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Slovo na úvod

Vážení čtenáři! Tak již nám začalo září, ale až budete číst tyto řádky, bude zřejmě již v poslední dekádě. Září je devátý měsíc podle
gregoriánského kalendáře. Září je prvním měsícem podzimu. Prvé
září je 244. dnem roku (245. dnem v přestupném roku). První září
je jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku.
Jako počátek roku platil tento den v Byzantské říši, v některých
částech Itálie a na Balkáně a od 13.století do roku 1700 v Rusku.
Staročeské označení tohoto měsíce bylo „zářuj nebo zářij“, což
znamená za říje. Odvozování od slunečního záření je pouze lidovou verzí. Mnoho jazyků převzalo latinský název „september“ (šlo
o sedmý měsíc před reformou kalendáře).
V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor
dozrává také např. chmel a vinná réva. Podle lidové tradice se v
českých zemích v tomto měsíci konají tzv. sklizňové slavnosti jako
je pro jižní Čechy typická „Konopická“, dočesná či v oblastech
kde se pěstuje vinná réva – vinobraní.
Pro mnohé je září koncem léta a trudomyslnou představou toho,
že nás již čeká pouze nepříjemné podzimní období se sychravým
počasím, které je charakterizováno rychlým krácením dnů. Ale
proč? Vždyť ještě zbývá část léta a tzv. babí léto má také svoje
kouzlo.
Září není pouze koncem léta a prázdnin, ale je začátkem nového
školního roku. Chtěl bych se několika řádky k této události vrátit.
Asi jako na všech školách je i v Sedlici tento den slavnostní. V
okolí školy je vidět prvňáčky jak za doprovodu rodičů, oblečeni ve
svátečních šatech a s úsměvem na tvářích přicházejí do školy.
Byl jsem pozván na slavností zahájení a cestou z radnice do školy jsem se stal svědkem události, která mi na celý den vyvedla z
rovnováhy. Když jsem přicházel k autobusové zastávce u školy,
stál na ní autobus. Z něj vystupovaly děti, které se okamžitě za zádí
autobusu rozhodly vstoupit na přechod pro chodce. První šla děvčata z osmé nebo deváté třídy následovaná několika druháky až
čtvrťáky. To by bylo vše v pořádku nebýt toho, že se v protisměru
blížilo vozidlo. Děvčata chvíli zaváhala a po té se celá skupinka
asi osmi dětí vydala na přechod, cca 20 m před přijíždějící automobil. Díky pohotové reakci řidiče, který intenzivním bržděním
zastavil již půl metru na přechodu (do dnešního dne jsou na vozovce a přechodu patrné stopy po intenzivním brždění – cca 10 m
dlouhé černé čáry) necelé dva metry od dětí. Vše „dobře“ dopadlo,
ale mně na posledních pár desítek metrů do školy špatně sloužily
nohy. Nebudu ani domýšlet, co se mohlo stát. Vím, že toto bylo
způsobeno roztržitostí dětí po prázdninách a po několika dnech
bude vše opět fungovat jak má.
To, co se stalo, mohou ovlivňovat i média, která mnohdy nesprávně a chybně prezentují (ne přímo), že chodec na přechodu pro
chodce má absolutní přednost. Proto Vás všechny prosím, rodiče,
učitele a veškerou veřejnost, o vysvětlování dětem, že je vhodné
než vstoupí na přechod „navázat oční kontakt“ s řidičem a mít tak
jistotu, že on mě vnímá a umožní mi bezpečný přechod vozovky. Snižme tak riziko možnosti vzniku nebezpečné nehody, která
většinou pro chodce končí tragicky nebo s vážnými celoživotními
následky. Chraňme to nejcennější – „život“ a život dětí zvlášť!!!
Závěrem přeji prvňáčkům, aby vykročili do nové životní etapy tou
správnou nohou a dělali rodičům jen radost. A nám všem hezké
babí léto a vše nejlepší do poslední třetiny roku.
Ing. Jiří Rod, starosta města Sedlice, člen Rady SOB

Ročník V.

„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku

V prvním kole udílení značky
„Regionální produkt Prácheňska“
získal tento certiﬁkát pan Jaroslav
Prokopius z Lnářského Málkova.
Certiﬁkát získal na výrobu
dřevěných herních prvků pro dětská hřiště.
Převedl truhlářské řemeslo v podstatě na nový
výrobní obor. Herní prvky jsou bytelné, dostatečně
prostorné. Na použité materiály vlastní pan
Prokopius jako výrobce herních prvků m.j. tzv.
Cetiﬁkát o nezávadnosti a bezpečnosti a platná
prohlášení o shodě.
Pracujete jako truhlář. Jste vyučený truhlář?
Nejsem původně truhlář. Jsem vyučený obráběč kovů.
Kdo nebo co Vás přivedlo k výrobě dřevěných herních prvků?
Baví mě práce se dřevem, mohl jsem realizovat své nápady.
Který z Vašich herních prvků je žádaný nejčastěji?
Jednoznačně auto – hasiči.
Vaše výrobky obdržely certiﬁkát „Regionální produkt Prácheňska“. Co pro Vás toto označení znamená?
Doufám, že obce upřednostní výrobky s tímto certiﬁkátem a
tím získám více zakázek.
Herní prky na veřejných místech nebo v areálu školky musí
splňovat velmi přísné požadavky. Veřejnost možná ani nezná
všechny podmínky. Jaké tedy jsou?
Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak ke každému výrobku
jsou požadovány technické výkresy, statické výpočty, přesný
seznam použitého materiálu atd. První prototyp musí posoudit
zkušební komisař ze Zkušebního ústavu lehkého průmyslu,
který následně vydá oprávnění vyrábět a montovat herní prvky
na dětská hřiště, samozřejmě po zaplacení příslušného poplatku.
Jak jste se vyrovnal s tímto procesem?
Po pravdě řečeno, po zjištění, co všechno budu muset absolvovat, než začnu prodávat, chtěl jsem skončit dřív, než jsem začal. Nakonec se mi podařilo se tím prokousat a moje výrobky
dělají radost dětem.
Pokračování na str. 3
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB
polední pauza
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od 6,30
od 6,30
od 6,30
od 6,30
od 6,30

10,30
10,30
10,30
10,30
10,30

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

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

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Na Tržišti 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE...

Podzimní rovnodennost máme za sebou, nyní už den nebude
roven noci. Ta získává každým dnem navrch. Ale je jasné, že
jen do Lucie a pak už to bude jen a jen pro den příznivější.
Stolní kalendář SOBu na rok 2012 je v prodeji. Slouží i jako
pozvánka na společenské, kulturní a sportovní akce v našem
regionu.
Proběhl tzv. průběžný audit tedy průběžná revize vlastně česky
průběžná kontrola hospodaření SOBu za rok 2011, při kontrole
nebyly shledány žádné závady.
Valná hromada SOBu se bude tentokrát výjimečně konat v úterý
4.10. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná.

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

Vzdělávání na Blatensku 2011 a 2012 je název projektů, v
rámci kterých SOB zajišťuje vzdělávací akce s tematickým
zaměřením zejména pro zástupce malých obcí popř. jejich zaměstnance. Finanční podporu poskytuje SZIF prostřednictvím
výzev MAS SOB. V říjnu 2011 se bude konat „Územní plánování malých obcí“ (25.10.2011 od 8,00 hod., sál SOŠ Blatná).
Na listopad je připraveno „Tradiční pečivo na Prácheňsku“
(22.11.2011 od 8,00 hodin). Pro představitele obcí je připraveno
„Právo obecních samospráv v praxi“. Projekt pokračuje i v roce
2012.
Pro školy jsou zajištěny besedy s ekologickou tématikou v rámci 8. ročníku projektu
Příroda Blatenska. Společně s Lesní správou Vodňany LČR s.p. opět probíhá soutěž
„Máme rádi zvířata“ ve sběru žaludů a kaštanů
pro zvěř v Sedlické oboře. Výkup zajišťuje oborník pan Ing. Jindřich Brožovský.

V podzimních měsících se budou konat
ještě další vzdělávací akce, tentokrát
bez ﬁnanční podpory. V úterý 11. října
společně Dendrologickou Dobřichovice
na téma „Kácení dřevin v praxi úřadů
I. stupně“, různí lektoři. Součástí akce
bude slavnostní pasování ořešáku černého v zámeckém parku na „Ořešák Jana
Evangelisty Purkyně“ od 13 hodin. Na
tuto akci je samozřejmě veřejnost srdečně zvána. Další vzdělávací akce se koná také v úterý a to 15. listopadu, je určena
účetním samosprávných celků, lektorkou bude paní Ing. Simona
Pacáková.
V podzimním období, kdy příroda představuje své úchvatné
barvy, přejeme pevné zdraví. V případě sychravého počasí doporučujeme setkání s přáteli se žejdlíkem v ruce, do kterého si
uvařte „Punč podle Marušky“:
1) Svaříme:
- ¾ litru vody,
- 20 dkg cukru krupice,
- kůru ze 3 pomerančů a 1 citronu,
- 4-5 hřebíčků,
- kousky skořice,
- 10 oloupaných mandlí,
a to vše uvedeme do varu a 10 minut vaříme, necháme mírně
zchladnout!
2) Do zchladlé směsi přidáme:
- 2 dcl rumu (není-li rum, může být i tuzemák),
- ¾ l červeného vína,
- šťávu z výše uvedených 3 pomerančů a 1 citronu,
- hrst rozinek.
To vše zahřejeme (na cca 70-80 o C), ale NEVAŘÍME!
Na zdraví!
Ing. Radka Vokrojová

Stolní kalendář Svazku obcí Blatenska na rok 2012 je v prodeji,
můžete si jej zakoupit:

(doporučená cena 69,- Kč):
* 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
* Každou středu a pátek v době
14,00 – 17,00 hodin ve stánku
MAS SOB o.p.s. s místními
produkty (na nové tržnici proti
LIDLu a PENNY).
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU – pokračování ze str. 1
Zaměstnáváte ještě dalšího truhláře nebo pomocníka?
Mám stálého zaměstnance
a podle zakázek jednoho
až dva brigádníky.
Jaké dřevo je pro tuto
výrobu nejvhodnější?
K výrobě používám převážně smrkové hranoly.
Jak dlouho trvá výroba
altánu, skluzavky nebo
autíčka?
Například středně velký
altán cca měsíc včetně
povrchové úpravy. Autíčko týden.
Kde si mohou naši čtenáři Vaše herní prvky
prohlédnout nebo s dětmi
vyzkoušet?
Hrad tj. odrazová
Na internetu na stránkách:
stěna na míčové hry,
http://truhlarstvi-hd.webnode.cz je možmodiﬁkace s obručí
né si prohlédnout fotogalerii základní
nabídky. Moje výrobky jsou například ve
na mini košíkovou.
Lnářském Málkově, kde bydlím. Můžete
je vidět v Kadově, Poli, Vrbně, také v Tchořovicích, Sedlici a
Březnici, dále v obou mateřských školkách v Blatné. Nyní dokončují zakázku pro Lnáře.
Největší koncentrace mých výrobků je v areálu Mateřské školy
Svojsíkova ve Strakonicích. Jsem schopen vyrobit i herní prvky
na základě představ zákazníka tak, aby výrobky splňovaly požadavky bezpečnosti a prohlášení o shodě. Zájemci mi mohou
poslat dotaz na e-mail:
jaroslav.prokopius@seznam.cz , rád zodpovím i telefonické
dotazy na č. 605 959 854.

Dětský autobus, v pozadí stůl s lavicemi.

