám nepřálo ani štěstí, takže naše celkové umístění bylo 7. místo. Žádnou velkou hlavu jsme si z toho nedělaly. Je to hra, takže
je důležité zúčastnit se a není potřeba vyhrát. A myslím, že tato
skutečnost nás ještě více nabudila k tomu, abychom se příští rok
snažily ještě více, aby byl výsledek lepší než ten letošní.
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Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla soutěž v Bezdědovicích. Ta se konala 2.7. a soutěžilo se jen v jedná disciplíně a to v
požárním útoku. Družstvo žen se umístilo na 2. místě, družstvo
mužů mělo dvě družstva: muži A se umístili na 1. místě a muži
B na 7. místě.
Následující soutěž jsme uspořádali u nás v Chobotě. Soutěž se
konala 5.7. od 13:00, které se zúčastnilo celkem 21 družstev
a to ve třech kategoriích ženy, muži a veteráni. Naše družstva
se umístila na velice pěkných příčkách, a to družstvo žen na 1.
místě, stejně i muži A, veteráni na 2. místě. Další soutěž, které
jsme se zúčastnili, se konala v Uzenicích, kde naši veteráni
ukázali mladší generaci, že ještě nepatří do starého želez a jsou
pořád plni síly a odhodlání. Získali totiž 1. místo, muži jim ale
pěkně šlapali na paty a nakonec získali také 1. místo, muži B
bohužel dostali N. Ženám se útok také moc nepovedl, takže
získaly bramborovou medaili. Následovala soutěž v Bělčicích,
kde se přihlásilo jen jedno družstvo mužů a nakonec získali 1.
místo. Muži se pak také zúčastnili noční soutěže, která se konala 6.8. v Češticích kde se umístili na krásném 10. místě z 42
zúčastněných. Poslední soutěž, které jsme se zúčastnili, byla
soutěž, která se konala 23.8. v Hajanech. Počasí nám tehdy také
vůbec nepřálo, ale nám to náladu nezkazilo. Takže jsme si z Hajan odvážely ženy 2. místo, muži A 10. místo a muži B 5. místo.
Letošní sezónu máme úspěšně za sebou a již teď se moc těšíme
na sezónu příští a to sezónu 2012. Družstvu veteránů bychom
chtěli popřát, aby se jim i v dalších letech dařilo tak jako letos.
Tímto také děkujeme obci Chobot za ﬁnanční pomoc a panu
starostovi Josefu Kadlecovi za přízeň a velkou podporu.
Kristýna Mrvíková
Soutěž Drahenický Málkov

Termíny svozů směsného komunálního odpadu pro
nadcházející období:
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

28. 11.
12. 12.
2. 1. 2012
16. 1. 2012
30. 1. 2012

5. 12.
19. 12.
9. 1. 2012
23. 1. 2012
6. 2. 2012

Od 11.11.2011 bylo povoleno pokračování veřejné sbírky na
opravu varhan a interiéru kostela sv. Václava v Kadově. Přispět
do této sbírky je možné na stále stejný účet u České spořitelny
č. 0578065329/0800. Děkujeme všem, kteří doposud přispěli,
nebo se přispět chystají. Na účtu sbírky je právě 87 647,83 Kč.
Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří se zajímají o život
v naší obci, starají se o své okolí, nejsou lhostejní k nepořádku
a vandalství a aktivně se zapojují do práce v případě potřeby.
Tak, jak je výše uvedeno, že hvězdy tvoří souhvězdí, tak lidé
– občané – tvoří obec…

A o čem víme, že se chystá?

• Sobota 10. 12. – od 15 hod. Vánoční výstava v hospodě ve
Vrbně – dekorace a perníčky ke koupi i k zhotovení
• Pátek 30. 12. – soutěžní odpoledne pro děti a mládež s
diskotékou v tělocvičně bývalé školy v Kadově
• Sobota 31. 12. – Silvestrovský pinčes s večerním posezením v
klubovně v Kadově
• Neděle 1. 1. 2012 – Novoroční pochod od fary po čertových
kamenech
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich nových
www stránkách www.kadov.net .
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

Výlov požární nádrže ve Vrbně

Za mlhou
hustou tak,
že by se dala
krájet a dost
možná, ještě
dál, je požární
nádrž ve Vrbně
na návsi,
kde proběhl
v sobotu 5.
11. 2011 již
tradiční výlov.
O ten se i v
sychravém
...libo-li kapří řízeček bez kostí?
počasí postarali členové
místního Sboru dobrovolných
hasičů a zajistili i bohaté občerstvení, ke kterému přispěli
i manželé Trhlíkovi výborným čerstvě pečeným chlebem.
Jednoduše řečeno, když se chce, tak to jde, díky… v.t.

KADOV

Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova, Vrbna
a Mračova
Lidé netuší, že tvoří svět kolem sebe, tak jako
nic netušící hvězdy tvoří souhvězdí…

Neznámý autor

Máme za sebou významné podzimní státní svátky a již nás letos
čekají jen ty vánoční. Nebudu nikoho deprimovat, co všechno
„musíme“ připravit a udělat. O tom to ale není, je to o lásce a
pohodě v nás a kolem nás…
Byty v bývalé škole máme obsazené, oprava hráze požární nádrže byla dokončena, žádost o dotaci na zateplení budovy bývalé školy v Kadově byla podána, připravujeme žádost o dotaci
na opravu požární nádrže v Kadově, o dotaci na úroky z úvěru.
Bohužel dotační titul na opravy komunikací „kdosi“ úplně smetl
ze stolu a vůbec nebyl vyhlášen.
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 již byl zveřejněn a čeká na
schválení. Také jsem byla podpořit protest v Praze za spravedlivější rozdělení daní a doufám, že jednota starostů pomůže venkovu a samozřejmě i naší obci.
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Viklanský pouťový turnaj v malé
kopané – sobota 1. 10. 2011

Úžasné sobotní sluníčkové ráno nabudilo nejen nás, pořadatele
turnaje, ale zřejmě i všechny týmy, které se chtěly našeho
turnaje zúčastnit. Dostavily se k nám borci ze 7 různých obcí,
okresů, ba i krajů a to si zaslouží náš obdiv!!! Nejvíce však
zabodoval tým MRTVOLA BOJS Tchořovice, který nás
ohromil svým úžasným zázemím a velikostí fandící základny.
Byl to opravdu krásný den se super turnajem.
Výsledková listina:
1. KABEL
Nejlepší střelec - David Klečka
2. KADOV
Nejlepší brankář – Tomáš Vaněček
3. LÁZEŇSKÝ ŠVIHÁCI
4. SPOJENÉ STÁTY BĚŠINSKÉ
5. MRTVOLA BOJS
6. VYFIKUNDACE
7. NA PIVÍČKO

Fotbalisté potřebují povzbudit!

Tým Mrtvola bojs v akci.

 10.12. sobota, od 15
hodin. Vánoční výstava.
Dekorace, perníčky ke
koupi i k zhotovení.
 29.12. Jazzová
vzpomínka na MVDr. Mahela.
 31.12. Tradiční retro-SILVESTR.
Rezervace míst a informace na tel. 724 119 332,
nebo na www.vrbno-ubytovani.cz
I vy si můžete náš sál zadat pro svoji akci.
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Mažoretky křtily nové hračky
místního výrobce

Nové dřevěné hračky pro děti se budou vyrábět v Kadově
u Blatné. Firma LARIX-TOZ,s.r.o. zabývající se truhlářstvím
a dřevovýrobou, momentálně zahajuje výrobu dřevěných certiﬁkovaných hraček Kipito. Křest hraček proběhl v sobotu 5.11.
v atmosféře maškarního bálu. Celé odpoledne se neslo v duchu Haloweenu a tak jste mezi dětmi mohli najít nejen krásné
princezny, ale především strašidelné čerty, čarodějnice, čertice,
batmany, spidermany, skřítky, roboty, mumie či kostlice a dýně.
Patronkami hraček se staly mažoretky PREZIOSO. Nové hračky KIPITO mají společné to, že jsou z přírodního materiálu,
a to ze dřeva. Každá hračka má potenciál rozvíjet dítě buď
z pohledu kreativity, intelektu, představivosti nebo motorických
schopností. Hračky jsou certiﬁkované podle norem ČR i EU.
Cílem je vyrábět dřevěné, bezpečné a kvalitní hračky.
Křtění hraček nemohlo probíhat bez dětí, a proto se oslava podařila spojit s maškarním plesem.

Na první soutěž byl připravený hrad z velkých dřevěných kostek. Děti měly za úkol vyndat kostku tak šikovně, aby ostatní
kostky, nebo dokonce celý dřevěný hrad nespadl. Všechna 4
družstva se povzbuzovala, fandila těm, kteří zrovna soutěžili a ti
chytří se i od sebe učili. Když si totiž rukou podrželi či zpevnili
tu část hradu, kde kostky vytahovali, tak ostatní kostky nespadly a úspěch byl zaručen.
Další soutěž bylo přehazování balonků přes zeď. Zeď vyšší než
děti byla postavena za pomocí lavičky a maxistavebnice KIPITO. Se stavbou pomáhali i děti a zeď byla postavena během
krátké chvíle. Pak začal souboj a balónky létaly vzduchem a
měli jsme další vítěze. Po aktivní hře následovala tvořivá stavba. Každé družstvo mělo k dispozici maxistavebnici a mohlo
vytvořit cokoli podle své fantazie. Děti převlečené za pohádkové bytosti spolupracovaly a za
chvíli vyrostly originální stavby. Jedna skupinka postavila
hrad s rozhlednou v nejvyšším
patře, druhá zříceninu, která
se nakláněla. Třetí tým vybudoval vysoký hrad. Nejoriginálnější stavbu však vymyslel
čtvrtý tým – sestavil kávovar
s místem pro hrneček a různými funkcemi.
Mezi soutěžemi pohádkové
a ﬁlmové bytosti tancovaly a
řádily a už se blížila poslední
soutěž a samotné křtění.
Soutěž „Přes kameny přes divokou řeku“ spočívala v tom,
že děti musely co nejrychleji
po dřevěných kolečkách přeběhnout a donést poklad – barevnou hrací kostku v pořádku
ke svému družstvu. Trasa byla
klikatá a kolečka spíše malá,
takže byla třeba rovnováha.
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KOCELOVICE
Jak šel čas

Děti byly šikovné a nasbíraly poslední body do soutěže. Následovalo celkové vyhodnocení soutěží a vítězné družstvo si s nadšením doběhlo pro odměnu a ostatní družstva pro ceny útěchy.
Odpoledne vyvrcholilo křtěním hraček a přípitkem. Patronkami hraček jsou mažoretky PREZIOSO z Blatné. Čtyři mladé
trenérky, které vedou skupinu 80 šikovných děvčat, baví je to,
a jsou úspěšné (mistryně Evropy, semiﬁnalistky Talentmánie,
pořadatelky vzdělávacích akcí) mají náš obdiv. Nejmladší mažoretka sfoukla 7 svíček na dortu, protože uvádíme 7 nových
dřevěných hraček. Pak nemohl chybět přípitek dětským šampaňským a každá pohádková bytost odešla s marcipánovou kostičkou a kouskem dortu.
Děti si maškarní bál užily a my jsme rádi, že si i mimo program
malé děti hrály s kostkami a krabičkami a větší že bavilo stavět
stavby. Výrobce LARIX-TOZ věří, že kvalitní dřevěné hračky
si najdou zákazníky, a že budou děti rozvíjet a dělat radost.
Renáta Prokopiusová, LARIX-TOZ, s.r.o.

LARIX-TOZ, S.R.O.

Truhlářství a dřevovýroba – průmyslová dřevovýroba, výroba
hraček a dětského nábytku.
Průmyslová dřevovýroba (sériová a zakázková) - dřevěné obaly,
přepravní bedny a paletové nástavce včetně cert. ISPM, dřevěné
součásti pro průmysl, výroba úlů a chovatelských potřeb.
Nábytek z masivu – nábytkové díly, dětský nábytek, zahradní
nábytek, zakázková výroba – dřevěná schodiště, zábradlí.
Výroba dřevěných hraček KIPITO (kostky, stavebnice, multifunkční dřevěné krabice, tabule).
LARIX-TOZ, s.r.o.
Kadov 5
387 33 Kadov (u Blatné, Strakonicko)
Divize 1 – průmyslová dřevovýroba, chovatelské potřeby,
Divize 2 – dřevěné kreativní hračky, dětský nábytek
tel.: +420 383 491 052 mobil: +420 777 826 356
e-mail: info@larix-toz.cz
www.larix-toz.cz