Altán o rozměrech 4 x 4m, z části otevřený, s lavicemi a stolky.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Nejsem v jídle vybíravý.
Když nejste ve své dílně nebo nemontujete své herní prvky, co
děláte ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Víte, práce je mým koníčkem, ale když je čas, tak rád jezdím na
kole.
Děkuji za rozhovor, Radka Vokrojová

INFORMACE O MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
V minulých číslech ,,Sobáčka“ jsme Vás informovali, o výsledcích 1., 2., 3. a 4. výzvy. Na MAS probíhá administrace
5. výzvy, ukončení výzvy bylo 26.8.2011. Na MAS bylo přijato
celkem 6 žádostí v celkové částce 785.025,- Kč. Po ukončení
administrace na MAS, budou projekty předloženy k zaregistrování na Regionální odbor SZIF České Budějovice, kde bude
probíhat další kolo administrace – a schválení žádostí..
Držme si palce!!!
MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s. připravuje 6. výzvu. O podrobnostech 6. výzvy budete včas informováni prostřednictvím
internetových stránek www.blatensko.cz/mas a v kanceláři
MAS SOB Na Tržišti 727, Blatná 388 01.
Dotazy k termínu vyhlášení 6. výzvy můžete zasílat na adresu:
mas@blatensko.cz.
Dne 1.9.2011 se naše MAS zúčastnila každoročního Hodnocení
MAS, které v letošním roce proběhlo na Ministerstvu zemědělství v Praze, zástupci MAS zde obhajovali své společnosti v
rámci celorepublikového dotazníku. Výsledky hodnocení zveřejníme v příštím čísle „Sobáčka“.
Kozáková Vlaďka, manažerka MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

Nejoblíbenější
produkt - auto
hasiči.
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Představujeme školy v regionu - SOU Blatná
Letošní školní rok je pro Střední odborné učiliště Blatná jubilejní. Výuka zde probíhá již padesátým rokem.
Za toto dlouhé období prošla škola celou řadou vývojových změn. Měnil se nejen název a zřizovatelé, ale
postupně se měnila a rozšiřovala i vzdělávací nabídka.
Od původní jedné třídy oboru opravář zemědělských strojů byly postupně zaváděny
nové obory vzdělání, počet žáků se zvyšoval. A tak se postupně podoba školy ustálila
na současné úrovni. Škola vyučuje žáky
v pěti tříletých oborech vzdělání s denní
formou studia a v jednom oboru vzdělání s
dálkovou formou studia. Po ukončení studia
získávají žáci výuční list. Dále mohou vyučení žáci studovat v dvouletém maturitním studiu Podnikání.
Jedná se o denní formu studia.

školského zařízení. Vzhledem ke společenské poptávce po
mladých řemeslnících i zájmů rodičů o školu je předpoklad, že
Střední odborné učiliště Blatná je škola, která v našem regionu
budoucnost má.

Cílem vedení školy je průběžné zlepšování podmínek pro
vzdělávání žáků nejen z hlediska materiálního vybavení ale i z
hlediska zlepšování prostředí. Za zmínku určitě stojí vybavení
dílen odborného výcviku, které je neustále modernizováno v
souladu s technickými vývojovými trendy. Podařilo se realizovat zateplení budovy školy a domova mládeže včetně zateplení
střech a výměny oken. Škola by nemohla dobře fungovat bez
spolupráce s partnery v regionu, kteří se podílejí na akcích pořádaných školou. Patří sem například STROM a.s. Praha, LIVA
s.r.o. Předslavice, Agrozet České Budějovice a.s. a další. Cílem
všech pracovníků školy je připravovat žáky tak, aby se po absolvování školy bez problému uplatňovali na trhu práce.
Kulaté výročí školy bude určitě příležitostí k ohlédnutí za
uplynulým obdobím, příležitostí k exkurzi do půl století dlouhé
historie. Zároveň to je i impulz k zamyšlení nad budoucností

Praktická výuka studentů oboru elektrikář.

Praktická výuka studentů oboru automechanik, autoelektrikář.

Nově otevřený obor montér vodovodů a kanalizací a obsluha
vodárenských zařízení.

Opravář zemědělských strojů si musí umět poradit.

Zařízení pro prostorové 3D měření geometrie osobních
a dodávkových automobilů.
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Rozhovor s ředitelem SOU Blatná
V cyklu článků o školách v našem mikroregionu Vám nyní představujeme Střední odborné učiliště Blatná.
Ředitelem SOU Blatná je pan Ing. Václav Kníže, součástí areálu učiliště jsou mj. dílny pro praktické vyučování,
nově opravené sportovní hřiště, kuchyně s jídelnou, internát.
Chtěl jste být vždy učitelem? Kdy jste se rozhodl, že budete
učit? Jak dlouho vlastně učíte?
To rozhodně nechtěl. Od mládí jsem se zajímal o zemědělskou
techniku a v tomto duchu jsem se chtěl uplatnit v zemědělském
provozu. Po škole jsem pět let pracoval jako mechanizátor v
podniku služeb, pak se uvolnilo místo na učilišti, mé rozhodnutí
podpořilo i to, že budu mít odborné předměty spojené se zemědělskou mechanizací a dopravní technikou. Učím již třicátý rok.
Jste dnes učitel, ředitel, úředník a manažer. Jak se dnešní postavení ředitele školy liší od Vašich představ o budoucím povolání?
Do funkce ředitele učiliště jsem nastoupil v roce 1992 bez velkých
příprav, s představou, že hlavní náplní mé práce bude vzdělávání
mladých. V té době, kdy se měnila struktura celého našeho školství, jsem se musel rychle, jak se říká za pochodu, učit manažerské
dovednosti. V současnosti bohužel do časového harmonogramu mé
práce více vstupují úřednické povinnosti.
Jaká je Vaše původní profese?
Inženýr se zaměřením na zemědělskou techniku.
Jak se mění přístup žáků k profesím, na které je Vaše škola připravuje? A k lepšímu nebo horšímu?
Nelze takto jednoznačně odpovědět. Dříve k nám nastupovali žáci
s lepším prospěchem, ale někdy jen proto, že se nedostali na střední školu, zájem o zvolený obor ani neměli. Dnes přicházejí žáci
mnohdy s horším prospěchem, ale s výraznější motivací věnovat se
zvolenému oboru. Platí to hlavně pro obor opravář zemědělských
strojů. Přístup žáků k profesi je velice individuální, velký vliv u
nich hraje výchova a formování vlastností již v dětském věku. Nám
dospělým se u žáků může určitá bezstarostnost, „vychutnávání“ si
okamžitého prožitku jevit jako nezodpovědný přístup, ale nakonec
při bližším kontaktu s nimi zjistíte, o jak vážné věci se zajímají, a
že jim budoucnost není vůbec lhostejná. Takže dnešní mládež není
o nic horší ani o nic lepší, než jsme byli my. Jenom doba je trochu
jiná.
Co Vás dnes na Vaší práci těší nejvíce a co naopak „děláte, protože to k práci učitele a ředitele patří“? A nemyslím známkování a
hodnocení „výkonů“ Vašich studentů.
Nejzajímavější je pro mne stálý kontakt s žáky, kterým mohu předávat odborné zkušenosti. Názory, které žáci sdělují a problémy,
které společně řešíme, do určité míry ovlivňují i mě samého. Troufám si říci, že pozitivně. Co dělat musím, je neustálé hlídání peněz,
a co mě vysloveně mrzí, je udělování kázeňských opatření např.
důtek ředitele.
Co považujete u učitele za nejdůležitější?
O tom, jaký by měl být učitel, se již napsalo hodně odborných pojednání, snad bych jen vyzdvihl, že musí dobře znát svoji profesi,
měl by být přístupný k žákům a mít smysl pro humor.
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
Současné prostředí společnosti evokuje u mladých vyšší sebevědomí, svobodný projev a uvolněnost v jednání. To se ve škole může
jevit jako zhoršující element v jejich chování. Když ale tyto žáky,
kteří přišli s nálepkou problémový nebo nepřizpůsobivý, blíže
poznáte, zjistíte, jak jsou citově založení a tvořiví, že mají své sny
a představy o životě. Jsou právě tací, jaká je doba. I když se ve své
práci nevyhnu nějakému tomu poučování, přeji si, aby byli sami
sebou.
Kolik studentů má Vaše učiliště, jaké tradiční obory nabízíte a
jaké máte nové studijní obory? Od školního roku 2011 – 2012
nabízíte novinky. Můžete je stručně představit?
Naše škola má k 1. 9. kolem 280 žáků denního a dálkového studia.
Jedná se o obory:
Opravář zemědělských strojů – zaměření na obsluhu, údržbu, seřízení a opravy zemědělské techniky.

Komplex budov domova a školy po provedeném zateplení
a výměně oken.
Automechanik – poznání konstrukce motorových vozidel, provádění údržeb, seřizování a oprav.
Autoelektrikář – specializované činnosti na elektroinstalaci vozidel, diagnostika, elektronické řídící a bezpečnostní prvky.
Elektrikář – montážní práce na rozvodech nízkého napětí, montáž
a diagnostika elektronických obvodů.
Podnikání – nástavbové maturitní studium v oblasti podnikání.
Novinkou jsou dva obory, které nejsou v Jihočeském kraji vyučovány na jiných školách:
Strojník vodohospodářských zařízení - montáž údržba zařízení
vodovodních a stokových sítí včetně čistíren odpadních vod – obor
je zajišťován v úzké spolupráci s akciovou společností Čevak
Včelař – dálkové studium pro dospělé – pracovní činnosti v chovu
včel včetně zpracování včelích produktů, obor má celonárodní
působnost
Všechny zájemce o naše obory zveme na den otevřených dveří,
který se koná 5. října, kdy si mohou udělat dokonalý obrázek o
škole a kvalitě vzdělávání.
Na takový rozsah je třeba jistě velký tým pedagogů, mistrů odborného výcviku a ještě internát. Zajištění provozu areálu nesmíme
opomíjet.
Teoretické vyučování zajišťuje 11 stálých kvaliﬁkovaných učitelů,
praxi 13 stálých učitelů odborného výcviku včetně učitelů autoškoly, provoz domova mládeže zajišťují 3 vychovatelky. Na ostatním
provozu včetně školní jídelny se podílí 8 pracovníků.
SOU Blatná bude v roce 2012 „oslavovat“ 50 let své existence.
Jak se připravujete na tak významné výročí?
K výročí připravujeme vydání upomínkového bulletinu, který přiblíží historii naší školy až po současnost. Mimochodem naši školu
za tu dobu úspěšně zakončilo již 3279 absolventů. Pro ně a pro
širokou veřejnost chceme uspořádat slavnostní den otevřených
dveří, a to v červnu nebo v září roku 2012.
Jakou knihu jste četl naposledy? K jaké knížce se rád vracíte?
Kterou knihu byste dnes doporučil Vašim studentům a proč?
O dovolené detektivku „Loučení s Lenoxem“, nyní čtu od Milana
Kundery „Nesnesitelná lehkost bytí“. Vracím se k dílům A. Solženicyna, např. „ Jeden den Ivana Denisoviče“. Doporučovat je těžké,
napadá mi D. Marinaccio „Všechno, co v životě opravdu potřebuji
znát, jsem se naučil ze STAR TRECU“, protože vtipnou a bezprostřední formou radí mladým lidem, jak řešit řadu etických otázek a
jak chápat smysl života.
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Psal jste rád domácí úkoly? Dělal jste si poctivě čtenářský deník?
Nepsal, raději jsem běhal venku. Čtenářský deník jsem vedl,
snad poctivě, snad jej využili při studiu i moji synové.

Naštěstí nestalo, to se stát v žádném případě nesmí. Jídlo připravujeme podle norem pro školní stravování. Na katastroﬁcké
scénáře nemáme čas pomyslet.