Současné počasí podobající se více jarnímu než-li tomu podzimnímu, nenasvědčuje snad ani tomu, že se blíží zima a s ní
zároveň konec roku. Ale je tomu skutečně tak. Protože toto číslo
„Sobáčku“ je poslední v letošním roce, je čas ohlédnout se za
událostmi a děním v naší obci.
Ne každý má možnost podívat se na internet na webové stránky
www.kocelovice.cz , kde kronikářka naší obce, paní Milada
Cihlová, podrobně informuje o tom, co se v naší obci děje.
Proto, aby i Ti, kterým slovo internet nic neříká anebo ho nemají, nebyli ochuzeni o nformace, dovolím si něco málo i tištěným slovem.
Připomeňme si tedy, co se u nás v letošním roce událo a stalo,
měsíc po měsíci.
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 19. února již tradiční hasičský ples s hudbou pana Šimsy. Další kulturní akcí byl 26.
února maškarní průvod, při kterém prošlo třicet osm rozmanitých masek celou obcí. Na počátku března se jako každoročně
uskutečnila oslava MDŽ s hudbou pana Nauše, opět za pořadatelství Sboru dobrovolných hasičů.
V sobotu 16. dubna 2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva, kde měli občané možnost vyjádřit se k dění v obci.
O velikonoční neděli uspořádal Český svaz žen Kocelovice
Babský bál, který oživilo dvojí
vystoupení šesti odvážných žen. Součástí této akce byla i soutěž
o nejhezčí kocelovickou kraslici.
V sobotu 30. dubna 2011 proběhlo na zámku ve Lnářích vítání
občánků. V podvečer se na Kněžském vršku uskutečnilo opékání vuřtů, které bylo zakončeno pálením čarodějnic. V neděli 1.
května pak místní společnými silami na návsi ozdobili a následně i úspěšně postavili májku.
Na sobotu 14. května obecní úřad připravil pro všechny občany
oslavu Dne matek spojenou se setkáním důchodců. Občerstvení a
hudba skupiny Gloria přispěly k veselé náladě všech přítomných.
V měsíci červnu proběhla výměna oken v celé hasičské zbrojnici,
včetně obecního bytu.
Byla zahájena oprava hráze na rybníku Hlinovna, která probíhala v
rámci brigádnické činnosti členů rybářského spolku.
V měsíci červenci 2011 se konal již 15. ročník malé kopané o putovní Pohár starosty, který si letos vybojovalo družstvo Anča Bandu.
O posledním srpnovém víkendu se u nás konala pouť. V pátek
byla u památné lípy a křížku u Velkého kocelovického rybníku
umístěna tabulka, která seznamuje kolemjdoucí s historií tohoto
místa. V sobotu Sbor dobrovolných hasičů uspořádal taneční
zábavu, kde zahrála skupina Minimax. O nedělním pouťovém
odpoledni potom vystoupila u místní hospůdky keltská hudební
skupina Maidens of Samhain.
V sobotu 17. září 2011 se uskutečnil z iniciativy pana Martina
Holana a pod patronací obce Kocelovice již pátý ročník běhu
Kocelovice – Hornosín – Kocelovice.
Začátek podzimu se u nás nesl i ve znamení několika potřebných technických úprav.
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V měsíci září proběhla v budově obecního úřadu oprava zaměřená na odstranění vlhnutí jedné ze stěn, součástí byla zároveň
rekonstrukce koupelny v obecním bytě v přízemí této budovy.
Během září a října se spravovala i hřbitovní zeď, část dlažby na
obecním hřbitově a vstupní vrata.
Opravena byla také cesta od křižovatky na Řiště až na hranici
katastru směrem na Hornosín. Dále bylo v říjnu v naší obci rozšířeno veřejné osvětlení o další dvě světla, a to u Necudů, čp.
36, a před číslem popisným 98, směrem ke kravínu. Zároveň
bylo umístěno světlo nad vchodové dveře obecního úřadu, aby
příchozí lépe viděli na cestu.
Nemohu zapomenout na naše mladé hasiče, kteří se za Sbor
dobrovolných hasičů letos zúčastnili několika soutěží, sice se
střídavými výsledky, ale o to s větším nadšením.
Chtěl bych všem občanům, kteří se na těchto akcích podíleli, ať
již aktivně nebo pasivně,
poděkovat za jejich pomoc a účast. Děkuji všem organizátorům
výše uvedených akcí za jejich práci a snahu zviditelnit naší
obec. Zároveň děkuji všem občanům, kteří se snaží naší obec
nějakým způsobem vylepšit, za jejich snahu a pomoc.
Jak jsem vzpomněl již na začátku, blíží se konec roku a s ním
také Vánoce a rok nový.
Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál: Šťastné a veselé
Vánoce, klid a pohodu. Do nového roku 2012 pak pevné zdraví,
hodně štěstí a vzájemné tolerance.
Z materiálů zpracovaných Miladou Cihlovou připravil Karel Lukáš, starosta obce
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BRIGÁDA U POMNÍKU PADLÝM

Příští rok se bude v Kocelovicích konat sraz rodáků a tak se snažíme zvelebit okolí budovy bývalé školy, kde se ta slavná událost
bude odehrávat.
Obecní úřad nechá opravit a doplnit nápisy na pomníku padlým
a členky svazu žen rozšíří květinový záhon před ním a budou jej
udržovat. K tomu je ovšem třeba připravit půdu a tak se dne 23.10.
sešlo 7 odhodlaných žen a jeden statečný mladý muž, aby zryli záhon a vykopali košatý keř, jenž pomníky zastiňoval. Ten během let
nabyl takových rozměrů, že bychom jej bez pomoci silné mužské
ruky rozhodně samy nezdolaly. Nyní máme vše připraveno a po
opravě pomníku se pustíme do sázení. Děkuji všem zúčastněným.
Dana Hanušová

Běh Kocelovice – Hornosín - Kocelovice
Dne 17. 9. se u nás konal již pátý ročník běhu Kocelovice
– Hornosín - Kocelovice. Na organizaci se podílel pan Holan
s přáteli a obec Kocelovice. Trať sedmikilometrového závodu
vede po málo frekventovaných silnicích, ale prověřuje síly a
trénovanost závodníků na dvou záludných stoupáních. Na startu
se letos sešlo 29 závodníků ve věku od 12 do 73 let.
Nejrychleji trať proběhl pan Valíček, který dokázal utéci i fotografce, která ho doháněla autem. Tudíž fotograﬁe vítězného
běžce je pořízena při prvním stoupání před Hornosínem. Celkový čas vítěze je 23:36.
Nejstarším účastníkem závodu byl pan Hlušička, který doběhl v
čase 33:35 na celkově patnáctém místě. Na fotograﬁi ho
vidíme v družném hovoru s
druhou nejlepší ženou v kategorii do 30 let.
Nejmladší účastnicí byla
12letá žákyně Stulíková.
Čest obce obhajoval Ondřej
Lukáš, který doběhl na celkovém 14. místě v čase 33:12.
Velmi statečně si vedla i
nejmladší účastnice za pořádající obec Kačenka Rážová
(13let).
V cíli závodu panovala velmi
příjemná přátelská atmosféra
a ocenění závodníci si užili
zasloužilých ovací od nadšených diváků.
Daniela Hanušová, foto
V. Šavrda

Zprávy z meteorologické stanice Kocelovice

(přehled počasí za září a říjen 2011)
Průměrná teplota pro září a říjen za období 1976 - 2010 je 12,6° a
7,8° C. Září bylo o dva stupně nad normálem, říjen byl zcela normální. V září nám počasí chtělo vynahradit svou nepřízeň hlavně
z července a bylo možné téměř po celý měsíc ještě užívat babího
léta. Průměrné srážky za období 1976 - 2010 pro září a říjen jsou
46,5 a 38,0 mm, letos to bylo 34.4 a 63.7 mm. Září bylo tedy srážkově mírně podnormální, říjen výrazně nadnormální. Na množství
srážek v říjnu měla velký vliv srážka 31,7 mm ve středu 12. října,
která se stala největší říjnovou denní srážkou od počátku měření v
roce 1975.
Průměrný sluneční svit pro září a říjen za období 1976 - 2011 je
157,8 a 112,8 hod. Letos to bylo 210,4 a 126,6 hod. Září bylo tedy
velmi slunečné a i říjen byl trochu nadnormální.
Poslední bouřka byla pozorovaná 27. září, poslední den s teplotou
nad 25° C byl v neděli 11.září, první den s teplotou pod nulou i ve
dvou metrech nad zemí byl v sobotu 15. října (mrazový den) a o
týden dříve, tedy v sobotu 8. října byly pozorovány první tuhé srážky nadcházející zimy (námrazové krupky).
Začátkem listopadu „nasadilo“ inverzní počasí s mlhami, mrholením a nízkou oblačností, které by mělo vydržet minimálně do
poloviny listopadu. Ani potom se zatím výraznější zima se sněhem
a mrazy nerýsuje. O tom, jaké počasí přinese listopad a prosinec
zase příště, tedy v příštím vydání. Vladimír Kovář, 4.11.2011,
vedoucí Meteorologické stanice Kocelovice
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Trocha historie - nikoho nezabije

… Dnes o SVATBĚ
Svatba byla v Zahorčicích vlastně oslava pro celou vesnici, protože skoro celou vesnici na „veselku“ zvali. Kdo byl na svatbu
pozván a chtěl-li kdo z toho stavení jíti na svatbu tak poslal
„pomoc“. Tak kolem r 1880 dávalo se na pomoc za jednu osobu
jeden kg másla. Šlo-li více osob na svatbu z téhož stavení dalo se
ještě třeba jedna kopa vajec neb nějaký kg máku neb něco vhodného.
Za roboty tj. před r 1849 býval svatební oběd většinou jednoduchý a sice polévka hrách a kaše z krupičky pšeničné nebo taky
jenom kořalka sladká a chléb a koláče ze žitné vejrážky. Pivo
bylo pro všední napití ale kořalka byla slavnostní nápoj. Po zrušení roboty kdy se životní úroveň venkova zlepšila začalo se o
svatbách vařiti a péci maso. Novota ta začala nejdřív ve Lnářích
dle zvyku úřednických rodin. Zvyk ten se přenesl do Zahorčic
a do Předmíře. Když se dávalo o svatbách masitý jídla začali
se pécti koláče, buchty, housky, očepáky z pšeničné mouky vyrobené na staročeském kameném mlýně. Na tomto mlýnským
složení se kolem r 1920 i později dělá šrot. Do hovězí poklévky
se dávali kolem r 1870 ječné kroupy utlučené v domácí dřevěné
neb kamenné stoupě. (Vysvětlení : Nakropil se ječmen a přikryl
látkou a za několik hodin tlouklo ve stoupě do ječmene několik
osob tak nejvíc tří paličkami jako se užívají na tlučení ledu a sice
do taktu tak dlouho až se ječmen oloupal. Kropy byli špatně oloupaný a hosté vyhazovali šlupky z úst na zem. Stoupa byla asi 45
cm široka a 45 cm hluboká a vdole vykroužená. Je k vidění v č
21 u „Bezinků“ v kolně za velkým vratem vpravo zazděná ve zdi
otvorem ven.
Koláče buchty housky neb očepáky z domácí mouky vyšli z
mody protože se to z domácí pšeničné mouky někdy špatně vedlo
a po svatbě se z nedostatku domácí pšeničné mouky kupovala
„uherská bílá mouka“ (pšeničná nulka). Začalo se to dělat obráceně. Na svatbu se koupil aspoň jeden pytel „uherské“ ve váze 75
kg a z té byli pak prvotřídní výrobky a domácí mouka byla pro
celoroční potřebu. To se začalo kolem r 1880. Protože se zvala
skoro celá vesnice musela býti aspoň jedna odborná kuchařka
paní Rybinzská ze Lnář. Kuchařka taková přišla asi na týden
před než se peklo a vypočetla čeho kolik bude třeba vzhledem k
počtu svatebčanů. Ve středu se připravila mouka a ostatní k tomu
a ve čtvrtek časně z rána už se peklo a v polodne se začalo zváti
koláčema na veselku. Nejdřív se začalo od nejbližšího souseda
po jedné i druhé straně postupem a sice tak aby se nenesli koláče
okolo někoho dál a pak teprve aby se šlo k němu, tomu se muselo
vyvarovat. Tak se postupovalo dál opatrně takže nejbližší příbuzný bydlel-li na opačném konci vesnice byl pozván až naposled. V
takovým případě nosili koláče dva a po dvouch tj. jednou cestou
do dvou stavení. V jiných vesnicích posílali do jednoho stavení
po jednom koláči a několik malých na vrch, ale v Zahorčicích
kolem r 1880 posílali po dvouch koláčích který když byli pečený
co měli pečiva tak ztlusta bylo mazání makové, povydlové, neb
jiné. Na vrch asi 8 malých koláčků a vše důkladně posypané
jemně utlučeným cukrem (Jiný cukr nebyl než homolový) Též
i koláče byli větších rozměrů než v sousedních vesnicích. Na
tohle byli Zahorčický
tehdejší hospodyně bez
konkurence. Za posla
byl školák už větší nebo
ponejvíc svobodná děvčata. Zásadně nevěsta
koláče neměla roznášet.
Posel přišel do stavení
a byl-li to školák sundal
čepku a řekl: Pochválen
Buď Pán Ježíš Kristus.
Byla-li to svobodná
dívčina řekla: Dej pán
Buch dobrý odpoledne
neb večer. To první pozdravení dávali školáci
a to druhé dávali lidi
starší 15 let. Pak posel
řekl: Naši Vás zkazkou
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pozdravit a abyste jistě všichni přišli na veselku. Byl-li posel
ze sousedního stavení řekl: Zíkouc neb Žákouc a podobně Vás
zkazkou pozdravit a abyste všichni přišli na veselku. Kolem r
1880 bylo zvykem dáti poslovi takovýmu „diškerece“ 10 krejcarů
někdy i víc. Dle dnešního jest 10 kr, 20 haléřů. Obešli-li dva poslové 30 čísel dohromady měl každý 15x10 kr = 1 zl 50 kr neboli
převedeno na měnu r 1935, 3 Kč. Na tehdejší dobu byl to slušný
peníz kdy 1 l piva stál 10 krejcarů nebo košile 50 krejcarů. Zvalo
se ve čtvrtek ale v pátek se nezvalo. V sobotu a neděli se peklo
na veselku a taky očepáky na výslužku.
Doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936
pokračování příště