Na které své učitele dnes rád vzpomínáte?
Bylo by jich hodně, bezprostředně se mi vybavuje ze základní
školy pan učitel tělocviku Žižka, jak jsme obdivovali jeho kulturistickou postavu, nebo pan učitel Klíma, který hrával v kabinetu na klarinet, a díky tomu jsem začal v deváté třídě chodit do
hudební školy. Ze střední školy pak pan inženýr Lang za odvážné postoje v roce 1968 a z vysoké školy pan profesor Zachariáš
se svými brilantními přednáškami z teorie mechanismů.

Jaká jídla vaříte nejraději ve škole a jaká doma? Co studentům od Vás chutná nejvíce?
Ve škole i doma vařím já i moje kolegyně českou klasiku. Mezi
našimi strávníky je oblíbená italská kuchyně (hlavně špagety
nebo pizza), z řecké kuchyně jsou to zeleninové saláty (hlavně
řecké tzatziki), z ruské kuchyně připravujeme boršč. A takhle
bychom mohli pokračovat. Studenti si mohou vybírat ze dvou
druhů jídel, myslím, že nabídka je dostatečně pestrá. Z české
kuchyně je samozřejmě nejoblíbenější vepřová pečeně, zelí
a houskový knedlík, smažený řízek s bramborovou kaší nebo
smažený sýr s brambory. Z polévek jsou nejoblíbenější gulášová nebo vývar s játrovými knedlíčky.

Ve volném čase se jistě věnujete svým koníčkům. O kterém z
nich nám něco prozradíte?
Vztah k zemědělství nezapřu, takže zahrádka a malé hospodářství.
Co Vás „nabijí“ energii?
Domácí pohoda.
Kdy jste byl naposledy v kině? Jaké máte rád ﬁlmy?
Na jaře na ﬁlmech Králova řeč a Odcházení Václava Havla.
Oba bych zařadil do mých oblíbených.
Máte oblíbenou historickou dobu? Chtěl byste v té době žít
nebo se vrátit v čase alespoň „na výlet“?
V historické době bych žít nechtěl, ale docela rád bych se vydal
do období první třetiny 20. století, kdy v Americe vznikal jazz,
například do New Orleansu za kapelou Joe Olivera.
Buďme chvilku v imaginárním světě, kde je možné téměř vše.
Prozradíte, kterou historickou nebo literární postavu/ umělce/
politika nebo jinou osobnost pozvete na návštěvu Blatenska?
Co vše ji ukážete a proč?
Obdivuji našeho velkého hudebního skladatele Antonína Dvořáka, pozval bych ho do své rodné vísky Černívsko, protože si
myslím, že by se mu tam líbilo jako na Vysoké u Příbrami.
Co byste vzkázal žákům a rodičům?
Naše škola je tady pro Vás, zachovejte nám přízeň.
Děkuji panu řediteli za rozhovor. Radka Vokrojová

Rozhovor s vedoucí školní jídelny
SOU Blatná
Prakticky ke každé škole patří i školní jídelna. Paní
Lenka Taitlová, vedoucí školní jídelny SOU Blatná,
nám něco málo prozradila o sobě a o mlsných jazýčcích studentů i učitelů SOU Blatná.
Jak dlouho vaříte pro studenty a učitele v SOU?
Vypadá to, že krátce, ale už to bude jedenáct let.
Pro kolik strávníků běžně vaříte obědy? Kdy jich bylo nejvíce?
A co jste jim připravila?
Průměrně vaříme 240 obědů, ale kluci mají apetit, takže každá
jejich porce by v mateřské školce vydala na tři. Musím ale říci,
že normy pro školní stravování s tím počítají. V době, kdy se v
našem areálu konají soutěže jízdy zručnosti, vaříme až 300 obědů. A nejčastěji připravujeme klasiku a to jihočeskou baštu nebo
svíčkovou. A naštěstí máme vždy úspěch.
Vy musíte ještě připravovat snídaně a večeře pro studenty,
kteří jsou ubytovaní na internátě, že.
Ano, na internátě je zpravidla ubytováno 55 – 60 studentů, pro
které připravujeme snídaně. Nejsou to sice tzv. švédské stoly,
ale kluci se jistě dobře nasnídají. Večeří připravujeme prakticky
stejný počet, téměř vždy připravujeme teplou večeři.
Kolik kuchařek si poradí s přípravou jídla pro tolik strávníků?
Na ranní směnu chodí tři kuchařky, v poledne přichází na odpolední směnu ještě jedna kuchařka, která pak zůstává do večera.
Celkem jsme čtyři.
Stalo se Vám někdy, že bylo málo porcí? A jaké bylo řešení?

Vaříte ráda doma pro menší počet ale o to více náročnější
strávníky?
Vaření mě baví, vařím ráda. Takže odpověď mohla být krátká
– ano.
Jak velké máte děti? A uvaří Vám někdy?
Synovi je 26 let a dceři 16 let, s vařením mi občas pomáhají.
Nechtěla byste si někdy vyměnit místo se studenty? Vy byste
šla do třídy se učit a studenti by Vám uvařili. Na co byste měla
chuť?
Určitě bych to někdy ráda udělala. A pokud by mi uvařili nějakou specialitu, kterou jsem ještě neochutnala, pak ještě raději.
Daří se Vám přesvědčit dospívající žáky, že zelenina je zdravá?
Začátkem školního roku obcházíme třídy a hovoříme se studenty o zdravé výživě. Mám ověřeno, že raději mají zeleninu v
syrovém stavu jako salát nebo oblohu než dušenou zeleninu.
Sledujete pořady o vaření v TV? Které se Vám líbí?
Popravdě nesleduji.
Kupujete si kuchařky od známých osobností?
Kuchařky nějaké mám, ale že bych si je kupovala a sbírala je,
to ne. Při sestavování jídelního lístku občas kouknu do receptů,
nejčastěji je to na internet.
Jakou ze světových kuchyní máte ráda? Kterou z nich byste
chtěla ve školní jídelně vyzkoušet?
Už jsem několikrát zmiňovala českou klasiku. Tu mám opravdu
nejraději. Samozřejmě vařím i recepty z jiných kuchyní. Ráda
se nechám inspirovat jak italskou kuchyní, která patří k těm
levnějším, tak například i francouzskou kuchyní, která patří k
těm dražším a náročnějším kuchyním.
Představte si, že za Vámi přijde cestovní kancelář s nabídkou
zájezdu kamkoli za gurmánskou kuchyní. Kam byste jela?
To souvisí s předchozí odpovědí, Samozřejmě by ráda jela do
Řecka, Itálie, do jižní Francie, ale určitě i do Holandska na jejich sýry.
Jakou pochoutku byste uvařila na starých kamnech?
Podle receptu našich babiček bych vybrala škvarkové placky
nebo lívance.
Prozradíte nám recept na některé Vaše oblíbené jídlo a návod
na jeho přípravu?
Nejoblíbenějším jídlem je pečená kachna, červené zelí a bramborový knedlík s houskou. Psát recept je zbytečné, to je jako
nosit dříví do lesa. Tahle pochoutka je určitě v každé rodině
oblíbená.
Děkuji za rozhovor. Radka Vokrojová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

Návštěvníci Bělčic mohou od 22.8. t.r. obdivovat zrekonstruovanou starobylou kašnu. Čtenářům Sobáčku ji
vyfotil pan Pavel Myslín.

BEZDĚDOVICE

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.
Georgie Bernard Shaw

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

Jak se začalo závodit?

Musíme zpět do minulosti až do roku 2005, kdy
jsem se na jaře přistěhovala s tříletou dcerou k p.
Teskovi do Bezdědovic. Téhož roku v létě vyzbrojená víkendovou zábavou se jelo na rally Český Krumlov. I když se mi nechtělo, kamarádi mě „ukecali“, a jelo se. Horko bylo útrpné. Po
projetí několik aut se ve mně cosi stalo, a já chtěla vědět víc o
těchto vozech. Večer po návratu se mé vědomosti rozrostly více.
Dlouho jsem rozmýšlela, zda jezdit také nebo ne a s čím. Ve
stodole stál zachovalý trabant a vše bylo rozhodnuto. Vybraly se
z vnitřku nepotřebné věci tipu: zadní sedačky, pásy - prostě to,
co hodně vážilo. Pro zajímavost a upoutání pozornosti se dala
modrá kapota a na podzim nás čekal první start. Nešlo přestat a
my se vydávali za zkušenostmi jak v roli jezdce tak i spolujezdce. Sbírala jsem vědomosti svých vrstevníků jako houba.
Co se do „trabíka“ dalo? Tehdejší doba vyžadovala jen sportovní sedačky a sportovní bezpečnostní pásy. Posbíraly se doma
různé samolepky a bylo hotovo. Na to stačil víkend.
A co my? Nám stačila jen sportovní úrazová pojistka a v roli
mechanika p. Kadlec.
Přišla první „krizovka“, když jsem se ocitli na střeše. Už se mi
jezdit nechtělo, bála jsem se. Čas mi pomohl zapomenout a já
znovu a znovu usedala na horké křeslo spolujezdce. Začali jsme