Svatební obřady na zámku Lnáře

Zámek Lnáře a jeho freskové sály, park
nebo kaple sv. Josefa jsou velmi oblíbeným
a vyhledávaným místem k uskutečnění
svatebních obřadů. Příkladem tohoto je i
letošní rok, který byl množstvím rezervovaných svatebních termínů nejen rekordní,
ale i zajímavý.
Především ve velkém nárůstu církevních svateb v zámecké kapli, mimořádným termínem 11.11.2011 nebo jedné
,,televizní svatby,“ pro pořad TV Barrandov: Splněné sny.
Na r. 2012 jsou OÚ Lnáře určeny jako obřadní
dny tyto termíny: 30.3. /28.4. /19.5. /9.6. /29.6. /30.6.
/14.7. /28.7. /11.8. /25.8. /8.9. /6.10. a magické datum:
12.12.2012
Termíny církevních svatebních obřadů lze
domluvit individuálně! Tradičně je možné využít i
,,předsvatebních“ prohlídek zámku.
Další informace o svatebních obřadech na adrese:
www.lnare.cz/zamek tel. 604 401 432
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STŘÍPKY Z ČINNOSTI ČSŽ LNÁŘE

Po letní prázdninové přestávce jsme se sešly už k pátému ročníku Figurkobraní. V čem spočívá název? V jednoduché dětské
hře „Člověče, nezlob se!“. Hraje se o velkou červenou putovní
ﬁgurku „Člobrďu“, kterou vítězka (kromě ﬁgurky menší, každý ročník jinak barevné, s vyznačením ročníku – ta vítězce
zůstane) obdrží s právem rok opatrovat ﬁgurku velkou, na
kterou je každoročně připsáno jméno vítězky. Daný podzimní
podvečer se sejdeme k přátelskému posezení, ale jen do doby,
než se na herních plochách objeví ﬁgurky, poté probíhá hra dle
nelítostného a nekompromisního dodržování pravidel. Finále se
hraje na koberci s motivem hry. V letošním roce jsme hrály na
čtyřech herních
polích, tzn.
16 soupeřek z
celkového počtu 21 členek.
Po urputném
a lítém boji se
odměníme
malým občerstvením a po probrání (a vyřešení!) aktuální
situace ve světě,
se odebereme
domů.
Další, z našeho pohledu velkou a zajímavou akcí, byla nedávná
výstava ručních prací žen naší organizace, pod názvem „Co
děláme, když nespíme“ s podtitulem „Uvařeno, uklizeno, zahrádka hotová a u televize bychom usnuly“.
Galerie Lnářské tvrze poskytla na tři týdny prostory úžasným
výtvorům žen z řad našich členek. Mnohdy se návštěvníci pozastavují nad tím, kdy autorky tvoří nebo tvořily tak nádherné
věci a nikdy se s tím nepochlubí. V dřívějších dobách, kdy televize vysílala jen na dvou programech? Jak samotné ženy konstatují - dříve pletly, šily, vyšívaly mnohem více než teď. Anebo
prostě chtějí zútulnit, zkrášlit svůj domov, případně svým blízkým udělat radost.
Za svaz žen HH
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Kaple sv. Anny ve Lnářích září novotou
Udržovat dědictví předků, zejména to architektonické, není
zrovna jednoduchý úkol, a to ani tehdy, jde-li o drobné stavby.
Jedním z případů, kde se to podařilo, jsou Lnáře. V říjnu letošního roku zde vlastník – rodina Vaníčkova – úspěšně završil
rekonstrukci kaple sv. Anny na Annabergu neboli Aníně. Jen
pro úplnost připomeňme, že jde o klasicistní stavbu postavenou
roku 1840 zřejmě na místě původní vrcholně barokní Kalvárie
z roku 1702 majitelem lnářského panství hrabětem Klementem
Václavem Linckerem z Lützenwicku († 1865) a zasvěcenou
křestní patronce jeho manželky Anny de Árvay († 1872).
Rekonstrukce kaple proběhla ve třech etapách – 2005, 2006 a
2011. Zahájena byla opravou krovu a střech. V další etapě bylo
přikročeno k obnově části fasády a vnitřních omítek, jakož i k
výměně oken a dveří. V rámci poslední etapy pak byla na podzim letošního roku provedena oprava venkovní fasády včetně

...před opravou, foto Karel Harant
...po opravě, foto Vladimír Červenka
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říms a taškového krytí, nátěr mříží a
vnitřní výmalba. Zbývá již jen dodat
nové okapy.
Celkové náklady na rekonstrukci
kaple činí k listopadu 2011 623 000
Kč. Podíl vlastníka představuje 270
000 Kč, 103 000 Kč bylo uhrazeno z
Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR a 250 000 Kč z grantových
programů Jihočeského kraje.
Nová fasáda vrátila kapli důstojný vzhled a rozhodně posílila její
pohledovou atraktivitu, plynoucí z
dominantní polohy v zástavbě Lnář
i v terénu. Nezbývá než přát si, aby
se zašlá krása vrátila co nejvíce stavbám, jež nám předkové v krajině Blatenska zanechali. Pán Bůh zaplať.
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HALLOWEEN 2011

Foto Miroslav
Kopecký

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE

Nový školní rok se v naší škole rozběhl již v plném proudu.
Prvňáčci se rychle „rozkoukali“, skamarádili se se staršími školáky, a tak vzhůru do poznávání nových písmenek. Písmenkové
pohádky Ladislava Horníka, jež doprovázejí počáteční výuku
čtení v naší škole, jsou pro malé žáčky opravdovým potěšením.
Vždyť kdo by si nechtěl poslechnout hezké pohádky o zvířátkách a přitom se ještě naučit řadu nových písmenek?
Podobně jako v loňském roce jsme s radostí přivítali mezi námi
paní Helenu Novotnou z Katovic s pásmem říkadel, písniček a
povídání o zvycích a tradicích našich předků nazvaném „Jak se
dříve pekl chleba“.
Díky pozvání pana profesora Šatavy se počátkem října mohli
naši nejstarší žáci společně s paní učitelkami pobavit zhlédnutím divadelní hry „Naši furianti“v podání blatenských ochotníků. Děkujeme za vynikající kulturní zážitek a už se těšíme na
další ochotnické překvapení.
20. října čekal čtvrťáky a páťáky výlet do našeho krajského
města. Více o této dobrodružné výpravě napsala paní učitelka
Mgr. Zdeňka Jestřábová:

Exkurze do Českých Budějovic

„Ve čtvrtek jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili krajské město
České Budějovice. Vycestovali jsme ráno osobním vlakem do
Strakonic a odtud rychlíkem do Českých Budějovic. Tahle jízda
už pro nás byla velikým zážitkem. Některé děti nikdy vlakem
nejely, takže si to pořádně užívaly.
Nejprve jsme navštívili Alšovu jihočeskou galerii, kde jsme
zhlédli výstavu ilustrací a obrazů Zdeňka Buriana. Velmi příjemně každé dílo doplnila pro žáky srozumitelným výkladem
paní průvodkyně, také jim nabídla různé hádanky, soutěže a
s velkou trpělivostí vše dopodrobna vysvětlila. Po tomto nevšedním kulturním zážitku jsme se přesunuli na náměstí, kde
jsme si připomněli nejdůležitější stavby a místa a poté si dopřáli
rozchod na drobné nákupy a občerstvení. Poslední naší zastávkou bylo planetárium, kde jsme měli objednaný program „ Virtuální telurium“ a prohlídku kopule. V malém kinosále jsme se
prostřednictvím promítacího plátna vzápětí přenesli do sluneční
soustavy a dozvěděli se mnoho nového o planetách i Slunci
samotném. Všichni jsme byli maximálně soustředěni, aby ani
jedna informace nepřišla nazmar. Jeden žák se posloucháním
unavil natolik, že Sluneční soustavu na chvíli opustil, aby si
odpočinul v říši snů. Největším zážitkem pro děti i dospělé byla
kopule. Paní průvodkyně nám zde simulovala noční oblohu,
takže jsme se cítili, jako když sedíme venku a pozorujeme hvězdy. Viděli jsme známá souhvězdí a dostali jsme přesný popis,
jak je můžeme najít na noční obloze. Viděli jsme východ i západ Slunce a Měsíce.
A pak už honem rychle na nádraží a hurá domů. Myslím, že děti
měly z výletu krásné zážitky a všichni se těšíme na další společnou akci.“
Poslední říjnový den si žáci v hodinách angličtiny připomněli
tradice halloweenského svátku v anglicky mluvících zemích.
Děti se každoročně na „halloweenské“ hry a soutěže velmi těší
a paní učitelka Schirlová si celý projektový den vždy připravuje
opravdu zajímavě. Ale více si přečtěte již v příspěvcích paní
učitelky a samotných žáků:

„Hned první den po podzimních prázdninách se naše škola
převlékla do strašidelného kabátu. Za svitu vyřezaných dýní
a luceren a za znění hrůzostrašných zvuků ze všech stran, se
prolétával po chodbách duch Halloweenu a zdravil děti svým
skřehotavým „hú“. V tu chvíli bylo všem žáčkům jasné, co se
právě děje a co na ně ten den čeká. Nastal ten pravý čas oslavy
Halloweenu. Místo paní učitelky vítala děti trošku ošklivá paní
čarodějnice. Uklizená třída se změnila v doupě pavouků, hadů a
kostlivců. I ostatní výzdoba celé školy umocňovala strašidelnou
atmosféru. O velké přestávce si žáci připíjeli kouzelným lektvarem s červy a housenkami. Místo tradičního učení byly pro
děti připravené zábavné úkoly, hry a soutěže. Pevně věřím, že
se všem dětem tyto projektové dny líbily.“
Mgr. Jana Schirlová, učitelka ZŠ Lnáře
„Na svátek Halloween jsem se do školy těšila. Věděla jsem, že
ten den bude o zábavu postaráno. Paní učitelka pro nás měla
připravené soutěže, ze kterých se mi líbilo přendávání jablek
pod krkem a omotávání staré mumie. Jak už je na naší škole
zvykem, opět nás děsil tajemný duch. Jedna paní učitelka se
proměnila v ošklivou čarodějnici. Už se těším na příští rok, co
nového pro nás paní učitelky připraví.“
Kristýna Robličková, žákyně 4. ročníku
„Dne 31. října jsme přišli do školy a všude byly svíčky a černé
krepové papíry. Když nám začala hodina, přišlo k nám strašidlo,
které bylo bílé. O hodině anglického jazyka jsme byli převlečeni za čarodějnice a různá strašidla. Paní učitelka nám vyprávěla,
co to je Halloween, a také nám dala vyluštit tajenku na tabuli.
Také jsme zpívali písničku o čarodějnicích. Pak jsme se rozdělili na skupiny po čtyřech. Dostali jsme obálku, ve které byla
napsaná slova česky a anglicky. Paní učitelka nám dala minutu
na to, abychom si zapamatovali slova z tabule. Potom jsme
museli přiřazovat slova správně k sobě. Všechny týmy nakonec
vyhrály. Dále jsme chytali bonbóny „žužu“ na provázku. Pak
jsme vypili lektvar a hodina skončila. Druhý den jsme hráli hry
– omotávání mumií, lovení jablek v lavoru a předávání jablek
pod krkem. Halloween se mi moc líbil.“
Olívie Machovcová, žákyně 5. ročníku
„Paní učitelka Schirlová nám pro zpestření připravila hodinu
Halloweenu, aby nám přiblížila tuto tradici v anglicky mluvících zemích. Ze začátku si nás zkoušela, co si pamatujeme
z minulého roku. Já jsem si pamatovala znaky Halloweenu a
anglicky mluvící země. Pak nám vyprávěla, jak to probíhá v den
Halloweenu. Líbily se mi soutěže. Nejlepší byla soutěž „dělání
mumií“. Dozvěděla jsem se, jaké mají anglicky mluvící země
tradice.“
Lenka Honzová, žákyně 4. ročníku
V rámci projektu EU
školám, do kterého jsme
se zapojili koncem loňského školního roku,
jsme si mohli v listopadu
zakoupit interaktivní
tabuli do jedné z učeben
a obměnit počítačovou
učebnu kvalitnějšími počítači. Doufám, že díky
těmto moderní technologiím budeme moci oživit
a zpestřit výuku našim
Turnaj v pexesu
žákům.
První listopadové páteční odpoledne proběhl v tělocvičně školy
turnaj v pexesu, kterého se zúčastnila většina školáků. Nad řádným průběhem hry dohlížela paní vychovatelka Jaroslava Boušová a paní knihovnice Helena Hrubešová, která si každoročně
tuto soutěž pro děti připravuje. Ze soutěžního klání vzešlo několik vítězů, kteří si zasoutěží s bělčickými borci ve ﬁnálovém
utkání ve lnářské knihovně.
10. listopadu od 15,00 hodin se mohou předškoláci z mateřské
školy těšit na Zábavné odpoledne s Křemílkem a Vochomůrkou,
které proběhne v učebně 1. ročníku. Známé pohádkové postavičky si určitě s dětmi zatančí, zazpívají a možná je ještě něčemu novému naučí. Samozřejmě nebude chybět ani občerstvení a
důležité informace o škole pro všechny přítomné děti a rodiče.
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy
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MYŠTICE

Připravujeme:

Dotační akce obce:
Na opravu střechy Obecního úřadu v Myšticích jsme z POV
dostali 120 tisíc korun. Akce je dokončená a dotace již vyúčtovaná.
Na výměnu tlakových nádob v obecní vodárně jsme získali z
grantu JČK 100 tisíc korun. Akce je dokončená a grant již vyúčtovaný.
Na krytí úroků z úvěru za rok 2011 jsme dostali 65 tisíc korun,
což činí 75% z výše zaplacených úroků. Akce bude vyúčtována
v lednu 2012.
O proplacení cca 180 tisíc korun na úpravu návsi v Nevželicích,
kde se realizovala pokládka penetračního nástřiku na komunikaci, měnilo osvětlení za úspornější a prováděla se údržba a výsadba zeleně, žádáme v průběhu měsíce listopadu 2011 na SZIF
v Českých Budějovicích.
O proplacení cca 90 tisíc korun na dovybavení místního kulturního domu stoly, židlemi a promítacím zařízením žádáme v průběhu měsíce listopadu 2011 na SZIF v Českých Budějovicích.
V prvním patře zájezdního hostince U Labutě v Myšticích pomalu vzniká jakási síň tradic respektive malé místní muzeum.
Na realizaci této akce pracuje paní Alena Marhavá. Ve vztahu k
tomuto má pak obec příslib dotace ve výši cca 40 tisíc korun.
Na podporu zaměstnanosti jsme získali v letošním roce dotaci
ve výši cca 110 tisíc na krytí mzdových nákladů zaměstnanců
obce.
V říjnu byla realizována oprava komunikace „ke kravínu“ v
Myšticích. Na tuto opravu přispěli pan Milan Vevera a pan Martin Holub společně ve výši cca 230 tisíc korun.

PŘEDMÍŘ

Stručně z obce Myštice

OSTATNÍ AKCE V OBCI:

V průběhu měsíce září a října restaurátor pan Křivánek z Příbrami provedl opravu deseti křížků v Myšticích, Nevželicích, Kožlí
a Výšicích. Ve Výšicích pak byl opraven i pomník padlým v I.
světové válce.
24. září za nádherného počasí se uskutečnil čtvrtý ročník turistického pochodu Myštická 15-tka. Organizátor pochodu, pan
Petr Heinz, opět vybral nádhrnou trasu. Pochodu se zúčastnilo
na šedesát turistů a dva psi.
28. září byla slavnostně vysvěcena obnovená kaplička u Dvoretic. Vysvěcení se ujal pátek Slávek Holý.
8. října v zájedním hostinci U Labutě v Myšticích bylo realizováno přípravné sezení před podpisem partnerské smlouvy mezi
Svazkem obcí Blatesnka a Bavorskou akademií věd.
22. října proběhla výsadba švestkové aleje ve směru k obnovené
kapličce u Dvoretic.
5. listopadu proběhlo tradiční setkání důchodců v kulturním
domě v Myšticích. Sešlo se 46 mladších i starších seniorů. K
poslechu a tanci hrála skupina pana Jančara. Náladu v sále pak
ještě zlepčilo vystoupení taneční skupiny Kankán klub Čížová.
12. listopadu proběhl svoz nebezpečného odpadu a železného
šrotu.

* 3. prosince Mikulášská nadílka
* 26. prosince turnaj ve stolním tenise

ZPRÁVY Z OBCE PŘEDMÍŘ

Vzhledem k tomu, že se náš příspěvek do posledního vydání
SOBáčka nevešel, dovolte mi, abych se vrátil o několik měsíců
a připomněl dění u nás.

Pouťové posezení v Předmíři

V neděli
21.8.2011 uspořádal obecní úřad
za pomoci dobrovolníků z řad SDH
Předmíř a členů
hokejového týmu
Club Pastouška
tradiční pouťové
posezení s hudbou. Letos nám
po celé odpoledne
vyhrávala Toulavá kapela pod vedením pana Josefa Janouška.
Ta, v kombinaci s krásným slunečným počasím a skvěle vychlazeným pivem, přilákala řadu občanů na prostranství před místní
obchod. Jako překvapení vystoupila děvčata Veronika Forejtová, Kristýna Halamová, Nikola Kebrlová, Natálie Cihlová a
Jiřina Forejtová, která zazpívala několik lidových i moderních
písniček. Vrcholem celého odpoledne byl původně neplánovaný
zápas v malé kopané, ke kterému vyzvali pořadatele místní žáci.
Výsledek nebyl tentokrát důležitý, hlavní byla dobrá nálada
hráčů i přihlížejících. Celé pouťové posezení se rozhodně vydařilo, vždyť nejvytrvalejší návštěvníci se zvesela rozcházeli až
po půlnoci.

Rekonstrukce autobusových zastávek
V průběhu léta jsme
začali realizovat projekt „Výměna autobusových zastávek v
Předmíři a Zámlyní a
úprava okolních prostranství“. Tato akce,
z části ﬁnancovaná z
„Programu obnovy
venkova Jihočeského
kraje“, odstartovala rekonstrukcí podlahy a kompletním nátěrem zastávky v Předmíři a pokračovala kompletní výměnou zastávky v Zámlyní.
Bohužel, z nové zastávky jsme se neradovali příliš dlouho.
Po pouhém měsíci využívání došlo k odcizení veškerého
vybavení zastávky, za své vzaly lavička, opěrky i tabule na
jízdní řády. Neznámý pachatel tak způsobil škodu ve výši 7
000,- Kč.
I přes toto obrovské zklamání akce pokračovala dál. Byl
vyklizen břeh potoka, několik let neudržovaný, navezena
nová zemina a celé prostranství bylo srovnáno a oseto travní směsí. Na závěr celé akce byly ukotveny nové lavičky a
odpadkové koše. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří se na realizaci nejen těchto akcí podíleli.
V těchto dnech oslavili nebo oslaví výročí tito naši
spoluobčané:
Hlínová Helena (77), Karlíková Marie (87), Trnková Marie
(71), Nepodal Jaroslav (77), Urešová Marie (72), Houdková
Božena (78), Rolník Šimon (60), Houdek František (81),
Hlína Karel (83), Mocová Jarmila (90), Lehečka František
(90)
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a přejeme do
dalších let pevné zdraví a mnoho životních radostí.
Pavel Karlík, starosta obce
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RADOMYŠL
AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Letos opět krajská rada ČSŽ pořádala zájezdy na azurové pobřeží. Ve
2. turnusu jely 4 ženy z Radomyšle
a ve 3. turnusu tzv. smíšeném nás
bylo 9 lidiček. Všem se líbilo, užili
jsme si výletů do Sant-Tropez,
Monaka, Port Grimme a keramické
vesničky. Díky tomu, že jsme měli
francouzsky mluvící kolegyni,
mohli jsme na výlety jezdit i samostatně. Velký zážitek byla návštěva
nočního Cannes. Ta atmosféra byla
okouzlující, ale ty ceny bohužel
šokující. Tak jsme alespoň okoukli
nasvícené lodě, hotely a palác.
Počasí i voda úplně perfektní a bez
chyby. Užili jsme si i nočního koupání, kdy je moře klidné jako
sklo.
Abychom jenom nechválili, nelíbil se nám nepořádek na ulicích, psí výkaly ap. Francouzi moc
istotní nejsou. Cesta je dlouhá, ale dá se zvládnout.
Kdo ještě váhá, ať moc neotálí, za rok jedeme znova. V péči
manželů Vránových zrelaxuje každý.
Za ČSŽ Radomyšl B.M.
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KRÁLOVNA S RYTÍŘEM ZAVÍTALI
MEZI DRUHÁČKY

V pátek 7. října byli za zvuku
slavnostních fanfár přivítáni
mezi žáčky 2. třídy ZŠ Radomyšl královna Abeceda spolu
s Rytířem všech písmenek,
kteří měli tu čest pasovat děti
na rytíře Řádu čtenářského.
Před příchodem těchto vzácných hostů uvedla celou akci
knihovnice pí Lenka Šandová se starostou městyse Ing.
Lubošem Peterkou, který
celou událost obohatil svým
vzpomínáním na své čtenářské začátky.
Královna Abeceda přezkoušela malé čtenáře ze čtení a
Rytíř v plné zbroji, po přečtení slibu z pergamenu vyzval
jednotlivě děti, aby před ním
poklekly a svým mečem
je poklepáním na rameno pasoval na rytíře. Od knihovnice pí
Lenky Šandové dostali noví čtenáři legitimace do knihovny i s
dárkem. Díky vstřícnosti Městyse Radomyšl jsou nové čtenářské legitimace bez registračního poplatku. Po skončení pasování
vyhlásila knihovnice pí Šandová soutěž „O nejlepšího čtenáře“.
Soutěž bude vyhodnocena na konci školní roku.
Hojná účast rodičů, prarodičů i ostatních příbuzných potvrzuje,
že se nejednalo o bezvýznamnou akci, ale naopak akci důležitou
a přínosnou.
Královna Abeceda i její Rytíř všech písmenek věří, že slib, který
druháčci slavnostně učinili, pro ně bude zavazující a prohloubí
jejich zájem o četbu, knihy a vztah k nim.
Celá akce se konala pod záštitou MLK a radomyšlského Českého svazu žen, který daroval dětem knihy.
Anděla Tomášková

PODZIM

(Jiřina Machníková)

Vlaštovky již odlétly, babí léto je tu.
Žluté listí na stromech dává sbohem létu.

POČASÍ POD PSA

Ani ledové a mokré počasí neodradilo družstvo Radomyšle od
účasti na „Hrách bez hranic“ v rámci „Burčákobraní v Řepici“.
Perfektně zorganizované, nápadité hry pobavily soutěžící i diváky. Zima byla opravdu hrozná, přesto jsme to nevzdali a družstvo „Serafínky“ z Radomyšle se umístilo na čestném 4. místě.
Poděkování za reprezentaci Radomyšle patří Janě, Milušce,
Petrovi, Pavlovi, Jiříkovi a Pepovi. Potěšilo mne, že i na trasu
pochodu a na cimbálovku přišlo několik radomyšláků.
Manažer týmu B. M.

Les byl houbařů, ti letos žně měli,
smaženici k večeři všichni uvítali.
Havelské i martinské posvícení už je za námi
zůstaly nám vzpomínky na husu a hnětynky.
Osiřely pak sady, jíme plody ze zahrady.
Nastal nám zas zimní čas, přivítal nás listopad.

Vzpomínka na radomyšlského rodáka
(Jiřina Machníková)
Ve čtvrtek 24. listopadu uplyne 24 let od úmrtí vzácného rodáka
PhDr. Bohumíra Lifky. Narodil se v domě čp. 83 24. 3. 1900
a zemřel 24. 11. 1987 v Praze. Domnívám se, že tuto krátkou
vzpomínku si tento šlechetný člověk zaslouží.

Vánoční rozjímání

Štědrý večer hledí do oken, stříbrně se krajem šeří….
Kouzelná tma hladí naší zem, šťasten ten, kdo v lásku věří…
„Narodil se….!“ Slyšme píseň, slova vřelá…
Se svící se rozhořela láska, radost, štěstí, rozum,
dejme svému srdci vznést se až k nebesům.
Ať se ideály lidství zemí rozletí, přestaňme se klanět jenom
zlatu-teleti A obraťme tvář k věčným hodnotám.
POKOJ DOBRÝM! DOBŘÍ, POKOJ VÁM….
Přátelům a lidem dobré vůle Jiřina Machníková
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Twinning 2011 – Montoggio, Itálie

Montoggio je partnerským městem Radomyšle od roku 2005. Nachází se v oblasti
Ligurie, která je právem považována za
nejkrásnější oblast Itálie, pro kterou je
charakteristické čisté moře, pláže, krásná
příroda, historické památky, malebné
přístavy s barevnými domky, vynikající
kuchyně a přátelští lidé. Hlavní město
oblasti, přístav Janov, po staletí městská
republika, která ovládala okolní kraj, patříval k nejvýznamnějším a nejbohatším
italským městům a do historie se zapsal
zejména jako rodiště Kryštofa Kolumba.
Na pozvání Italských partnerů odjela dne 13. října časně ráno
50 – ti členná výprava z Radomyšle zájezdovým autokarem
ČSAD STTRANS na 4 denní návštěvu tohoto partnerského
města. Mezi účastníky byli také starostové ze sousední Sedlice
a Řepice. Akce byla dotována EU a Jihočeským krajem. Někteří
z účastníků, kteří již byli v Itálii v roce 2006, věděli, že se nejedná o klasický výlet, ale že nás čeká velmi náročný program.
Do Montoggia jsme dorazili 13. října večer. Místní občané nás
vřele přivítali v kulturním domě Centro Polivalente Ballila, kde
nám přichystali občerstvení a následně jsme byli ubytováni ve 4
místních hotelích.
V pátek 14. října ráno jsme po snídani začali program prohlídkou nového kompostního komplexu ekologického centra v
Terre Rosse. Kolem 10 hodiny jsme pak odjeli do 30 km vzdáleného Janova. Po prohlídce centra Janova, jehož část je zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO, jsme absolvovali
projížďku lodí místním slavným přístavem. Po obědě jsme
navštívili Hospodářskou komoru a jednu z nejvýznamnějších
památek Janova impozantní katedrálu San Lorenzo. Po její prohlídce jsme se vrátili do přístavu, kde jsme se setkali se zástupci
Janovské radnice, kteří nám představili veletrh ekologických
produktů, který zde právě probíhal. S Janovem jsme se rozloučili relaxací při západu slunce na jednom z mnoha kouzelných
míst zdejší riviéry. Náročný den jsme zakončili večeří v restauraci ‘’La Rotonda’’.
Starostové Řepice, Montoggia, Radomyšle a Sedlice.
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Hlavním bodem sobotního programu byl mezinárodní seminář na téma ‘’Evropské energetické politiky: Jak stavět zeleně’’ v Centro Polivalente Ballila, který byl velmi zajímavou
konfrontací přístupu obou zemí k této problematice. Seminář
rázně ukončil kolem 13 hodiny řízný dixieland ‘’Banda della
Societá Filharmonica’’, který doslova vtrhl do sálu a za jehož
doprovodu jsme následně přešli do venkovního areálu, kde byl
připraven bufet potravin místní výroby spolu s ochutnávkou vín
oblasti Rocca Grimalda a také tradičních českých potravin a
nápojů, které jsme přivezli s sebou. V rámci doprovodného kulturního programu vystoupili také čeští zástupci. Sestry Kroupovy se prezentovaly hudební produkcí s mysliveckou tématikou
a Tereza Třeštíková s Janem Vlažným zahráli a zazpívali české
lidovky. Od 16 hodin následoval program v pracovních skupinách (kultura, škola, hasiči, myslivci, sportovci apod.). Před
setměním jsme pak společně navštívili architektonickou chloubu Montoggia kostel San Giovanni Battista Decollato. Letošní
twinigg byl slavnostně zakončen ve věhlasné restauraci ‘’Rosin’’, která je držitelem několika ocenění za tradiční regionální
kuchyni. Zlatým hřebem několikachodového menu nemohlo
být nic jiného než “Pesto genovese”. Po srdečném rozloučením
jsme se různými oklikami roztrousili do jednotlivých hotelů.
Směr Radomyšl jsme nabrali v neděli 16.10. ráno. Ještě v autobuse jsem obdržel sms zprávu od starosty Valtra Reineri: “Dear
Lubos please give my greetings to your people. Thanks for the
beatiful days”. Se stejnými pocity jsme odjížděli také my z návštěvy našich přátel z Montoggio.
Jsem přesvědčen že tato akce byla nejen skvělou reprezentací
Radomyšle v zahraničí, ale troufám si říci, že také České republiky, potažmo Jihočeského kraje. Všem účastníkům letošního
twiningu proto patří mé poděkování.
Ing. Luboš Peterka, starosta