jezdit pravidelnost, abychom se dokonale sehráli s „trabíkem“.
Pravidelnost je jízda na daný čas. Tomu je přizpůsobená i rychlost. Přihlásili jsme se do poháru v trabant-wartburg racing cup.
Jezdily se slalomy, „trabi“ srazy, závody a různé „sranda mače“.
Jak čas plynul, my závodili pořád a pořád, založili jsme webové stránky našeho týmu. Název se složil z počátečních písmen
našich příjmení, tedy THK Motorsport. Kdo se bude o ně starat,
bylo také jasné. Já - spolujezdkyně. Povedlo se i několik pohárů
vyhrát.
Tolik nás to okouzlilo a uchvátilo, že nešlo přestat. Sháněli jsme
nějaké sponzory a jezdilo se dál a dál. Byl rozjetý pohár a my
hledali spolujezdce, neboť na cestě byla Monča (naše společné
děťátko). Tolik kamarádek se chtělo svést, jenže když přišly na
start, bály se. Ač bych asi neměla, pohár jsme dojely ve třech.
Odběhla jsem si porodit, nakojit a na jaře jsme vyrazili všichni.
Kam jinam než na start. Nešlo přestat, touha byla veliká, z koníčka byl pořádný valach. Monče byly 4 měsíce a my jeli dál.
Vycházelo mi to tak, že v servisu jsem nakojila, přebalila, nějaké drobnosti na autě, nebyl důvod přestat. Získali jsme poháry
jak v závodě tak i celkově za sezonu. Co říkali ostatní, nám bylo
fuk.
Jak čas plynul, dá se říci, že Monika je vychovaná na rallye, za
co moc a moc děkujeme p. Kadlecovi a p. Teskovi. Na závodech hlídal, kdo měl ruce a byl ochoten nám pomoci a podpořit
nás v tak náročném sportu. Postupem času nás napadlo, že si
postavíme ostré auto a začneme jezdit něco lepšího. Po roce usilovné práce se podařilo na jaře roku 2009 vyzkoušet na závodě
našeho nového miláčka. Nějaká váha se ubrala a v zápětí zase
přidala: bezpečnostní rám, lepší sedačky, pásy, lak, reklamní
olepy a bylo hotovo. Aniž bychom si uvědomili, do čeho jsme
práskli, najednou všechno bylo složitější. Musela jsem se naučit
rychleji číst rozpis a další podrobnosti. Všechno se zvládlo i my
začali více jezdit.
Moc jsme si přáli zkusit se svést i na domácí Příbramské rallye.
Splnil by se nám sen. Na internetu se sháněly dokumenty, prostě
hora všech papírů proto, aby se konečně vyjelo. V Praze se pro-
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šlo testováním - což je klasická technická a emise, pak vyplnění
sportovního průkazu, odhlášení staré registrační značky a dojet
si do Českých Budějovic pro zelené „R“ a v neposlední řadě
na Ministerstvo dopravy v Praze. Tolik se toho událo během
pár dní a my konečně odstartovali tu naší Příbram v legendách
(ukázat divákům nějaké „driftíky“ a hlavně jet pro ně). Mezi
tím se náš tým rozrostl o nějaké mechaniky navíc. Čas je neúprosný a pravidla se musí dodržet. Kalendář se doplnil o něco
navíc z Mistrovství České Republiky. Pronikli jsme do jiného
světa, nechali si udělat nějaké podpisové karty pro fanoušky. Po
odjetých 6 sezonách došlo k převratnému podzimnímu zlomu.
Jezdec mě pozval na romantickou večeři, kde mě požádal o
ruku. Samozřejmě jsem souhlasila a svatba se naplánovala na
25.6.2011, konala se na zámku ve Lnářích. Leč se nevědělo, že
budeme zasahovat do jiných podniků v rallye.
Svatba se nachystala v bílo-vínové barvě a bylo domluveno,
že všichni pojedeme pouze trabanty. Proč? Jelikož se s tímto
typem auta závodí. S dodáním potřebného množství aut nám
pomohl náš kamarád p. Bučko z Žichovic. Vše, jak se naplánovalo, tak vyšlo. Další poděkování patří závodnické rodině Pelcnerových, která přijela na naše přání v závodnické kombinéze,
zase to, co nás charakterizuje. První novomanželská cesta vedla
na letiště u Tchořovic na probíhající závod ve slalomu. Překvapení se zdařilo a my se odebrali na hostinu a další jiné věci
např. únos nevěsty.
Povedlo se mi zajistit svatební cestu. Kam jinam než na rallye
Bohemia v Mladé Boleslavi. Nejkrásnější svatební dar ze všech.
Rallye Český Krumlov tak i rallye Bohemia nám parádně propršely, což nám bylo jedno hlavně, že jsme si to řádně užili. Moc
krásné rallye. Dále jsme otestovali do K 4 poháru České Republiky a mohlo se odstartovat i na rallye Pačejov, kde se nám
kupodivu i přes problémy s motorem povedlo zajet 1. místo ve
třídě a 3. místo v historických vozech. Získali jsme poháry, auto
lékárničky a krásnou kytici lilií.
A to je naše sportovní kariéra v rallye. Máme spoustu zážitků
jak krásných, tak i méně hezké, ale to k motosportu patří. V
současné době probíhají přípravy na Příbramskou rallye, která
se jede koncem září. Tímto Vás srdečně zveme k trati.
Děkujeme všem, kteří nás podporují, mechanikům, sponzorům,
divákům i fanouškům tak náročného sportu, jako je právě rallye. Jak to vidíme do budoucna? Pořád je co vylepšovat, získávat
nové poznatky. I nadále pojedeme v Mistrovství České Republiky v rallye (legendy), K4 poháru ČR, sprint rallye, srazy a jiné
„sranda mače“.
Pokud se najde někdo, kdo by nás chtěl podpořit v tomto náročném motorsportu sponzoringem, moc by nám to pomohlo. Naše
webové stránky: www.thkmotorsport.cz
Text a foto paní Tesková Kateřina a Jiří Teska
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večeři. V tomto termínu byla možnost návštěvy ojedinělé výstavy HISTORIE VYSOKÝCH BOT , která se konala v Egon
Schiele Art Centru ve spolupráci s Bata Shoe Museum Toronto
Velvyslanectví Kanady v České republice.
Počasí se nám bohužel nevyvedlo, vytrvale pršelo celé představení, téměř všichni diváci seděli v pláštěnkách. Hlavní programem zájezdu byla hra „Sluha dvou pánů“, která začala v 21,30
hodin. Herci podali i přes vytrvalý a silný déšť opravdu skvělé
výkony, hra končila v 23,15 hodin. Sledování hry z otáčivého
hlediště je velmi pěkné a originální. Domů jsme dojeli kolem
1 hodiny. Všem organizátorkám této akce patří náš velký dík a
stejně tak panu řidiči Lendelovi za jeho ochotu a vstřícnost.
Miluše Kubátová, foto Alena Vestfálová

Soutěž družstev v požárním útoku
OSLAVA 75. VÝROČÍ SDH BEZDĚDOVICE

V sobotu 2. července 2011 si hasičský sbor v Bezdědovicích připomněl 75 let od svého založení. Na základě spolupráce hasičů s
obecním úřadem a místními dobrovolníky se podařilo zajistit příjemné odpoledne a večer s občerstvením. Počasí hasičům přálo,
a proto se zúčastnilo hodně požárních jednotek. Hasičské závody
a oslavy byly započaty průvodem od památníku, kde se zároveň
předávaly medaile zasloužilým hasičům. Tento ceremoniál byl
doprovázen hudbou pana Zbírala, který pak i nadále moderoval
celou soutěž. Závody v požárním útoku se odehrávaly na místním
hřišti „U jam“. Pozvání přijalo sedm družstev žen a šestnáct družstev mužů. Bezdědovice reprezentovala tři družstva, ale bohužel
se jim na domácí půdě útok nepovedl. V kategorii žen obsadily
první tři místa tato družstva: Mladějovice, Chobot a Březnice. V
kategorii muži: Chobot A, Drahenický Málkov a Blatná. Po skončení soutěže a předání pohárů nastoupila na scénu kapela Minimax, jež s námi setrvala až do ranních hodin. SDH Bezdědovice
děkuje všem zúčastněným a těší se na příští soutěž u nás.
Za
SDH Lenka Míková, foto Alena Vestfálová

Zastupitelstvo obce gratuluje manželům Teskovým k jejich
dosavadním úspěchům a přeje do dalších let radost ze závodů,
pěkná umístění a štěstí na sponzory.

Zájezd na divadelní představení do
Českého Krumlova 30.7.2011

Jak se rok s
rokem sešel,
podařilo se naší
obci zorganizovat již třetí
výlet do Českého
Krumlova spojený s návštěvou
představení
Jihočeského divadla z Českých
Budějovic na
otáčivém hledišti.
V letošním roce
jsme si vybrali termín na začátku sezony. Výlet se uskutečnil
v sobotu 30.7.2011. Z Bezdědovic jsme vyjížděli ve 14.00 hodin za velmi deštivého počasí a v Českém Krumlově jsme byli
kolem 16.00 hodin, kde po našem příjezdu také začalo pršet .
Po příjezdu si někteří prohlédli zámek, památky ve městě, kde
si většina účastníků výletu dala v mnoha místních hospůdkách

ČČK V BEZDĚDOVICÍCH

Každoročně pořádáme výroční členskou schůzi ČČK. Letos v měsíci
červnu 21, první letní den, i když počasí bylo chladnější.
Úvodem tradiční přivítání hojného
počtu členek a hodnocení činnosti.
Následuje malé pohoštění a povídání. Pokaždé si zveme jiného hosta a
zaměřujeme se na určité téma např.
o zdravé výživě, kosmetice nebo masážích. Letos naším hostem byla paní
Jitka Kortusová z Blatné. Přinesla
sebou spoustu výrobků z korálků a kůže. Co kus to originál.
Všechny členky bez ohledu na věk jsme s úsměvem na tváři
obdivovaly malé náušnice, přívěsky, záložky a ozdoby. Setkání
příjemně uběhlo a až tma za oknem nás upozornila na odchod
domu. Určitě se ještě letos setkáme.
Zdeňka Merhautová, předsedkyně ČČK Bezdědovice
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Naši jubilanti…

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Smích a veselé myšlenky jsou sluncem,
s nímž se všechno daří.
Vše nejlepší, spoustu radosti, pohody
a splněných přání.
Ten, koho těší svět, ten tu bude do sta let!
V měsíci srpnu oslavili životní jubileum:
p. Němec František, Bezdědovice ( 80 let )
p. Mikolášková Helena , Bezdědovice ( 80 let )
V měsíci září oslaví životní jubileum:
p. Jíchova Hana, Bezdědovice ( 70 let)
p. Peroutka Stanislav, Dobšice (75 let)
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným
jubilantům všechno nejlepší, hlavně pevné
zdraví, pohodu a životní elán.

místním fotbalovém hřišti. Počasí sportu přálo. Na hřiště dorazily týmy: Anča Band z Blatné, Myštice, Cigih Pornoherci,
Pacientos a tým Bezdědovic, složený nejen z místních fotbalistů. Občerstvení zajišťovali p. Oto Burian, p. Pavel Merhaut a
p. Jaroslav Suchánek. Vítězný tým pak byl obdarován Pohárem
starostky obce. Tento pohár po usilovném boji nakonec zůstal v
rukou bezdědovických hráčů. Druhé a třetí místo obsadily týmy
Anča Band a Pacientos. Vyhlašován byl také Nejlepší střelec
turnaje,vítězství získal Radim Toman z Blatné, hrající za tým
Bezdědovice. Příznivé počasí přilákalo velký počet fotbalových
diváků. Pořadatelé letošního utkání očekávají příští rok a v dalších letech ještě vyšší účast.
Ing. Petra Čechová, foto Zdeněk Jícha

Miluše Kubátová

NARODILI SE...

23.6.2011 Miloš Ředina, Bezdědovice č.p. 4
11.7.2011 Martin Cink, Dobšice č.p. 11
Vítáme novorozeňátka do života a přejeme jim i celé jejich 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. Ať krása, štěstí a radost
provázejí novorozeňátka na jejich cestě životem.

OPUSTILI NÁS…

08/2011, paní Zdeňka Bažatová, nar. 1933, Bezdědovice
Čest její památce!

BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVÁNÍ

V sobotu 23.7.2011 se v Bezdědovicích konal Pátý ročník tradičního Bezdědovického sedmiboje dvojic. Tentokrát se turnaje
zúčastnily tři dvojice. Sedmiboj se skládal z těchto disciplin nohejbal, kop na fotbalovou branku, střelba na branku hokejkou,
hod na koš, šipky, stolní tenis a kulečník. Nejlépe si se všemi
disciplinami poradila dvojice Standa Brda a Jiří Vydra, druhá
skončila dvojice Tomáš Kapr a Jaroslav Suchánek, třetí skončila
dvojice Josef Suchánek a Ota Burián.
Alena Vestfálová, foto Stanislav Brda

První oficiální turnaj v malé kopané v
Bezdědovicích byl pro místní tým vítězný
Pět fotbalových týmů se dostavilo 6. srpna 2011 na turnaj v
malé kopané na obecní fotbalové hřiště v Bezdědovicích. Turnaj, který pořádal pan Zdeněk Jícha, byl započat
v 9 hodin dopoledne a jednalo se o první oﬁciální turnaj na

BEZDĚDOVICKÁ SEDMA

V sobotu 3.9. 2011 se hrál v Bezdědovické obecní hospodě již
třetí turnaj v křížové sedmě.
Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic. Průběh turnaje byl velice vyrovnaný, protože po všech odehraných zápasech mělo prvních
šest dvojic stejný počet výher. Proto o pořadí na jednotlivých
místech muselo rozhodovat skóre. Nakonec se vítězem stala
domácí dvojice Ota Burian st. a Josef Suchánek, která za vítězství převzala krásné poháry. Na druhém místě skočila dvojice z
Blatné ve složení Ladislav Hořejš a Dominik Mašek a na třetím
místě se umístnila dvojice „ALOE“ ve složení Milan Kupar
a Ing. Pavel Pytner. Všechny zúčastněné dvojice obdržely za
umístnění věcné ceny, které do turnaje věnoval sponzor Ing.
Miloslav Šorm. Pro všechny bylo přichystáno občerstvení. Turnaj se povedl. Těšíme se na další turnaj.
Alena Vestfálová

Připravované sportovní a kulturní
akce, je na co se těšit !
• 8.11.2011 Posvícenský turnaj v nohejbale
• 8.11.2011 Posvícenská zábava skupiny „Čejka band“ od 20
hodin.
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz
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BLATNÁ

Stavební činnost TS města
Blatné
Technické služby města
Blatné s. r. o. v měsíci
červenci dokončily rekonstrukci dvou částí
chodníků Na Bílé husi (u
restaurace Bowling), kde
došlo k odstranění starých
betonových povrchů a betonových obrub. Nově byla
položena betonová zámková dlažba typu Klasiko
a nové betonové silniční
obruby. Současně došlo k
posunutí části chodníku do
zeleného pasu a vzniklá
volná plocha byla upravena
balenou asfaltovou směsí a
tím také došlo k rozšíření
parkovacích stání v této
lokalitě. Chodníky byly
rekonstruovány v celkové délce cca 121 bm a šíři 1,5 a 2 bm.
Dále v tomto měsíci byla pro zadavatele Město Blatná realizována nová dlažba u pískovišť v Mateřské škole Vrchlického,
kdy byly nahrazeny staré betonové dlaždice novou zámkovou
betonovou dlažbou rovněž typu Klasiko. Souběžně s touto akcí
byla přeložena ve vjezdu do této školy stávající dlažba kamenná. Celkově bylo položeno a přeloženo 98 m2 dlažby. Věříme,
že touto činností jsme přispěli ke zlepšení hernímu prostředí
dětí v této mateřské škole.
Na úseku separovaného sběru došlo v měsíci červenci ke stavebním úpravám boxů na sklo, které se nacházejí v ulici Riegrova u sběrných surovin. Vzhledem k tomu, že byla nedostačující kapacita boxu na bílé sklo, byly provedeny stavební úpravy,
které spočívaly v rozšíření o jeden box. Dále došlo k opravě
plochy boxů novým betonem.
Počátkem měsíce srpna byla zahájena oprava části chodníku
v ulici Šilhova, kde starý asfaltový povrch byl nahrazen povrchem z betonové zámkové dlažby a staré obruby byly nahrazeny novými rovněž betonovými. Rozsah opravy je v délce cca
170 bm a šíři cca 1,8 bm.

Rekreační areál v Blatné

Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad získalo Město Blatná dotaci 60 mil. Kč na projekt „ Rekreační areál města Blatná – revitalizace zanedbaného
areálu na občanskou vybavenost“. Všichni milovníci plavání,
cachtání, sportování a relaxace se tak mohou těšit na otevření
rekreačního areálu již v létě roku 2013. Ze zanedbaného areálu
„STEKO“ vznikne oáza odpočinku a rekreace, v novém rekreačním areálu najdou návštěvníci nekrytý plavecký bazén a dětské brouzdaliště včetně vodních atrakcí, dětské hřiště, prostor
pro letní sporty a samozřejmě i technické a provozní zázemí
nutné pro provoz. Pro zimomřivé pak máme dobrou zprávu,
voda v bazénech bude přihřívaná.
Za získáním této dotace je několikaletá mravenčí práce. Projekt
vznikal na základě celé řady průzkumů či veřejných anket, kdy
právě absence kvalitních sportovišť v Blatné vadila drtivé většině respondentů. Obstát v konkurenci všech žadatelů o dotaci
s tak velkým projektem bylo opravdu velmi obtížné. Město
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Blatná musí obhájit přiznanou dotaci nejen v průběhu výstavby,
kdy musí být striktně dodržen rozpočet stavby a časový harmonogram prací, ale i po dobu dalších 5 let od ukončení celé
akce, kdy budou probíhat kontroly a audity projektu. Věříme
a doufáme, že areál STEKO dostane smysluplnou náplň, která
přinese uspokojení potřeb občanů i návštěvníků města a stane se
chloubou Blatné.
Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, OMIR

Nové tržiště místních produktů
a nová dětská hřiště v Blatné
Díky dotacím z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska,
o.p.s (MAS SOB) bylo v srpnu nově
otevřeno tržiště místních produktů
v Blatné, které najdete na parkovišti
přímo proti OD LIDL. Můžete si zde
nakoupit výrobky a produkty zejména
od místních řemeslníků a drobných
zemědělců a pěstitelů. Snaha naplnit
funkci nového tržiště se však odvíjí od nabídky a poptávky
– tedy především závisí na Vašem zájmu. Pokud se chcete stát
prodejcem na tomto tržišti, kontaktujte provozovatele jímž jsou
Technické služby města Blatné s.r.o., pokud však zůstáváte v
roli zákazníka již nyní zde například můžete koupit každý pátek
odpoledne výrobky, které se pyšní značkou regionální produkt
Prácheňsko.

MAS SOB podpořila i další žádosti o dotaci tentokrát na dětská hřiště. První hřiště Na Vinici v blízkosti Mateřského centra
Kapřík již začalo dětem sloužit. Druhé, zcela nové dětské hřiště
Na Bílé husi by mělo být dokončeno do 30. září. Můžeme jen
doufat, že vandalové si najdou jinou užitečnější zábavu a nová
hřiště svoji návštěvou nepoctí. Vždyť jen na hřišti Na Vinici
jsme již 3x nově instalovali odpadkové koše.
Vložit logo Jihočeského kraje
Další dětské hřiště bylo obnoveno i v areálu Mateřské školky
Vrchlického, tentokrát se nám podařilo získat ﬁnance z grantu
Jihočeského kraje ve výši 150 000,00 Kč. Celkové náklady na
akci byly ve výši 259 074,00 Kč. Díky této dotaci našly děti po
prázdninách nově vydlážděné prostranství u školky a hlavně
nové krásné herní prvky v její zahradě.
Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, OMIR

Z akcí blatenských ochránců přírody

Ochránci přírody ze ZO ČSOP Blatná kromě pravidelného
kroužkování a monitoringu ptactva koncem srpna připravili dva
informační panely o ochraně přírody na pouťové výstavě blatenských chovatelů a na podzim chystají pro veřejnost tradiční vycházku Festival ptactva na neděli 2. 10. 2011 a sraz je v 9:00 ve
Vrbně u Blatné u fotbalového hřiště, přichystána bude i ukázka
kroužkování ptáků, více informací najdete na webu www.csop.
cz/blatna
Ve spolupráci s DDM Blatná ve čtvrtek 20. října 2011 v DDM
Blatná od 17 hodin proběhne promítání fotograﬁí z Ugandy,
další promítání (zaměřené více na ptáky a zvířata) se uskuteční
počátkem prosince při veřejné členské schůzi ZO ČSOP Blatná
(v SOŠ Blatná - termín bude upřesněn). Podle zájmu se promítání může uskutečnot i pro základní školy z Blatné a okolí v rámci
environmentální výchovy. Informace i z minulých akcí ZO
ČSOP Blatná a další detaily najdete na výše uvedeném webu.
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

- pro děti od 4 let
a jejich rodiče v DDM Blatná od září 2011!
Čtvrtek 29.9.2011 – první schůzka v 15 hodin.

Poděkování Základní škole Holečkova
v Blatné

Moje děti vyžadují při vzdělávání speciální přístup, který jim učitelé v Základní škole Holečkova ulice v Blatné
nabízejí a hlavně dopřávají. Děti jsou ve škole velmi
spokojené, hlavně se jim líbí výlety a to zejména do
školy v přírodě. Všichni zaměstnanci školy jsou na moje
děti velmi hodní, a musím říci, že nejen na moje děti.
Díky individuálnímu přístupu se děti ve škole zlepšily,
mám z nich velkou radost a za to chci srdečně poděkovat.
Kalinová Jana, Újezdec u Bělčic
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Staropramen Cup Blatná: Blatenští
hokejbalisté začali přepisovat dějiny
Šestý ročník blatenského hokejbalového turnaje „Staropramen
Cup“ byl letos opravdu výjimečný. Poprvé v jeho historii blatenská sestava pronikla až do ﬁnále. Turnaj probíhal od pátku 26.
srpna až do neděle 28. srpna.
„Druhé místo je taky perfektní,“ ohodnotil výsledek útočník
Dan Brož. „Byli jsme hodně překvapeni, že se nám podařilo
dostat tak vysoko. Před tímhle turnajem jsme absolvovali totiž
pouze tři kolektivní tréninky. Nutno ale přiznat, že jsme v úvodu
ﬁnálového střetu s Betonovou Holubov „spáchali“ velké chyby,
přihrávky nám nevycházely a pak jsme spadli do nervozity a
stresu.“
Z druhého místa domácích měl upřímnou radost i kapitán
mužstva „Datel Blatná“ Libor Vaníček: „Loni jsme skončili na
poslední příčce a tak jsme do toho letos šli s vyššími cíly. To
se nakonec povedlo a je to pro nás všechny milé překvapení.
Největší lekci nám v sobotu udělil tým Písku- my jsme ho tak
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trochu podcenili. Ten nám nejlépe ukázal, kde máme herní mezery. Naši kluci podali skvostný výkon, poctivě makali a dřeli,
co to šlo, bojovali až doslova do krve. Musíme taky uznat, že
nás v průběhu turnaje podrážela zbytečná vyloučení. Podrželi
nás však naši gólmani a kluci dokázali duchapřítomně reagovat
na střely a rychle se otáčet.“

(redakčně kráceno, celý text v Blatenských listech č. 14 a na webových
stránkách SOBu)
Text a foto Vladimír Šavrda

JÓGA V BLATNÉ

Blatná je sice malé město, ale žije četnými společenskými,
kulturními, sportovními i duchovními aktivitami. V duchovní
oblasti zde působí křesťané, je zde buddhistické společenství, v
Sokole Blatná cvičí Taiči a je zde také skupina cvičící jógu.
Od svých 24 let, ještě v době socialismu, mne něco lákalo zapojit se do cvičení jógy. Tenkrát se cvičila hathajóga, tělesné
cviky, často ale bez potřebného duchovního podtextu. V devadesátých letech navštívila ČR Avatar Šrí Matadží. Byli jsme s
několika lidmi z Blatné na její přednášce v Praze, po nějaký čas
jsme v Blatné s malou skupinkou praktikovali Sahaja jógu. Neměli jsme však vůdčí či organizační osobnost.
To, že v Blatné probíhá již několik let cvičení jógy, jsem věděl.
Ale odhodlal jsem se až 13. října 2010, kdy jsem přišel poprvé
na kurz zvaný „Jóga, wyda, meditace a duchovní tance“ k Haně
Říhové, která do Blatné obětavě dojíždí z Písku. Ač jsem byl
začátečník, skupina mne vlídně přijala. Hanka mi průběžně vše
pečlivě a vlídně vysvětlovala, láskyplně respektovala rozvoj
všech cvičících. Setkání probíhá jednou týdně a většinou začíná
jednoduchou relaxací vleže, kdy pod vedením Hanky uvolňujeme svalové skupiny, někdy doprovázené přiměřeným duchovním objasňováním. Pak cvičíme sestavy hathajógy, každý podle
svých fyzických schopností, někdy praktikujeme uvolňující
jógu smíchu. Anebo wydu, což je starobylé cvičení keltských
druidů, které stejně jako hathajóga mocně posiluje tok energie
tělem. Několikrát jsme cvičili sestavu „Pět tibeťanů“, která má
též silné ozdravné účinky pro organizmus. Jindy jsme tančili
jednoduché tanečky s duchovním podtextem. Protože život je i
humor, často si užijeme i legraci a uvolnění. Jednou jsme praktikovali tisíce let starou léčebnou techniku „Óm healing“ (www.
om-healing.org/cs), kdy skupina zpívá „Óm“ a každý v duchu
prosí za uzdravení druhých nebo sebe sama či vyřešení nějaké
situace. (Trochu to připomíná léčebné meditace u posvátného
stromu z ﬁlmu „Avatar“, který doporučuji.) Dvouhodinové
setkání končí hlubší relaxací nebo meditací s krásnou hudbou,
často provázenou slovem Hanky.
Po několika setkáních jsem pociťoval úlevu od fyzických bolestí i účinné psychické zklidnění, což jsem uvítal, neboť učitelské řemeslo je náročné. Někdy je cvičení zpestřeno legrací a
netradičními hrami z jógy smíchu, například když jedna žena ve
skupině slavila kulatiny. Jindy Hanka přinesla kytaru a zpívali
jsme duchovní písně nebo mantry se zklidňujícím či léčebným
účinkem. Výjimečná byla i předvánoční setkání zaměřená na
duchovní význam Vánoc, Avatara Ježíše Krista i přeměnu lidstva, která přichází a která začíná přeměnou jednotlivce. Poslední předvánoční setkání jsme zpívali koledy a duchovní písně a
rozdávali jsme si připravené dárky.
Jóga nabízí cestu, ale nic nevnucuje. Jsme společenství lidí otevřené všem zájemcům i úplným začátečníkům. Vážím si toho,
že se navzájem respektujeme. Někdo věří v Boha nebo ve Vyšší
sílu vně sebe či v sobě. Každý uznáváme jiné Mistry (Avatary),
někdo Ježíše Krista, jiný Buddhu, jiný Krišnu, já bych se přiřadil k oddaným nedávno zesnulého Avatara Sai Baby. Žádná
víra však není podmínkou. Jóga není náboženství. Je cestou ke
zdraví, sebepoznání a sebepřijetí.
Hana Říhová pořádá v Písku i další kurzy. Osobně jsem podstoupil a doporučuji zasvěcení do Shambally, která velmi účinně
pomáhá se zdravím, s náročnými životními situacemi, čištěním
prostorů a duchovním růstem. Zasvěcenec může pomáhat i na
dálku. Též jsem absolvoval zasvěcení do Merkaby a byl jsem i
na konstelacích. (Vysvětlení pojmů naleznou zájemci na www.
cestyksobe.webnode.cz.) Hanka nabízí i další zajímavé semináře a účinné individuální terapie.
A co je důležité, 5. října 2011 kurz jógy po prázdninové přestávce opět začíná. Je to příležitost naleznout klidný ostrůvek pohody a zdraví v této rozbouřené době.
Aleš Drobník