Recept na “PESTO ALLA GENOVESE”

Ingredience na 6 porcí: 60 lístků bazalky, ½ sklenky olej extra
vergine di oliva, 6 PL strouhaný parmazán nebo Grana Padano,
2 PL strouhaný sýr pecorino 2 stroužky česneku, 1 PL piniová
jádra, ořechy, mohou nahradit úplně nebo částečně piniová jádra, několik zrnek hrubé mořské soli.
Postup: BAZALKA: Basilico genovese DOP, nemá lehce mátové aroma jiných druhů bazalky. Nejlépe Basilico di Pra DOP
(Pra je lokalita blízko Janova). Dále bazalka sklizená v Ligurii.
Pouze zdravé čerstvé lístky.
OLIVOVÝ OLEJ EXTRAVERGINE: vylisovaný ze sklizně
v regionu Ligurie, nebo nejvýš ze sousedních regionů. Olej
lehký, bez silného aroma, odpovídající normě DOP.
SÝR: 70 % dávky je z Parmigiano Reggiano DOP, nebo Grana
Padano DOP, přiměřeně vyzrálé. Zbytek je ovčí sýr Pecorino.
Nejlepší je Fiore Sardo DOP, následuje Pecorino Romano DOP
a Pecorino Toscano DOP. Zjevně v Ligurii nechovají ovce.
ČESNEK: zásadně italské provenience, sladký, nesmí chuťově
převládnout. Nejlepší je česnek z Vessaglio. Pokud není mladý,
odstraníme klíček. Tradice je jeden stroužek na 30 lístků.
PINIOVÁ JÁDRA (PINOLI): ze stromů Pinis pinea rostoucí
ve středomořské oblasti.
OŘECHY: ze stromů Ořešáka královského evropské provenience – tady nám povolí i české.
SŮL: italská hrubozrnná mořská sůl.
HMOŽDÍŘ: mramorový s dřevěnou paličkou.
PESTO: od slovesa pestare – tlouci, mlátit, pošlapat atd. Tedy
rozdrcené, rozmačkané (basilico a další). Pro Janovany je přípustná pouze příprava v hmoždíři, rozmixované přece není
‚pesto‘.
Lístky bazalky opláchneme studenou vodou a šetrně dobře osušíme na plátně.
Do hmoždíře dáme sůl, česnek a rozdrtíme je. Teď je na řadě
bazalka. Přidáváme lístky postupně, netlučeme je, ale paličkou
spíše roztíráme. Vonné esenciální oleje jsou hlavně v žilkách.
Do krému krásné zelené barvy přidáme pinoli a rozdrtíme je.
Jsou protiváhou česneku, zjemní jeho chuť. Jsou na řadě sýry a
nakonec pramínkem přiléváme olej. Přípravu ukončit v hmoždíři, olej si vezme celou vůni bazalky.
Příprava má být při pokojové teplotě, rychlá a těsně před použitím. Klasika jsou těstoviny (uvedená dávka je na 600 g), malá
lžička pesta nádherně rozvoní zeleninovou polévku.
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V dnešní uspěchané době se často uchylujeme k mixování ingrediencí. V tomto případě radíme přidat pár kostek ledu.
(DOP: denominazione di origine protetta – chráněné označení
původu).
Doporučená příloha: těstoviny. Dobrou chuť !

Výletníci si letos oblékli trička se
znakem Radomyšle

Radomyšlská výletní parta zavítala letos na podzim na Moravu. Tentokrát jsme „ochutnali“ od všeho trochu, v plánu byla
návštěva zámku, hradu i zříceniny. Všechny cíle se tentokrát
nacházely v těsné blízkosti přehrady Vranov n. Dyjí. První zastávka byla přímo zámek ve Vranově, odkud jsme se přesunuli
na zříceninu hradu Cornštejn a den pak zakončili výborným
obědem a prohlídkou hradu Bítov. Premiérově vyrazila většina
členů v nových tričkách, která si všichni zúčastnění nechali
vyrobit. Zářezů na vycházkových holích utěšeně přibývá a my
už pomalu plánujeme, kam se vypravíme příští rok na jaře.
Jan Vlažný

Ještě jednou „Serafinka“

O uvedení operety „ Perly panny Seraﬁnky“ ochotnickým divadlem v Radomyšli toho už bylo dosti napsáno, a padala slova
chvály po každém představení. Celkem jich bylo odehráno za
dva roky 8. V loňském roce 3x v Radomyšli a v letošním roce
2x v Radomyšli lx ve Strakonicích, 1x ve Volyni a závěr patřil
Týnu nad Vltavou. Těžko říci kde se hrálo nejlépe, kde bylo
nejlepší obecenstvo. Důležité je, že divadlo přinášelo všude
radost a dobrou náladu.
Což bylo vlastně cílem při samém začátku. Pokud má někdo
dojem, že jsou tyto představení hlavně příjmem spolku, a ekonomicky výhodné je na velikém omylu. Divadlo má celkem
velké náklady na nájmy, kulisy kostýmy, tyto náklady byly
částečně hrazeny dotací z Jihočeského kraje a Úřadu městyse
Radomyšl, což představovalo jistou pomoc, ale jinak opravdu
ochotníci musí hrát především z lásky k divadlu a s přáním rozdávat radost.
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Co říci na závěr a neopakovat se, snad, že operetka byla opravdu přínosem a závazkem do budoucna. Myslím a ověřila jsem
si, že ti diváci, kteří shlédli „Podskaláka“ a „ Perly panny Seraﬁnky“, by určitě přišli na další díla. Snad mohu prozradit, že
pokud se bude hrát „ příště“ už to nebude pod hlavičkou Obce
baráčnické a sboru Sv. Martina ale mělo by vzniknout nové
společenské sdružení Ochotnické divadlo.
Ještě úplně nakonec, bych chtěla připomenout, že v současné
době přišlo ochotnickému divadlu poděkování z Týna nad Vltavou jako důkaz, že i za hranicemi našeho okresu operetka „Perly panny Seraﬁnky“ potěšila a přijala slova velkého uznání.
Jůzková Zdeňka

Valné volební sezení Obce
baráčnické v Radomyšli

Dne 6.11.2011 se uskutečnilo za přítomnosti župní rychtářky
Zdenky Plátenkové valné volební zasedání OB Radomyšl na
které nás přijeli podpořit ostatní obce baráčnické X. župy Malenice, Prachatice, Pištín, Vodňany , Písek a též členové OB Týna
nad Vltavou a OB Březnice. Jako host a zároveň čestný člen
Baráčníků byl pozván starosta městyse Radomyšl Ing. Luboš
Peterka. Celé sezení se neslo v duchu tradic, nechyběla kulturní
vložka v provedení našich dětí, které zazpívaly několik písniček
po okolí tak známé operety „Perly panny Seraﬁnky“. Následovaly zprávy vzdělavatele, syndika/ o činnosti/, berní, panímaminky a šafáře. Rychtář Josef Jůzek poděkoval všem členům
domovské OB za spolupráci, Úřadu městyse Radomyšl za podporu a vyzdvihl nutnost komunikace a vzájemné pomoci. Předal
právo župní rychtářce a s ním odstoupili i ostatní konšelé. Následovaly volby nových činovníků. Rychtářem byl opět zvolen
Josef Jůzek, který spolek vedl uplynulé 2 roky, kdy převzal tuto
funkci po bývalé rychtářce Anně Markové, která v současné
době zastává funkci místorychtářky.Po provedení voleb vzala
župní rychtářka do slibu rychtáře, místorychtáře, syndika, vzdělavatele, berní, pantatínka, panímaminku. Do rukou rychtáře
pak skládali slib šafáři, archivář, praporečníci, písmák švandymistr, slídilové účtu a ostatní konšelé.
Opětovně vystoupila župní rychtářka a předala čestné uznání za
dlouholetou práci pro baráčnictvo tetičce Anně Mrázové, Vlastě
Hronkové a Miladě Sojkové. Dodatečně bude předáno i tetičce
Aleně Majerové. Poté sálem zazněly zdravice od všech hostů
s přáním zdraví a úspěchu v další práci. Na závěr ještě poděkoval nový rychtář za důvěru, popřál všem šťastný návrat domů a
v neposlední řadě i dobrou chuť k obědu, který následoval. Celé
sezení bylo zakončeno baráčnickou písní.
Zapsala Jůzková Zdeňka, panímaminka Obce baráčnické
Radomyšl

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA RADNICI
V RADOMYŠLI A KONCERT V SOKOLOVNĚ

27.11.2011
TRHY od 14:00 do 15:45 hod na radnici
Perníky, šperky, pletené zboží, hračky, pedik,
vánoční dekorace, stromky, čaje, uzenina,
medovina, keramika, DOZP Osek, ZŠ Radomyšl
a řada jiných prodejců se na Vás těší.
Ve 14 hod. slavnostní zahájení trhů
souborem Baráčníček před radnicí.
ANDĚLSKÁ POŠTA opět vybírá dopisy Ježíškovi
v neděli 27.11 na radnici od 14 do 15:45 hod.
Honem malujte a pište, ať na Vás nezapomene.
KONCERT od 16:00 v Sokolovně v Radomyšli
MELODY BAND
Koncert jazzu, swingu a ﬁlmové hudby 30. – 60. let
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ČSŽ Radomyšl zve na
MIKULÁŠSKOU PRO DOSPĚLÉ
26. 11 .2011 v jídelně ZŠ od 14 hod.
PROGRAM: Děti z MŠ, Dětská
kapela, Baráčníček, Kytarový kroužek
a Osečanka.
Občerstvení a dobrá nálada zajištěny.
Vstupné: 30 Kč

SEDLICE

Vítání nových občánků v Sedlici

V neděli 9. října 2011 ve 14 hodin se v Obřadní síni města Sedlice uskutečnilo v letošním roce druhé vítání nových občánků.
Starosta města přivítal nově narozené děti, rodiče a další hosty.
Slavnostní odpoledne zahájili kulturním vystoupením žáci školní družiny Základní školy T. G.
Masaryka v Sedlici pod vedením paní Marie Čapkové.
Po skončení vystoupení byli
jednotlivě přivítáni noví sedličtí
občánci a jejich rodiče tuto skutečnost potvrdili podpisem do
pamětní knihy. Dětem a rodičům byly předány drobné dárky
od zástupců města a poštovní
spořitelny v Sedlici jako upomínka na tento slavnostní den.
Bylo přivítáno 7 nových občánků: Bubeník Kristián, Kolářová
Kateřina, Stuchlíková Kristýna,
Šeﬂ Jan, Šindelář Vítek, Vrbská
Patricie a Zedlo Tomáš.
foto: Ing. Martin Schlosser
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významné úspory energie a ﬁnančních prostředků. Celá akce
byla realizována za ﬁnanční podpory z dotace Jihočeského
kraje v rámci „Akčního plánu – Programu rozvoje kraje pro
rok 2011“ s názvem „Grantový program – Zlepšení veřejného
osvětlení v obcích“. Městu Sedlice byla poskytnuta dotace ve
výši 50% nákladů na realizaci akce v hodnotě 58.500,- Kč. Realizací akce bylo v Sedlici, Holušicích, Mužeticích a Němčicích
vyměněno celkem 53 svítidel veřejného osvětlení, čímž bylo
dosaženo zkvalitnění a zlepšení současného stavu veřejného
osvětlení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na
pozemních komunikacích města.