INFORMACE PRO „RYCHLÉ“ ŘIDIČE
Jak už asi všichni z tisku a nebo dalších médií víte, pod č.
133/2011 Sb. byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dosud největší
novela zákona o silničním provozu od r. 2005, kdy byla přijata
novela zavádějící v České republice bodový systém. Novela
byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 25. května 2011 a její
hlavní části nabyly účinnosti dnem 1. srpna 2011. O změnách
v tomto zákoně bylo už napsáno mnoho, ale přesto bych chtěl
upozornit na jeden z bodů této novely - měření rychlosti. V této
novele zákona 361/2000 Sb. zní § 79a takto:
Měření rychlosti vozidel
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech
určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.
Z toho vyplývá, že úseky, na kterých provádí měření rychlosti
obecní policie, již nemusí být označeny značkami s nápisem
„měření rychlosti“ a „konec měření rychlosti“. Proto i strážníci
v Blatné „oprášili“ laserový měřič rychlosti a vyrazili na určená
a Policií ČR schválená místa v našem městě, aby průběžně kontrolovali a následně postihovali řidiče, kteří si s dodržováním
zákonem určené rychlosti v obci nedělají hlavu. Nejde o snahu
naplnění městské kasy, jak si někteří určitě myslí, a proto měření budou stejně jako v minulosti probíhat (a jíž probíhají) tam,
kde je nejvíce potřeba - v blízkosti škol a školek, křižovatek,
přechodů pro chodce a nebo na hlavních průtazích městem
mezi domy. Proto si každý z řidičů, který projíždí v současné
době naším městem větší rychlostí než povoluje zákon, musí
ujasnit, jestli mu stojí za to riskovat blokovou pokutu a třeba i
následné bodové ohodnocení za jeho zbytečně rychlou jízdu.
Řidičům, kteří po zjištění, že v daném místě strážníci měří rychlost a následně volají tuto informaci např. do rádia, chci vlastně
svým způsobem „poděkovat“. Aniž si to totiž uvědomují, svojí
aktivitou nám pomáhají snížit rychlost u dalších rádoby závodníků projíždějících naším městem.
Postihy: * překročení nevyšší dovolené rychlosti v obci do 5
km/hod. včetně nebo mimo obec do 10 km/hod. včetně,
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bloková pokuta 1.000 Kč nebo ve správním řízení 1.500 Kč
- 2.500 Kč, 0 bodů
* překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/hod.
a méně než o 20 km/hod. v obci nebo o více než 10 km/hod. a
méně než o 30 km/hod. mimo obec
bloková pokuta 1.000 Kč nebo ve správním řízení 1.500 Kč
- 2.500 Kč, 2 body
* překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/hod. a více
a současně o méně než 40 km/hod. v obci nebo o 30 km/hod. a
více a současně o méně než o 50 km/hod. mimo obec
bloková pokuta 2.500 Kč nebo ve správním řízení 2.500 Kč 5.000 Kč, 3 body; zákaz řízení motorových vozidel 1 - 6 měsíců
se uloží tomu, kdo spáchal tento přestupek dvakrát nebo vícekrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících
* překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/hod. a více
v obci nebo o 50 km/hod. a více mimo obec
pokuta ve správním řízení 5.000 - 10.000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel 6 měsíců - 1 rok, 5 bodů
PÁR SLOV O VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ PROLASER III:
Jedná se o ruční zařízení, k jehož obsluze stačí jedna osoba
a je možno ho použít jak na stativu ve volném terénu, tak i v
osobním vozidle. Laserový měřič rychlosti využívá k měření
laserového paprsku v neviditelném (infračerveném) spektru.
Paprsek dopadá na cíl, odráží se od něj a je zachycen optikou
přístroje. Ze zpoždění paprsku je vypočtena okamžitá rychlost
vozidla a jeho vzdálenost. Stopa, kterou na cíli laser vytváří, je
přitom velmi úzká - při 100 metrové vzdálenosti má paprsek
průměr menší než 30 cm. Operátor tak může přesně vybrat cíl,
například vozidlo jedoucí v koloně aut. ProLaser III je schopen
měřit rychlost projíždějících vozidel jak na příjezdu (zpředu),
tak na odjezdu (zezadu). Měření laserovým měřičem ProLaser
III je velmi snadné - operátor drží měřič v ruce, namíří hledáček
na měřené vozidlo a stiskne spoušť. Měřič vypočte během 0,5
až 2 sekund okamžitou rychlost vozidla.
Rychlost a vzdálenost je vzápětí zobrazena na displeji. Měřič je
dále vybaven záznamovým zařízením - digitálním fotograﬁckým přístrojem. Pokud řidič překročil nastavený limit rychlosti,
je po změření automaticky pořízen snímek se všemi potřebnými
údaji o přestupku. Zpracování snímku pak pokračuje standardním postupem. Vzhledem k využité technologii zjišťování rychlosti má řidič jen minimální (spíše nulovou) možnost odhalit
včas přítomnost tohoto zařízení, a to i při použití jinak spolehlivého detektoru (antiradaru). Dále při použití speciálního ﬁltru
na teleobjektivu fotograﬁckého přístroje je možno z následné
digitální fotograﬁe změřeného „přestupce“ tzv. „vytáhnout“
další fotograﬁi obličeje řidiče a to i za předpokladu, že vozidlo
má tónovaná skla a nebo skla polepená tmavou autofólií.
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

Den otevřených dveřích SOŠ Blatná

Ředitelství Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745,
zve žáky devátých tříd a jejich rodiče
i ostatní zájemce o studium k osobní
návštěvě a prohlídce areálu školy spojené s informacemi o přijímání nových
žáků pro příští školní rok. Dny otevřených dveří budou v sobotu 22.10.2011
dopoledne, ve středu 16.11.2011
(celý den až do 16:00) a v pátek
27.1.2012 (celý den až do 16:00).
Pro zájemce o studium jsou dveře
otevřeny (nejlépe po telefonické domluvě) i v kterýkoli pracovní den až do 16 hodin.
Škola nabízí studium oborů Elektronické počítače (Elektrotechnika 26-41-M/01), Informatika v ekonomice (Informační
technologie 18-20-M/01) a Obchodní akademie (63-41-M/02).
U maturitních zkoušek v roce 2011 byli žáci SOŠ Blatná nadprůměrně úspěšní.
Kontakty a další informace o SOŠ Blatná najdete na adrese:
www.blek.cz

Den v SOU Blatná aneb Ukaž, co umíš!
Ve středu 5.10.2011 proběhne Den otevřených dveří
od 8,00 do 15,30 hodin.
PROGRAM:
 pro žáky 9. tříd ZŠ soutěže v praktických dovednostech související s
vyučovanými obory (soutěžit se bude o
zajímavé ceny a upomínkové
předměty)
 sportovní pětiboj pro žáky 8. tříd základních škol
 jízda s vozidly autoškoly
 ukázky moderní techniky, kterou představí partnerské
ﬁrmy školy: Liva Předslavice, E-ON, Elektromontáže
Uhlík Rubáš a další
 povídání s lektory občanského sdružení PREVENT
 ochutnávka kulinářských specialit naší školní kuchyně
 pro rodiče žáků možnost provedení bezplatné kontroly
sbíhavosti, brzd, tlumičů pérování automobilů na deskové
zkušebně „Heka“
Chcete-li, přijďte mezi nás. Praxe je první maturita…
Další informace získáte na telefonním čísle 383 412 323
a na www.soublatna.cz

Májový běh v Blatné – vzniká nová
tradice?
Ještě se vrátíme o pár měsíců zpět. V květnu proběhl na letním
stadionu v Blatné „Májový běh se SOU Blatná“. Jak název
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napovídá, pořadatelem bylo Střední odborné učiliště Blatná.
Pozvání s radostí přijaly všechny blatenské školy včetně mateřských, protože takové akce se v Blatné často nekonají. A tak
nezbylo než za pořadatele někoho vyzpovídat, abychom naši
fotoreportáž, která vyšla v červencovém čísle, doplnili o psané
slovo. Povídala jsem si s panem Ing. Miroslavem Čapkem, zástupcem ředitele SOU pro teoretické vyučování. Z našeho bezprostředního vyprávění vznikly následující řádky.
„Žáci z našeho učiliště jsou jako ostatní kluci, zlobí i poslouchají, učí se dobře i špatně, hrají fotbal, vymýšlejí si tu a tam
dobré a občas i méně dobré věci. Chtěli jsme lidem v Blatné
ukázat, že se umí nejen postavit k ponku, opravovat auta a traktory, vzít do ruky svářečku nebo udělat novou elektroinstalaci
a že lumpárny dělají všichni jen z dlouhé chvíle. Chtěli jsme
zapojit mládež do přípravy akce pro malé děti, pro jejich vrstevníky a ukázat, že naši kluci umí pomáhat, umí se chovat slušně
ke starší generaci a že od města nás i dělí jen ta frekventovaná
silnice Písek – Plzeň. Jinak máme mnohé společné.
Sportovní a volnočasové aktivity pro naše žáky připravuje kolektiv pedagogů a výchovných pracovníků. O vznik „Májového
běhu“ se nejvíce zasloužila zejména naše učitelka tělesné výchovy paní Mgr. Jana Maříková společně se Zdeňkou Braunovou, vychovatelkou domova mládeže. Do přípravy a organizace
sportovního klání a doprovodného programu se zapojili kluci
z učiliště. Cílem bylo setkání různých generací při sportovním
měření sil, které doplňovaly atrakce a hry z našich dílen. Snažili
jsme se zapojit žáky do přípravy od samého začátku. Mají-li
smysluplnou náplň, potvrzují staré známé – kdo si hraje, nezlobí. Samozřejmě se někteří zúčastnili i běžeckých závodů, celkem
bylo přihlášeno 386 běžců od mateřských škol až po středoškoláky. Soutěžili dívky a kluci zvlášť a podle věku byly odstupňovány i délky tratí. Pro nejmenší 100 metrů a pro nejstarší 1.600
metrů. Věříme, že se tímto setkáním naplnilo rčení, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Vítězové se radovali z diplomů
a krásných cen, které pro tento účel věnovali učilišti sponzoři.
Je nutné a slušné jim všem poděkovat, ale jejich výčet by zabral
příliš mnoho místa. Diplomy předávala paní Ing. Marie Hájková z odboru školství Městského úřadu Blatná a Ing. Stanislav
Janota, zástupce ředitele SOU Blatná. Průběh akce ocenil i
místostarosta města pan Pavel Ounický.
Soutěží se mohli zúčastnit všichni, kdo přišli. Třeba se jich
účastnily děti, které přišly s maminkami nebo prarodiči, dopoledne plné zábavy si nenechaly ujít ani klientky z Domova Petra
z Mačkova. Počasí naštěstí přálo. Všichni účastníci si našli, co
by je bavilo, děti malovaly na chodník, házely míčkem klaunovi
do otevřené pusy, chytaly pusou bonbóny se zavázanýma očima,
zahrály si kuželky, přenášely vodu z místa na místo a mnoho
a mnoho dalšího. Účastníky doprovodného programu nebylo
možné spočítat. Fandit přišli nejen klienti z domova pro seniory,
kterým chyběly jen slunečníky. Úsměv na jejich tvářích a zájem
o dění na stadionu byl pro všechny organizátory malou odměnou.
Spojení soutěží žáků škol a školek, předškoláků i dětí se zdravotním postižením na jednom místě určitě přispěje i k chápání
starostí a potíží druhých. Stále se mluví a píše o sociálním cítění
a sociální pomoci, ale takový malý počin, který se povedl, je