Bezdrátový rozhlas - I. etapa

Současné rozhlasové zařízení ve městě je již 50let staré a jeho
poruchovost způsobuje vysoké náklady na opravy. Nelze ho již
využít pro napojení „Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Ve správním území města Sedlice se nacházejí další
tři části (obce Mužetice, Holušice a Němčice), kde v současné
době nebylo možné uskutečnit varovné relace, protože místní
rozhlas tuto možnost neumožňuje a v Němčicích není zaveden
vůbec.
Město Sedlice se rozšiřuje v nových lokalitách – výstavbou
nových RD v lokalitě Vráž a náklady na realizaci městského
rozhlasu klasickým kabelovým rozvodem by byly vzhledem k
cenám kabelů vysoké a v současné době nerentabilní s ohledem
na stávající stav místního rozhlasu.
Z uvedených důvodů bylo navrženo nové moderní bezdrátové zařízení splňující požadavky na JSVV, které propojí nové
lokality ve městě a části, kde rozhlas chybí a ostatní obce ve
správním obvodu města. Nový systém bezdrátového obecního
rozhlasu je určen k centrálnímu vyhlašování informací Městského úřadu v Sedlici pro veřejnost. Navrhované zařízení splňuje
„Požadavky na koncové prvky, napojené do jednotného systému
varování a vyrozumění“.
Celý systém bude napojen na celostátní JSVV prostřednictvím
HZS a současně se bude využívat pro vyrozumění zásahového
družstva SDHO Sedlice, které je zařazeno jako JPO III, při požárech a dalších živelných událostech.
V průběhu měsíců září a října byla realizována „ První etapa
bezdrátového rozhlasu ve městě Sedlici a jeho částech“. Bezdrátový rozhlas byl vybudován v Holušicích, Mužeticích, Němčicích a v Sedlici v lokalitě Vráž. Tato akce byla provedena za
ﬁnanční podpory Jihočeského kraje z „Programu obnovy venkova“ ve výši 120.000,- Kč.

Podzimní bazar oděvů

Český svaz žen Sedlice pořádal „Podzimní bazar“ obnošených
oděvů se zaměřením na podzim a zimu. Bazar se konal od 10.
– 15. října 2011 v Zasedací místnosti Městského úřadu v Sedlici. Letošní podzimní bazar byl velice zdařilou akcí, kde si mohly maminky pro děti a veškerá veřejnost nakoupit za výhodné
ceny mnohdy téměř nové oblečení. Tyto bazary nejsou zaměřeny pouze na věci pro děti, ale lze zde prodat a nakoupit oděvy
pro celou rodinu.
ČSŽ Sedlici patří poděkování za přípravu této akce.

Pozvání na Adventní setkání v Sedlici

Nové veřejné osvětlení

V průběhu měsíce října byl v Sedlici a jeho částech realizován projekt „Výměna koncových svítidel a žárovek veřejného
osvětlení města Sedlice“. Osazením nových svítidel a žárovek
veřejného osvětlení bylo dosaženo snížení energetické náročnosti provozu a snížení ﬁnančních nákladů na provoz veřejného
osvětlení města. Vyměněná svítidla byla již zastaralá, jejich
provoz byl neekonomický a energeticky náročný, protože používala výbojky s příkonem 150 W, které měly nižší světelný tok
a svítivost. Nová světla jsou vybavena kvalitním zářičem a jsou
osazena sodíkovými výbojkami nové generace s vysokým světelným tokem a příkonem pouze 70 W (bylo dosaženo stejného
osvětlení jako původními 150 W prvky), čímž bude dosaženo

Město Sedlice za spolupráce dvou místních akčních skupin
MAS Svazku obcí Blatenska a MAS LAG Strakonicko Vás
zvou na „Adventní setkání“ – (kulturně – tržní akci) která se
uskuteční v sobotu 26. listopadu 2011 na náměstí T.G. Masaryka v Sedlici.
Odpoledne bude zpestřeno vystoupením žáků Základní školy T.G.Masaryka v Sedlici, představeními divadélka pro děti
„Máma a táta“ z Českých Budějovic a dalším kulturním programem. V chodbě radnice bude anděl přijímat „Ježíškovu poštu“
– přáníčka od dětí Ježíškovi – s prosbou o vyplnění tajných
přání.
Návštěvníci adventního setkání si budou moci nakoupit vánoční
dárky a obdivovat celou řadu výrobků regionálních výrobců
jako např.: křehké kouzlo sedlické paličkované krajky, ale i
půvabné textilní panenky paní Hanušové z Kocelovic, umělecké
perníky paní Chadimové ze Strakonic a paní Čelkové z Dobšic,
smaltované šperky manželů Hniličkových ze Střelských Hoštic,
skleněná bižuterie paní Froňkové z Kadova, tradiční březová
koštata paní Blanky Matouškové z Radomyšle, dřevěné hračky
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pana Fremla ze Strakonic, dokonalé repliky historického skla z
bělčické sklárny a další.
Odpoledne bude zakončeno slavnostním rozsvícením vánoční
výzdoby města.
Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé

NOVOROČNÍ SEŠLOST

Město Sedlice Vás zve na třináctou „Novoroční sešlost“, která
se bude konat 1.1.2012 od 16 hodin , k poslechu a dobré pohodě bude hrát „Malá muzika – Nauše Pepíka“. Bude připraveno
něco málo na zahřátí a proti nachlazení (př. čaj ovoněný produktem s plachetnicí z Jindřichova Hradce a pro dámy teplý
punč). Setkání bude zakončeno tradičním ohňostrojem. Přijďte
pobejt. Ing. Jiří Rod, starosta města

PO PRÁZDNINÁCH V MŠ SEDLICE

V září jsme se
sešli – malí, velcí, tlustí, tencí,
kluci i holky. Ti
starší ve třídě
Zajíčků – 27 dětí
– s p. uč. Janou
Pohankovou. Ti
mladší ve třídě
Berušek – 28 dětí
– s p. uč. Janou
Hálovou a s p. uč.
Martinou Křivancovou.
Po prázdninách čekalo děti v 1. třídě nové vybavení – sestava
skříněk + knihovny v ceně 47 000 Kč, vše ﬁnancovalo Město
Sedlice, kterému za to velmi děkujeme.
Sotva jsme se rozkoukali a našli si kamarády, už se od nás chtělo, abychom se sami oblékali, uklízeli po sobě hračky a dokonce i zpívali, cvičili a také přemýšleli. Některým z nás to dělá
potíže, ale p. učitelky nás povzbuzují, že se to podaří a časem
vylepší.
Odměnou nám byla návštěva oblíbeného divadélka LUK s
pohádkou O Smolíčkovi a potěšil nás i kouzelník Merlin. Do
průběhu produkce zapojil několik dětí, které si odnášely za spolupráci s ním balónková zvířátka.
13. října se 4 děti z naší školky zúčastnily jako předskokani pěvecké soutěže SOLASIDO. Svým zpěvem v místním kině určitě
potěšily všechny přítomné.
Koncem října se opět vypravily děti z 2. třídy do ÚSP Mačkov.
Děvčata z divadelního kroužku pro nás zahrála pohádku O Karkulákovi. Poté následovala exkurze tamních dílen a na závěr
dětmi očekávané svezení na koni.
Jedním z podzimních témat máme „Výlet za lesními zvířátky“,
a proto jsme se opět zapojili do sběru kaštanů a žaludů, který
vyhlašuje SOB. Nejpilnějšími sběrači letos byli sourozenci
Klárka a Stáňa Viktorovi.
Za MŠ Sedlice, J. Hálová
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LISTOPAD V ZŠ SEDLICE

Po zahájení školního roku se provoz ve škole dostal do normálu – nové poznatky, zkoušení úkoly, písemky. Kromě běžných
činností se mohou žáci účastnit dalších aktivit. Na škole funguje
několik kroužků – paličkování, hra na ﬂétnu, hra na kytaru,
výtvarný, keramický pro začátečníky a pokročilé a nově také
modelářský.
Podzim patří tradičně také školnímu turnaji ve stolním tenise,
ze kterého po měsíci vzejdou reprezentanti pro okresní kolo,
ve kterém pravidelně získáváme medaile v kategorii chlapců i
dívek. Tradicí se také stala podzimní atletická soutěž v Blatné.
Letos jsme přivezli mimořádnou úrodu medailí – 8 zlatých, 3
stříbrné a 3 bronzové.
Po roční pauze se na naši školu vrátila pěvecká soutěž Solasido.
Již na casting přišlo velké množství zájemců, samotné soutěže
se pak zúčastnilo 26 soutěžících ve třech kategoriích. Finálový
večer proběhl 13.10. v zaplněném sedlickém kině.
A co nás v nejbližší době čeká? V listopadu „oblíbené“ třídní
schůzky, vystoupení žáků na předvánočních akcích, mikulášská
nadílka, vánoční prázdniny. Deváťáci již nyní vybírají budoucí
střední školy. A 31. ledna nejen, že skončí první pololetí, ale
také proběhne zápis do první třídy.
Marek Charvát, ředitel škol

TCHOŘOVICE

Kříže, křížky, sv. sošky a boží muka
v k.ú. Tchořovice

(2. část, pokračování z minulého čísla)
Křížek u státní silnice poblíž domu č. 86
Křížek postaven v roce 1896. pozůstalými pana Krejčího z
Hradiště, který při cestě do Blatné náhle v tomto místě padnul a
zemřel. Stojí v příkopu u silnice a je v místech s nepříliš dobře
upraveným okolím.
Křížek u Dolejšího mlýna č. 45
Na poli u cesty u samého Dolejšího mlýna postavil kamenný
kříž Matěj Morávek hospodařící v č. 18. …. „Postaven byl jako
dar Bohu za zachování životů jeho rodiny, při velké povodni v
roce 1895, která tuto chalupu značně poškodila. Voda o půlnoci
do jejich domu přišla tak rychle, že lidé u vody bydlící byli rádi,
že si zachovali holé životy. Po poklesu vod našli tu majitelé
domu v peci na chleba dva kapry a několik menších rybek.
Nábytek tu voda zpřeházela a světnici zanesla bahnem….“. Na
paměť záchrany životů postavil tu u svého pole kamenný kříž
již v roce 1896.
Křížek u Vávrouc lesíka
Další starý kříž nesoucí
letopočet 1849, který stojí
dvou statných lip vysazenými pravděpodobně téhož
roku. Staré záznamy vypráví, že kolem roku 1848,
kdy byla zrušena robota a
lidem najednou dána svoboda …. „ si občané pletli
co je mého, co obecního a
co panského. Úplná volnost
v podnikání, vyvolávala
domněnku, že si lidé mohou
dělat, co chtějí. Proto obec
chtěje zjednat nápravu, aby
si každý hleděl jen svého
a cizí majetek nechal na
pokoji, zavedla přísné pokuty za polní pych …“. A
tak kamenný kříž u silnice
byl postaven z pokut, které
zaplatili sedláci, domkáři,
chalupníci a podruzi za
nedovolené pasení dobytka
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bez provazu/ pasení dobytka volně bez uvázání /a za jiné způsobené krádeže a škody.
Křížek u cesty mezi rybníkem Kupcovy a Radov
Kříž stojící mezi hrázemi obou rybníků nechal postavit pan
Bohumil Vokůrka z č. 2 u svého pozemku po Druhé světové
válce v roce 1946. Kříž byl postaven v prvé řadě za zbožným
účelem a dále jako prosba za odpuzení škod hovězího dobytka
a pádu koní, kterého škody uvedeného občana po několik let
pronásledovaly. Kříž byl, jako vyřazený, přivezen ze hřbitova
kocelovického. Bohužel tento kříž byl značně poškozen a povalen při odvozu dlouhého dřeva z obecního lesa v Kupcovech
kolek roku 1995. Teprve v roce 2008 byl kříž znovu postaven ze
zbytků původního kříže, které tu zůstaly pohozené ležet. Velký
podíl na jeho záchraně má rod. Čadků č. 47 a Mgr, Jan Jírovec
č. 27. Je tedy zcela jiného tvaru, ale současně symbolem péče
občanů tchořovických o staré památky.
Křížek za vesnicí po levé straně cesty do Kocelovic
Kříž stojí v zástinu tří statných lip a byl postaven v roce 1872
panem Františkem Janotou z č. 24 jako dar Bohu, aby tímto
skutkem Bůh odvrátil těžkou duševní chorobu, která stihla jeho
syna. Původně kříž stával v těsné blízkosti cesty, ale při její
rekonstrukci a narovnání osy cesty dostává se do sevření zemědělských polností, kde působí jako oáza klidu a pohody.
Křížek u křižovatky na Kocelovice se silnicí Hajany – Lnáře
/černý křížek /
…“ Jedná se o nejstarší kříž v katastru na jeho severních hranicích. Je to křížek tmavý, sešlý, deštěm, větrem a mrazy značně
rozrušený. Letopočet, byl-li tu jaký, dávno setřel čas. Dochované záznamy uvádějí, že se tu v letech1740 strhla bitka vojáků
francouzské a rakouské armády. Zabití vojáci z obou válčících
stran byli pohřbeni do společného hrobu a na místě tom postaven kříž. Při stavbě silnice Hajany – Lnáře stál prý přímo v ose
nově připravované cesty. Proto byly pozůstatky kostí vykopány
a uloženy do nově upraveného hrobu a navršena tu zem v podobě dávných mohyl a přeložen sem kříž. Ten stál po levé straně
cesty z Tchořovic do Kocelovic těsně před křižovatkou….“.
Při rekonstrukci této cesty v roce 1975 se v důsledku narovnání
osy cesty dostává na stranu pravou. Při stavebních pracích byl
bezohledně a s velkou nezodpovědností kříž značně poškozen a
povalen na zem. Mohylovitá část byla částečně narušena a později i odstraněna. Z nalezených zbytků byl kříž v roce 2002 znovu na své místo postaven do současného tvaru. V roce 2008 byl
restaurován a byla upravena úprav jeho okolí. K tomuto kříži
váže se i strašidelná historka, že tu o půlnoci u kříže lehá velký
černý pes a odhání procházející osoby od hrobu pryč. Je dochován i záznam, který vypravuje, že kdysi dávno místní občan
jdoucí v noci, v zimě ve velké sněhové vánici v těchto místech
zabloudil. Po marném hledání cesty domů náhodně přišel k tomuto křížku a teprve zde si prý z „božího vnuknutí“ uvědomil,
kde se nalézá a kterým směrem cesta do vesnice vede. Tak mu
byl život zachráněn.
Ing. Karel Krejčí
(pokračování příště)