Májový běh 2011, foto Radka Vokrojová.
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víc než tisíce slov. Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme všem,
kteří nás podpořili, a samozřejmě děkujeme všem, kteří se na
Májovém běhu v Blatné podíleli.
Na shledanou ve Středním odborném učilišti dne 5.10.2011 na
dni otevřených dveří, na který připravujeme celou řadu sportovních a dovednostních technických soutěží.
Přijďte mezi nás.“
Děkuji za rozhovor. Ing. Radka Vokrojová

PROGRAM MC KAPŘÍK BLATNÁ

Mateřské centrum zahájilo svůj pravidelný provoz
v pondělí 5. září.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
pro děti od 4 let pod vedením p. H. Vydrové – začínáme 10.10.
Zájemci o kroužek Šikovné ploutvičky se mohou hlásit buď v
centru, nebo mailem na mckaprik@seznam.cz
V říjnu začne opět kurz přípravy na porod a těhotenské cvičení
– termín bude ještě upřesněn.
Na říjen připravujeme:
BESEDU O PRVNÍ POMOCI U DÉTÍ, DRAKIÁDU a BURZU DĚTSKĚHO OBLEČENÍ.
Více informací na www.mckaprik.estranky.cz
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kou skrývaly dřevěné dveře. jejich otevřením se nám naskytl
neobvyklý pohled ven. Vlastně málokomu se to poštěstí, protože po výměně oken, se na mnoho let dřevěné dveře opět zavřely,
zakryly sádrokartonem a na místo ve třídách přišly opět tabule,
tentokrát však nové, pylonové.
O poslední kuriozitu se postarali žáci a paní učitelky na školním
pozemku. Vypěstovali nádherné dýně, které svou velikostí budí
všeobecný obdiv. Je jasné, že na žáky 6. a 7. ročníku čeká 2.
ročník „Běhu s dýní“

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ

NA STARTU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny uběhly jako voda, škola opět ožila dětskými hlasy,
začal školní rok 2011/2012. Naše velká školní rodina má v
tomto roce 461 žáků ve 20 třídách, kterým se věnuje 36 pedagogických pracovníků, včetně 5 vychovatelek školní družiny,
o chod školy se stará 8 provozních pracovníků a o spokojenost
strávníků 8 pracovnic školní kuchyně.
Letos porvé budou již všechny třídy pracovat podle školního
vzdělávacího programu – Škola základ života. Každý ročník
v něm má vymezené penzum učiva, které bude nutné probrat,
žáci získají nové vědomosti i dovednosti. Čeká je množství
krátkodobých i dlouhodobých projektů, kulturních i sportovních
akcí, exkurzí, výletů, třeťáky a čtvrťáky výuka plavání, páťáky
škola v přírodě, sedmáky lyžařský výcvik, čeká nás další ročník
Recyklohraní, budeme sbírat starý papír i víčka od PET lahví,
kaštany i žaludy, svoji práci bude mít opětovně i žákovský parlament. Rodičům a veřejnosti bude patřit Čertovské zastavení,
Zpívání na schodech,Velikonoční jarmark i Akademie.
Školní družina bude v letošním roce pracovat podle samostatného programu „Znáte mě? Jsem Česká republika.
K technickému vylepšení školy i zpestření výuky přispějí i ﬁnanční prostředky z různých grantů, kterých škola pravidelně
využívá. V letošním a příštím školním roce představují největší
část peníze z prodramu „EU – peníze školám“.
Nelze vyjmenovat všechny aktivity, o mnohých se dozvíte v tisku nebo na našich webových stránkách www.zsjak-blatna.net

KURIOZITY

Letošní prázdniny nám přinesly i některé kuriozity. Netypicky
na školním dvoře nám vyrostla rodinka hřibů kolodějů. Jak ukazuje přiložený snímek čítala 5 okloboučkovaných jedinců.
Z jiného soudku je další zajímavost. Výměna zaslepených oken
na pravé straně budovy proběhla neobvyklým způsobem. Aby
se pracovníci k oknům dostali, musely být nejdříve odstraněny
ve všech rohových třídách školní tabule, za nimiž se pod omít-

OPRAVY VE ŠKOLE

O prázdninách sice třídy a chodby školy utichly, ale jen naoko.
Pouze dětské hlasy nahradily hlasy řemeslníků a hluk pracovních nástrojů. Škola zase o trochu zkrásněla.

OKNA

Na začátku prázdnin proběhla poslední etapa výměny oken.
Firma Truhlářství Prexl vyměnila celkem 36 oken a dovršila
celkovou výměnu všech velkých oken na budově. Pro poslední
období zbývají už jen malá okna v suterénu. V září stejná ﬁrma
provede (provedla) výměnu oken v tělocvičně.

STŘECHA TĚLOCVIČNY

Další velkou akcí byla výměna střešní krytiny na tělocvičně
školy. S profesionalitou sobě vlastní ji v daném termínu a vysoké kvalitě provedla ﬁrma Jaroslav Svojše.

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA

K vylepšení školního dvora přispěl i nový a větší přístřešek na
kola, který ocenili hlavně všichni žáci – cyklisti. Přístřešek vyrobili pánové Karel a Miroslav Dlabačovi
Všechny akce zcela jistě přispěly ke zlepšení prostředí školy a
my jsme za ně moc vděčni. Zřizovatel – Město Blatná – vynaložil nemalé prostředky. K uvedeným opravám ještě během září
přibyla oprava elektroinstalace v tělocvičně a odvětrání tělocvičny, všechny akce za zhruba 2,5 milionu korun.

ZŠ T. G. MASARYKA V BLATNÉ
S úsměvem v novém školním roce

Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2011/2012 na ZŠ T. G.
Masaryka v Blatné. Pro 29 prvňáčků to bylo váhavé a nejisté
vykročení vstříc novým zážitkům a zkušenostem, které jim
školní docházka přinese. Ale už první setkání s kamarády z
mateřských škol, s budoucími spolužáky a s novou třídní učitelkou vykouzlilo úsměv na většině tváří. I v ostatních třídách se
žáci s úsměvem setkávali se svými spolužáky a třídními učiteli.
V některých třídách zůstalo vše beze změny, ale v některých se
objevili nejen noví třídní učitelé, ale také noví žáci. Věříme, že
tento školní rok bude úspěšný a krásný nejen pro žáky, ale i pro
jejich rodiče a v neposlední řadě také pro nás učitele. Příjemná
atmosféra panovala ve škole už od prvního dne, i když za tu
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jednu hodinu si žáci nestihli vypovědět všechny prázdninové
zážitky. Druhý den byl proto také ještě ve znamení prázdninových vzpomínek a vyprávění, ale polehku už se děti začínaly
seznamovat se školním řádem a organizačním plánem pro tento
školní rok.
Doufáme, že akce, které jsme na letošní školní rok pro žáky
připravili, budou pro ně nejen poučné, ale také zábavné a přinesou jim nové zkušenosti. Úplnou novinkou v programech pro
děti bude prožitkový kurz organizovaný pro členy žákovského
parlamentu (ŽP). Bude se konat 4. – 6. října a bude dalším krokem v projektu Žákovské parlamenty SOS. Plán akcí na celý
školní rok týkajících se žákovského parlamentu jsme sestavovali na 3. výjezdním semináři, který proběhl těsně před začátkem
školního roku, tedy v přípravném týdnu od 29. do 31. srpna.
Prožitkového kurzu se zúčastní členové nově zvoleného žákovského parlamentu, což samozřejmě znamená, že září bude u nás
na škole ve znamení voleb. Všechny třídy vyšlou do volebního
klání své kandidáty s cílem zvolit ty nejlepší zástupce do ŽP.
Volební den bude slavnostním vyvrcholením tohoto klání a
nově zvolení zástupci ŽP budou oﬁciálně uvedeni do úřadu paní
ředitelkou. Prožitkový kurz tak bude příjemným startem pro
setkávání ŽP a úspěšné uspořádání všech plánovaných akcí.
Plán akcí na tento školní rok se však netýkal pouze žákovského parlamentu. 15. září se žáci zúčastnili tradičního Běhu
naděje, který je každoročně pořádán ve Strakonicích a výtěžek
z něj putuje na boj s rakovinou. Konec září si všichni žáci naší
školy zpestří branným dnem. Ten je plánovaný na úterý 27. 9.
Sportovní nadšenci budou moci ukázat svou formu už o den
dříve, a to při podzimní atletice, která proběhne na stadionu v
Blatné 26. 9. Jejich svaly a nervy si budou moci odpočinout 28.
9., kdy je čeká odpočinek a relaxace, protože na tento den připadá svátek. Ani zbytek podzimu nebude skoupý na nejrůznější
akce pořádané ať už pro žáky prvního nebo druhého stupně. Do
plánu akcí školy jistě jako každoročně přispěje i školní družina,
která pro své žáky připravuje neméně zajímavé akce a výlety po
celý školní rok.
Plánujeme několik charitativních sbírek, celoškolní projektové dny, Solasido, tradiční vánoční a velikonoční výstavu,
návštěvu parlamentu ČR, druhý ročník Májového ﬂorbalu a
samozřejmě také spoustu projektů v jednotlivých třídách.
Věřím, že všechny vyjmenované akce i ty, které vzniknou
spontánně v průběhu roku, budou ku prospěchu žákům i nám
učitelům, protože nejen v lavici nebo doma nad knihou mohou
žáci získávat zkušenosti a osvojovat si dovednosti důležité pro
jejich budoucí život.
Mgr. Ludmila Růžičková, ZŠ TGM Blatná
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Na vyhlášení sólo formací se PREZIOSO objevovalo často.
V kategorii kadetky vyhrálo dokonce všechny disciplíny – sólo,
duo/trio i mini formaci!

Monika Lapková (vpravo) předvedla v kategorii sólo POM-POMS naprosto bezkonkurenční výkon a stala se Mistryní Evropy.
Druhé místo vybojovala její mladší kolegyně Tereza Jindráková!