SRDEČNÉ POZVÁNÍ

Vážení občané tchořovičtí, přijďte si opět po roce společně
s našimi dětmi zazpívat koledy, popovídat si se sousedy, přáteli
a kamarády, připít si vánočním punčem či svařeným vínem.
23. 12. 2011 v 17,00 hod. u kapličky Sv. Václava
SDH Tchořovic

TŘEBOHOSTICE
ZADNÍ ZBOROVICE

Dění ve svazu žen.
Konec roku se nám nenávratně blíží, a proto již můžeme hodnotit naši činnost za rok 2011.
Přes všechny již tradiční a pravidelné akce jako dětské maškarní, pálení čarodějnic, spořádání různých zájezdů jak na muzikály, tak i oblíbené putování po Šumavě, či pořádání dětského dne
– vítání prázdnin a loučení s prázdninami, se nám opravdu daří.
Koncem roku jsme však nezahálely a ještě uspořádaly posví-

censkou zábavu. Na prosinec máme ještě v plánu předvánoční
posezení s ukázkou tvorby adventních věnců, svícnů a vším
co patří k vánoční výzdobě. Svoji dovednost nám již po druhé
představí paní Míša Beranová z Mečíchova. Její tvorbu můžeme nejen obdivovat, ale i se něčemu pěknému přiučit. K této
příležitosti budeme připravovat i malé občerstvení – chlebíčky,
moučníky, svařáček, kávu či čaj, dle chuti zúčastněných. Tímto
všechny srdečně zveme k milému posezení v neděli 4.12.2011 v
15.00 hod.
Na neděli 11.12.2011 připravujeme již tradiční Vánoční besídku
s pásmem pohádek, scének, tanečků a básniček od našich dětiček. Na příjemné posezení nad vánočním cukrovím s kávou,
čajem či svařáčkem Vás srdečně zveme.
A co dodat na závěr? Děkuji všem členkám za super spolupráci
a aktivitu v roce 2011 a doufám, že v roce 2012 budeme nadále
pokračovat. Všem přeji v novém roce hodně moc zdraví, štěstí a
rodinné pohodičky.

Životní jubileum

V roce 2011oslavily své životní jubileum členky: Řehořová Miloslava, Vadlejchová Helena, Pavlovičová Zdeňka, Havelcová
Jana a Kostohryzová Dagmar.
S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví a rodinné pohody přejí všechny členky ČSŽ Zadní Zborovice.

Pozvánky

* 4.12.2011 od 15.00 hod předvánoční posezení nad ukázkou
tvorby adventních věnců na místním sále.
* 11.12.2011 od 14.30 hod Vánoční besídka místních dětí a
mládeže.
Jitka Korgó, předsedkyně ČSŽ Zadní Zborovice

UZENICE

Šipkovaná a drakiáda v Uzenicích
15.10.2011
Přestože je podzim a všichni již pokukují po peci a přemýšlejí,
jestli tam zalezou, nebo si vezmou pár vrstev oblečení navíc a
využijí ještě sluníčka, když vykoukne, rozhodl se Sbor dobrovolných hasičů Uzenice uspořádat pro děti šipkovanou a drakiádu. V sobotu 15.10.2011 zapřáhl pan Václav Holub, ml. kobylu
a na bryčce odvezl děti i s rodiči od rybníka v obci k lesu u
Černívska, kde začínala hra šipkovaná. Mladší děti absolvovaly
trasu společně s rodiči, starší už v lese pátraly po stanovištích s
úkoly samotné. Děti se procvičily v poznávání květin, stromů,
ptáků, stop zvěře, ukazovaly, jaké znají uzly a snažily se nové
naučit, nakonec sestavovaly lodičky z kůry. Po úspěšně dokončené trase obdržely balíček s dobrotami a místní i draky, které
si všechny děti společně pouštěly poté, co je kobylka dovezla
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na louku za bytovkou. Děti i dospělí si užili krásného slunečného dne, vítr byl objednaný přesně takový, aby draky lítaly,
ale neulítly a po celé odpoledne se tak nad Uzenicemi vznášela
spousta draků, jak dětí místních, tak i z okolních vesnic. To, že
dostat draka do vzduchu není až tak úplná hračka si vyzkoušela
i převážná většina dospělých, kteří nad svařáčkem či lahví pivečka vzpomínali, jaké to bylo za mlada : ). Pro děti byl připraven teplý čaj, paní Renata Marešová a Ivana Štvánová napekly
sladkosti a každý si mohl opéct buřta.
Akce se vyvedla a je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli

na její přípravě, mimo jiné obci Uzenice za ﬁnanční podporu
na občerstvení pro děti a pak zejména místním „puberťákům“,
kteří připravili a dohlíželi na šipkovanou v lese.

NOVÍ OBČÁNCI UZENIC

Dne 22.října proběhlo v Bělčicích vítání občánků, kterého se
zúčastnili se synem Štěpánkem rodiče Miriam Ďurčová a Jiří
Krhoun a další nový občánek obce Adrianka Holubová s rodiči Adrianou a Václavem Holubovými. Adrianka se narodila
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12.9.2011, k jejímu narození přejeme jejím rodičům, sourozencům i prarodičům hodně zdravíčka, ať pěkně roste a dělá Vám
radost.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT

Obec Uzenice si dovoluje pozvat občany Uzenic na vánoční koncert, který pro ně bude uspořádán u pana Lávičky dne
17.12.2011 od 16 hodin. Vánoční písně jim zahrají a zazpívají
děti Základní umělecké školy v Blatné.
za obec Uzenice zapsala Gabriela Kučerová

UZENIČKY

Tak jako každý rok i letos obec využila možnost čerpání dotace
z programu obnovy vesnice, který byl vyhlášen Jihočeským
krajem. Krajským úřadem byla schválena a poskytnuta dotace
v pokrácené podobě 120 tisíc Kč. Podle schváleného dlouhodobého plánu prací obecním zastupitelstvem přišla na řadu „Rekonstrukce obecního úřadu“, který je umístěn v kulturním domě
v Uzeničkách. Prostorově nedostatečný dosavadní stav byl
rozšířením stávajících prostorů upraven na vyhovující moderně
a účelově uspořádané kancelářské pracoviště. Byla nutná realizace chybějícího sociálního zařízení, zajištění vytápění, které
dokáže udržet stálejší teplotu nutnou pro elektronické vybavení
úřadu. Zajištěním nového elektroinstalačního rozvodu bude zárukou bezporuchového a bezpečného provozu úřadu. Na rekonstrukci bylo nutné vypracovat stavební technickou dokumentaci,
která dává záruku provedení technického řešení a řemeslných
prací v potřebné kvalitě. Vzhledem k rozsahu akce byl obecním
zastupitelstvem proveden výběr dodavatele prací. Při dobrých
zkušenostech na obnovení obecního majetku z předešlého období byly řemeslné práce postoupeny soukromým podnikatelům.
Nutno podotknout, že vzájemná návaznost a spolupráce je zárukou dobře odvedené práce. Vodoinstalační práce byly svěřeny
ﬁrmě Instop pana V. Vokroje, elektroinstalační panu P. Hrubému
z Uzenic a stavební panu J. Křivancovi nejmladšímu z Blatné.
Nezbývá než poděkovat za dobře odvedenou práci při realizaci
a dodržení ujednání. Obci ať slouží vynaložené investice bezporuchově a k plné spokojenosti dlouhá léta.
V letošním roce se podařilo provést rekonstrukci propustku
na silnici III. třídy v osadě Černívsko v k.ú. Uzeničky. Z důvodu nutnosti rozšíření vozovky, bylo nutné předem vyjednat
potřebná souhlasná stanoviska majitelů sousedních pozemků.
Celá akce byla realizována z ﬁnančních prostředků Jihočeského
kraje, který je majitelem uvedené komunikace. Vypracovaná
projektová dokumentace byla s ﬁnančních a též technických
důvodů upravována až do stávající výsledné podoby. Tohoto
roku byly v naší oblasti nadměrné dešťové srážky, které zapříčinily prodloužení a zkomplikování prací na stavbě propustku.
Realizované dílo je provedeno velmi kvalitně, účelně a především je zárukou odstranění povodňových stavů, které se často
opakovaly a působily občanům této lokality značné škody na
majetku. Bude zajištěna bezpečnost obyvatel, kteří sousedí
s touto vodotečí. Myslím, že je dobré pochválit a poděkovat
všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na této akci, která ve
výsledku naplnila představu
všech uživatelů tohoto díla:
Jihočeský kraj jako investor,
projektant propustku, SÚS
Jihočeského kraje, ﬁrma Eurovia - dodavatel prací, povodí
Vltavy, policie ČR, MÚ Blatná
– odbor dopravy, ŽP, stavební
odbor a sousední obce, které
umožnily objízdné trasy po
jejich komunikacích. Nezbývá
než popřát uvedenému dílu
dlouhou životnost a především
naplnění účelu zabránit povodňovým stavům při zvýšeném
průtoku vody.
Zdeněk Sýbek, starosta obce
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VELKÁ TURNÁ

Prohlídka vojenského letiště Praha
- Kbely

Bylo mlhavé sobotní ráno 1.
října 2011 a na návsi ve Velké
Turné zastavuje autobus. Do té
doby postávající hlouček natěšených členů SDH se hrne ke
dveřím. Každý si vybírá nejpříhodnější místo na cestu-jede
se do Prahy. Velitel sboru ještě
rychle přepočítává nahlášené
členy zájezdu, vyrážíme směr
vojenské letiště Praha - Kbely,
kde máme objednanou prohlídku letadel, letecké techniky
a požární letištní techniky .
U hlavního města se protrhala
mlha a vykouklo sluníčko.
Čekal nás pěkný den. Po nutném ověření totožnosti na vrátnici
letiště se nás ujala mluvčí 24. ZÁKLADNY DOPRAVNÍHO
LETECTVA PRAHA - KBELY, která nás provedla celým areálem. Viděli jsme dopravní letadla, vrtulníky pro přepravu vojáků i vojenských důstojníků, zásahový vrtulník SOKOL a vládní
letadlo, kterým létá prezident a vláda ČR. Všechny stroje jsme
si mohli prohlédnout z venku i zevnitř. Poutavý komentář od
mluvčí vojenského letiště dotvářel představu chodu celé základny. Po shlédnutí všech možných letadel nám hasičský letištní
sbor předvedl moderní zásahovou techniku . Šlo o nejmodernější požární auto MERCEDES v plné výbavě. Po krátkém
občerstvení jsme pokračovali v prohlídce vojenského leteckého
muzea, kde byly k vidění letadla z 1 a 2 světové války a stará
proudová letadla. Plni dojmů jsme v odpoledních hodinách usedali do autobusu. Ještě nás čekala poslední zastávka na oběd a
cesta domů.

Požární technika v akci

V sobotu 8. 10. 2011 byla provedena akceschopnost požární
techniky a členů SDH, při asistenci u pálení klestí na volném
prostranství za obcí. Každým rokem se provádí toto pálení klestí pro přípravu zásahu u skutečného ohně. Na volné ploše zvané
Pazderna je připravena hromada vyřezaného křoví a náletových
dřevin, vyřezaných obcí při údržbě silničních příkopů okolo
obecních komunikací. Tento zásah je vždy jiný než pouhá hasičská soutěž, kde vlastně o nic nejde. Skutečné plameny šlehající
do osmimetrové výšky, dodají vždy na váze zásahu a každý si
uvědomí, že hasičské dobrovolné sbory jsou nedílnou součástí
organizace uchraňující skutečné hodnoty a lidské životy. U takového zásahu, který je přípravou na možný skutečný živel, se
vždy mohou projevit drobné technické nedostatky, je naštěstí
čas je odstranit a při skutečném zásahu se již nesmí opakovat. I
my u naší starší techniky vždy objevíme nějakou tu vadu, která
je pak cílem pro strojníky sboru k jejímu odstranění. Přejme si,
abychom se setkávali spíše u kulturních akcí, avšak připravenost je potřebná, jak jsme předvedli při zásahu u požáru lesního
porostu v dubnu letošního roku.
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Osvícení Kaple Sv. Jana Nepomuckého

Na návsi obce Velká Turná stojí Kaple Sv. Jana Nepomuckého.
Při hledání v historických pramenech v archivu byly dohledány
podklady ze zasedání zastupitelstva obce Velká Turná, kdy byl
tímto zastupitelstvem roku 1884 schválen „Nákres na vystavění
nové kaple v obci Velká Turná, za obec podepsán starosta p.
František Charvát. Tato kaple byla následně postavena na návsi
obce. V roce 2006 schválilo zastupitelstvo provedení rekonstrukce ve členění prací - oprava venkovních a vnitřních omítek,
odvedení vlhkosti ze zdiva pomocí drenáží a izolací základového zdiva, výměna střešní krytiny, oprava střechy věže, výměna
plechování a provedení venkovních a vnitřních nátěrů zdiva.
Takto opravená kaple byla dne 19. Května 2007 vysvěcena. V
letošním roce se nám podařilo provést opravu elektro instalace
a osvětlit průčelí kaple. První osvícení bylo provedeno v podvečer 15. října, kdy je v obci havelské posvícení. Dalším dnem,
kdy bylo průčelí kaple osvíceno, byla Památka zesnulých. V
letošním roce bychom rádi zprovoznili osvícení vnitřního prostoru kaple pro připravované vánoční akce.

Posvícenská zábava

Dne 15.10.2011
uspořádal SDH
Velká Turná tradiční - Posvícenskou
zábavu – v sále
Hospody Na Rozhrání v obci. K tanci
a poslechu zahrála
skupina K-BAND.
Sálek hospody se
pomalu zaplnil a začala veselá zábava.
Dechovku střídaly
moderní skladby a u výčepu se začala tvořit fronta. Sousedská
zábava se protáhla až do půl páté ráno, kdy se rozešli poslední
tanečníci.

Dění v obci ve zkratce

* Zastupitelstvo obce zorganizovalo v sobotu 29.10.2011 podzimní sběrný den pro občany obce.
* Provoz mobilního sběrného dne za pomocí členů SDH, kteří
technicky vypomohli při třídění sebraného odpadu, proběhl v
pořádku a likvidaci provedla f.ROS.a.s.Strakonice.
* Z hlediska požární bezpečnosti objednala obec provedení
čistění komínů a revizi spalinové cesty dle NAŘÍZENÍ VLÁDY
č.91/2010 .Čistění bude provedeno 18.11.2011. Zájemci o tuto
službu se mohou zapsat do seznamu v místní prodejně.
* Čeká nás - Mikulášská nadílka
* Poslední leč dne 17.12.2011 v Hospodě Na Rozhrání ( Sdružení Bárovka Osek).
* Turnaj ve stolním tenise dne 26.12.2011 v Hospodě Na Rozhrání ( SDH V.Turná).
* Silvestrovská veselice v Hospodě Na Rozhrání (Hospoda).
Velká Turná dne 6.11.2011. Místostarosta obce Velká Turná
Pavel Šípek. (fotodokumentace Pavel Šípek )
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ZÁBOŘÍ

Ptáci na jihu Čech - beseda s Karlem
Peclem

V pondělí 31. 10. 2011 k nám do školy přijel pan RNDr. Karel
Pecl z Písku. Nejdříve nám vyprávěl o kroužkování ptáků na
rybníku Řežabinci u Písku. Pak jsme viděli mnoho fotograﬁí
známých ptáků a prohlédli si i různé druhy kroužků, které se
používají na jejich kroužkování. Pan Pecl nám také promítal
rozdíl mezi orlem mořským a kánětem lesním a krásný obrázek
labutí a čápů. Nakonec nám řekl, jak sojka umí napodobovat
hlasy jiných ptáků a i lidí a pustil nám i hlasovou nahrávku.
Po hezkém vyprávění se s námi rozloučil a šel na besedu i k
našim starším spolužákům. Beseda se nám moc líbila a byli
bychom rádi, kdyby za námi zase někdy přijel.
Žáci 4. třídy Š. Kučera, J. Šourek

místo Simona Šourková. Ve vrhu koulí byly úspěšné Kamila
Čusová a Petra Vojáčková, skončily totiž na prvním a druhém
místě. Ale i klukům se dařilo. Dan Soukup společně s Lukášem
Zrnem získali medaile za první a třetí místo ve skoku vysokém.
Na druhé příčce v běhu na patnáct set metrů se umístil Fanda
Křivanec. Ve štafetě obsadili kluci třetí místo. A nakonec to nejlepší – náš „malý velký“ Fanda Honsa! Ten vybojoval v běhu na
tisíc metrů první místo.
Diplomů a medailí jsme si tedy přivezli opravdu hodně.
Š. Tannhäuserová, 6. třída

BRANNÝ DEN

Uměli byste v případě nutnosti sbalit evakuační zavazadlo?
Právě tato otázka byla kladena žákům druhého stupně poslední
pátek v září. V rámci branné výchovy se žáci učili, jak by se
měli zachovat v různých krizových situacích.
Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna Temelín není až tak
daleko, učily se děti, jak by měly postupovat při jejím případném výbuchu. Žáci se snažili také rozpoznat jednotlivé zvukové
výstražné signály a samozřejmě si zopakovali, jak dát první
pomoc zraněnému.
Po splnění jednotlivých úkolů jsme se všichni vydali na Chvalov. Cestou žáci museli rozšifrovat větu, která byla zapsána
„morseovkou“.
V cíli jsme si dali občerstvení v podobě buřtů. Nechyběla ale
ani kulturní vložka - recitování vlastních básniček na téma
„Podzim v Záboří“.
Při podzimu v Záboří,
vždycky něco vyhoří.
Když vyhoří naše škola,
budem volat hola – hola.
Potom všichni Zábořáci
budou navždy záškoláci!
Monika Horynová, Dana Tannhäuserová 7. třída

V pondělí 31. 10. 2011 k nám přijel RNDr. Karel Pecl. Vyprávěl o různých ptácích. Třeba jak dávají sítě na pole, aby chytili
ptáčky a okroužkovali je. Také nám říkal, jak šel na procházku
a slyšel hlas káněte. Všude se rozhlížel, ale žádné káně neviděl.
Hlas se ozýval ze stromu, tak se podíval a uviděl, jak tam sedí
sojka a napodobuje káně. Také nám říkal, jak jednou v Rusku byla samota s jediným domkem a okolo stále létala sojka.
Z nudy se naučila opakovat zvuky, které slyšela každý den u
chalupy. Viděli jsme, jak se kroužkují i velcí ptáci jako orel či
labuť. Labutím se také dávají na krky plastové kroužky, aby
poznali, jak se stěhují. Moc se nám to líbilo.
Žákyně 4. třídy N. Metličková, K. Sekáčová, S. Vadlejchová

AKTUALITY ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN

Prázdniny se opět na pár měsíců odmlčely a zábořští školáci s
velkou nevolí opět museli zasednout do školních lavic. Čekal
na ně nezměněný učitelský sbor, ale také několik novinek, které
by měly výrazně zlepšit jejich výuku. Do tří tříd byly nainstalovány nové interaktivní tabule, spuštěna byla rovněž nová
počítačová síť. Její start ale doprovázely velké problémy, neboť
tři dny po zahájení zkušebního provozu udeřil do školy blesk a
způsobil značné nepříjemnosti. I z tohoto důvodu ještě nefungují internetové stránky školy. Ty by měly být v nejbližší době
opět zpřístupněny, ale již na nové adrese.
Aby úvod desetiměsíčního martyria nebyl pro žáky tak zničující, připravili pro ně pedagogové několik divadelních představení v Horažďovicích a Blatné, sportovně nadané děti se zase
zúčastnily atletických závodů v Blatné, kde v konkurenci škol z
Blatné, Sedlice, Bělčic a Hvožďan posbíraly několik medailových umístění.
Na závěr popřejme všem žákům a učitelům mnoho úspěchů ve
školním roce 2011/2012.

ATLETIKA V BLATNÉ

Koncem září jsme se vydali do Blatné na atletické závody. Jelo
nás dvanáct. Šest kluků, pět holek a samozřejmě pan učitel.
A jak jsme se umístili? V běhu na 600 metrů obsadila druhé

Když vidím, jak listí
ze stromů padá,
strašně ráda bych si
v něm hrála.
Bohužel musím
ve škole sedět.
Ve škole nás
učí dějepis jař, úhor, ozim to je otravný podzim.
Barbora Opltová, Petra Vojáčková 8.třída
Na podzim když zaprší,
vyrostou nám kaktusy.
Z kaktusů se školník kouká,
na židli se pěkně houpá.
Jednou ráno spadne dolů,
rozbije nám celou školu.
Simona Šourková, Štěpánka Tannhäuserová 6. třída
A abychom treﬁli zpátky do školy, nezbylo žákům nic jiného,
než si vyrobit svůj kompas. A co k tomu bylo třeba? Jenom tři
jehly, krabička od zápalek, malý papírek a magnet. Nevěříte?
Zkuste si sami.

Nejen pozvánka na Vánoční koncert
v Záboří

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čas plyne neuvěřitelně rychle a nadcházející adventní období
nezadržitelně signalizuje, že se letošní rok blíží ke svému konci.
Řada z nás si zpětně vybavuje události a okamžiky, spojené s
uplynulým rokem. Mnozí budou přemýšlet a bilancovat, co nám
rok 2011 přinesl, co se nám podařilo nebo naopak nepovedlo,
ale na plány a předsevzetí do dalšího roku je ještě čas. Brzy
zapálíme první adventní svíci a odstartujeme tak dobu příprav
na nejkrásnější období v roce.
V Záboří se každoročně scházíme u vánočního stromečku, abychom alespoň na chvíli zapomněli na starosti a problémy všedních dnů a nasáli sváteční atmosféru při poslechu vánočních
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písní a koled. Dovolte mi, abych Vás tímto pozval na Vánoční
koncert, který obec Záboří připravuje na 22. prosince od 17:00
hodin. Koncert bude mít již tradičně 2 části. Nejprve se sejdeme
na návsi, kde se můžete těšit na vystoupení žáků Základní a
mateřské školy Záboří. Děti si se svými učiteli pravidelně připravují poutavý program, aby jejich vystoupení přineslo všem
přítomným pěkný zážitek a každý rodič mohl být na svého potomka právem pyšný. Druhá část koncertu se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla. Zde zazní vánoční písně a koledy v podání
Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice, který k nám letos zavítá
poprvé.
Ing. Václav Kurz, starosta obce Záboří

PO STOPÁCH DRÁČKA ZÁBOŘÁČKA

V zábořských lesích bydlí dráček. Jmenuje se Zábořáček a má
moc rád všechny děti. Ale ne! Vy si určitě myslíte, že si je dává
k obědu. Ne, ne, ne! Tento dráček Zábořáček si s dětmi hraje a
vymýšlí pro ně velkolepou zábavu.
V neděli 16. října dostal skvělý nápad! Ve své jeskyni už léta
střežil poklad a rozhodl se jej darovat dětem. Vše důkladně
promyslel a dospěl k názoru, že zadarmo to nebude! Připravil
zábořským dětem dračí stezku, na které musely být splněny
nejrůznější úkoly.
Vše začalo pod „Kolmaňákem“. Přebrodit zde řeku pomocí
dračích stop byla pro děti hračka. Ale najít dračí vejce v nedalekém březovém hájku už dalo některým zabrat. Ne a ne se všech
vajec dopočítat. „U vodárny“ čekal papírový drak a princezna.
Společně si zahráli s dětmi pohádkové hry. „Na Pahorku“ bylo
připraveno bludiště, které všichni zdolali bez sebemenších obtíží. A co se dětem ještě podařilo? V dračím lese „Teleshájku“
zachránily princeznu - společnými silami zneškodnily dračí
plameny. Ve velkém kotli uvařily zelené obludě večeři. Suroviny samozřejmě pocházely z místního lesního království.
Na louce čekali na děti dráčkovi kamarádi - zvířátka. O každém
z nich zazpívaly děti písničku, zvládly ho anglicky pojmenovat
a napodobit svým pohybem. U rybníka „Prostředního“ byla
princezna opět v nesnázích, se kterými si ti nejlepší zábořští
záchranáři snadno poradili.
Na samém konci dračí stezky čekal již zmiňovaný poklad. A co
v něm bylo? To ví jen ti, kteří s námi byli. Pojďte příští rok s
námi a přesvědčte se na vlastní oči, co dráček Zábořáček schová
do svého pokladu. Za rok nashledanou.
Text: Radka Flašková. Foto: Šárka Vydrová
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Třemšínská heligónka 2011 proběhla

V sobotu 22. října se
konal již 13. ročník
setkání heligónkářů s
názvem Třemšínská heligónka 2011 ve Hvožďanech (okres Příbram). Začátek tohoto
tradičního festivalu
byl v 16:00 hodin, kdy
se v kulturním domě
rozezněly první tóny
heligónek. Program byl
opravdu bohatý a zajímavý. Letošní ročník nabídl vystoupení
celkem 25 různých heligónkářských interpretů (jednotlivců
nebo dvojic), v pokročilejší době účinkovaly různé hudební
skupinky. K tanci a volné zábavě zahrála Toulavá kapela.
Ocenění za první místo v divácké soutěži o nejpozoruhodnějšího heligónkáře získal Ondřej Maťko ze Stránčic, druhé místo
obsadil Václav Krajíček ze Zbirohu a třetí místo sourozenci
Pospíšilovi ze Šťáhlav. Celý průběh hudebního pořadu moderovaly Jitka Štěpánová a Jana Filinová. Během večera byly slosovány tři vstupenky, šťastní výherci získali pěkné hudební nosiče
od pořadatelů, slevovou poukázku na zájezd od CA Oliver Tour
Březnice a dárky od obecního úřadu Hvožďany.
Děkujeme všem účinkujícím muzikantům, kteří opět potvrdili,
že heligónka a heligónkáři mohou nabídnout mnohé dobré v
této přetechnizované době a hlavně dokážou pohladit člověka
na duši. Velké díky patří všem partnerům tohoto festivalu, kterými byli: OÚ Hvožďany, CA Oliver Tour Březnice, Truhlářství
Petr Kaiser Rožmitál pod Třemšínem, Pohostinství Hvožďany
- Marcela Hlinková, Pivovar GAMBRINUS a Heligónkářská
liga. Akci podpořili též madiální partneři: Český rozhlas České
Budějovice, Český rozhlas Plzeň, rádio Dechovka, Příbramský
deník, Strakonický deník, Periskop, Třemšínské listy, Březnické
noviny, Blatensko sobě a internetový portál Czech region Příbramsko.
Fotograﬁe a další zajímavosti z této kulturní akce naleznete na
internetových stránkách www.umuzikantu.cz
Josef Janoušek

Výstava
Vánočního aranžmá v Blatné
Cukrárny – kavárny



SEGAFREDO – CITY tř. J. P. Koubka
ALFRÉDO vedle pošty

Po dobu Adventu a Vánoc
Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme

SRPDŠ Záboří
Vás zve na

Tradiční ples
v sobotu 28.1.2012
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