PREZIOSO SOKOL BLATNÁ:
„CESTA ZA ZLATEM“
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se koncem srpna
zúčastnily nejvyššího kola mažoretkové soutěže – Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči. Ziskem devíti zlatých, šesti stříbrných a jednou bronzovou medailí se staly
nejúspěšnějším souborem v Evropě. Mezinárodního klání
se zúčastnilo jedenáct států a celkem tři a půl tisíce mažoretek. Třídenní šampionát se odehrál v zaplněné sportovní
hale Žatika, kde o krásu, um a chvíle napětí nebylo nouze.
Musíme však zklamat ty, kteří mají za to, že být členkou
PREZIOSA znamená pouze tvrdé tréninky a „hon za
medailemi“. V první řadě jde o přátelství, důvěru a lásku
k tanci. Úspěchy pak přicházejí samy.
Velké díky všem oddaným mažoretkám a rodičům, kteří
tomuto sportu fandí již několik let. V neposlední řadě
patří obdiv i poděkování také všem trenérkám – Janě a
Michaela Augustinovým, Haně Novotné a Veronice Loukotové, které věnují „svým holkám“ volný čas a jejichž
choreograﬁe i kvalitní příprava mažoretek získaly mezinárodní ohlas.
Kolektiv mažoretek PREZIOSO

Kadetky se radují z poháru za 2. místo v sekci POM-POMS.

Seniorky POM-POMS s úspěšnou choreograﬁí „Dracula“ se
staly vicemistryněmi Evropy.
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Seniorkám se nakonec podařilo porazit favorizovaný tým ze
Žiliny! Za choreograﬁi „Romeo a Julie“ si vysloužily „standing ovation“.

Kadetky PREZIOSO - Mistryně Evropy v kategorii BATON již
po třetí v řadě!

POZVÁNKA

na slavnostní pasování
ořešáku černého na

OŘEŠÁK JANA
EVANGELISTY
PURKYNĚ

v zámeckém parku Blatná
dne 11. října 2011.

Velká radost i dojetí! Celoroční práce oceněna zlatem.

BŘEZÍ

Oslavenci:

Ať kvetou růže na Vaší tváři,
ať Vaše tvář štěstím září,
aby Vaše srdce nepoznalo klam,
to Vám všem přeji k narozeninám.
Srpen:
Václav Krajtl
81 let
Růžena Malá
82 let
Vlastimil Sloup 51 let
Říjen
Dagmar Kloučková
Tomáš Kodat
Kateřina Poláková
Karel Šperl
Martin Pinta
Lenka Rychnavská
Dana Malá
Pavla Sloupová
Josef Polák
Dagmar Kloučková
Hedvika Kubešová
Miroslav Jeníček
Kateřina Kodatová
Lenka Straková

Září
Jaroslav Fiala
30 let
Emilie Citterbartová 50 let
Václav Pinta
65 let
23 let
40 let
23 let
65 let
28 let
33 let
49 let
48 let
58 let
54 let
66 let
24 let
19 let
19 let

OBNOVA VENKOVA

Obec získala dotaci ,, Obnova venkova´´, která sloužila pro instalaci ukazatelů rychlosti (radarů). Byly instalovány 20.7.2011.

Trubači Vyšší odborné školy
lesnické a Střední lesnické
školy B. Schwarzenberga
v Písku.
Kresba Pavel Štěrba
Jsou použity pro kontrolu řidičů a bezpečnost dětí a ostatních
občanů. Věříme, že tato dotace byla použitá na správnou věc,
která je pro dobro všech.
V naší obecní knihovně, kterou provozuje slečna Dagmar
Kloučková, si můžete vypůjčit knihy dle libosti. Otevírací doba
je každou středu od 16:00 – 17:00. Je možno si zapůjčit krásnou
literaturu, dětskou literaturu, naučnou literaturu, poezie atd..
K dispozici je také veřejný internet a to bez poplatků. Dále je
možné si zapůjčit svazek knih z Šmidingerovi knihovny ze Strakonic. Dotazy můžete zasílat na: knihovnabrezi@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů, který v obci působí od roku 1898.
V minulých letech hasiči asistovali u mnoha požárů:
1884 - Vyhořelo 11 stavení a 6 hospodářských budov, škoda
činila 25000 zlatých.
1915 - Vypukl u Hudečků (Sloupů) oheň, který zničil maštale,
u Petráňů (Kovaříků) celé stavení a odtud pokračoval na sousední stodoly i s kolnami.
1977 - Velký požár na Kozí farmě, kde se vznítilo seno ve
stodole. Zůstaly jen obvodové zdi. Likvidace požárů se kromě
místních hasičů zúčastnily sbory z Blatné, Lnář, Hvožďan, Bělčic, Předmíře a Strakonic. A spousta dalších…
V dnešní době hasiči absolvovali soutěž v Řištích, která se konala k 75. Výročí hasičů. Zde se umístili na 9. místě. Této akce
se zúčastnil Jaroslav Fiala, Miloslav Straka,Tomáš Kodat, Antonín Fiala, Miroslav Jeníček, Josef Polák a Ondřej Švec.
Sbor dobrovolných hasičů má na starost sběr železa, pořez dřeva a další opravy.
Benadiková Jiřina
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PAMÁTNÁ LÍPA V BŘEZÍ

Úvodní odstavec je z výpovědi pana Františka Vonáška z Březí č.p. 44, dokud ještě žil.
„Po dobu mnoha let byla „Kloučků“ lípa jediným útočištěm Bukovských her. Lípa je dutá
jako komín, jejím vnitřkem jsme lezli až do koruny. O lípě říkali naši dědové a pradědové, že je nejstarší a největší strom na Blatenském okrese. Také říkali, že pod lípou měl
velitelský stan jan Žižka, když dobýval Třemšín. Král jiří z Poděbrad, když si jel pro svou
manželku Johanku z Rožmitálu do Blatné, odpočíval pod lípou s družinou. Neví se, které
mužstvo – zda bojovníci Žižky či doprovod Jiříkův – mělo blízko stromu oheň, ale kůra
se odloupla a vnitřek vyhníval. Lípa je chráněna památkovým úřadem a také zákony naší
přírody.“
Noviny Náš domov, opsal Karel Malý
Lípa – náš národní strom, je stromem vzácným, ušlechtilým a okrasným. Jeho koruna
bohatá v době vegetace skýtá mnoho bohatství. V době květu lípa velkolistá a malolistá
poskytuje vonný nektar a pyl včelám, které, poslechneme-l, koncertují v její koruně svým
bzukotem. Její opojná vůně v době květu je sběrem nektaru včelami přenášena do sladkého medu a bohatého na vitamíny, které naše tělo potřebuje. Bohatství, které v sobě lípa
přechovává, je všestranné. Ochraňuje člověka před slunečním žárem, vzácnou vůní, která
se nese krajem, tvoří pohodu a majestátnou korunou krášlí naši přírodu a celé okolí. Její
dřevo patří mezi dřeva, která slouží k výrobě potřeb a různých dřevařských výrobků pro
domácnosti i průmysl.
Karel Malý

BUZICE

Nohejbalový turnaj na buzickém dvoře byl především o švandě.
Hráč přezdívaný „Kazan“ hrál v dřevácích, Dan Málek skákal
přes síť místo míče, v kádi s vodou máčeli nohejbalisté jeden
druhého jako nepoctivé pekaře ve středověku.
Řada sportovních turnajů na Blatensku je ocejchována jako
„srandamač“. Opravdu si tuto nálepku ale zaslouží asi jen tradiční nohejbalový turnaj na soukromém dvoře v Buzicích „U
Čilejch“. Jeho aktéři nezklamali ani letošního 23. července a
předvedli desítkám přihlížejících poctivou „šterclovskou“ estrádu se vším všudy.
Tentokrát se „U Čilejch“ sešlo osm sestav- Karlíci / BlatnáVinice /, Blatná – Vinice, Starci / dříve narození z Blatné /,
buzická domobrana, Smíšená „Stars“ / Škvořetice+ Blatná /,
tým „Bez motoru“ / Blatná /, „Rum team“ také z Blatné a konečně blatenská první klempířská rodinná- Vinterovi. Zatímco
loni se hrálo ještě na blátivém povrchu, navíc za deště, letos už
bíle lajnovaný koridor pokrývala tráva a počasí? To bylo přímo
idylické!
V tomto tradičním buzickém turnaji opravdu od jisté doby nejde
vůbec o nějaké senzační výkony, ale o to se sejít a královsky
pobavit v kamarádské atmosféře. Samozřejmě, že natrénované
trojice hrály se vším nasazením a rozbalily to s plnou parádou.
Na straně druhé jiné party sázely především „na vůli všemohoucího“ a hleděly se hlavně skvěle poveselit. Takový „Rum team“
z Blatné- už ten název dostatečně vypovídal o zaměření a prioritách jeho příslušníků. Jako grandi si neváhali nechat přinést na
hrací plochu pro posilnění „panáky“, míč údajně viděli trojmo
a hlavní „kápo“ Dan Málek při útoku na protivníky skákal přes
síť místo míče, což se opravdu vidí málokdy. Celkem logicky
jim zůstalo vyhrazeno poslední místo.
Ani sestava jménem „Scholajzna“ nic nehodlala „lámat přes
koleno“. Klempířští mistři z Blatné – rodinný klan Vinterů- pojali mač velkoryse. „Tohle se vážně nedá brát smrtelně vážně,“
mává rukou „náčelník“ party František Vinter st., „Ani ve snu
by nás nenapadlo dohadovat se s rozhodčím, o výsledek nám
nejde, jen o to se pobavit! My nohejbal stejně pravidelně nehrajeme, jako živnostníci na to nemáme čas. Ale když už hrajeme,
musí nám pořadatel jako doprovod pustit dechovku, to považujeme za naše svaté právo. Fungujeme na ni stejně spolehlivě
jako auto na benzín,“směje se. A snad právě ta dechovka jim
dodala sílu vyšponovat se a porazit „Rum team“. Skončili tedy
sedmí.
Buzičtí nohejbalisté si také nenechali ujít možnost se „blýsknout“. Jiří Zíka, přezdívaný „Kazan“, se veřejně zavázal sehrát
alespoň jeden zápas v dřevácích a svůj slib také splnil. Určitě
by to vydržel celou hru, ale nevydržel to jeden dřevák. Po dvou
odkopech a pár krocích směrem k balónu se hořejšek pravého
dřeváku odštípnul a bylo po podívané. „To je prostě výrobní
vada,“ lamentoval „Kazan“ směrem k obecenstvu, „Oni holt
sedláci nohejbal nepěstovali, to je vidět!“ Domácí nakonec (už

Naše lípa

Karel Malý

Je stará přes půl tisíciletí
Rozšafně hledí do kraje.
Majestátně vyhlíží,
Co kolem nového se děje.
Chtěli bychom být včelou
Sát její sladký nektar
A celou svoji silou,
Ji obejmout a s ní se laskat.
Je krásná, něžná,
Dech před ní se tají,
Je tichá, tajemná,
Není takové v kraji.
Jsme u ní v objetí,
Dává nám sílu svoji,
Vzpomínáme, jak čas letí
A rány života se hojí.
Je to ona, naše lípa malolistá,
Je to ona, zdravá, krásná zeleň čistá.
Náš kraj i naši duši krášlí,
Také ze své síly nám hodně dává.
Je zdrojem nektaru a pylu pro včely,
proto jí všechny čest a chvála.

v obyčejných kopačkách) uhájili pátou
pozici.
Šestí byli kluci „Bez
motoru“ a čtvrtí
V létě voní medem naše kráska,
míšenci „Stars“.
Opojná vůně jde krajem,
Bronz vybojovali
Otvírá srdce a je v něm láska,
hráči z blatenské
Kraj se stává vonným rájem.
Vinice. „My tedy
Naše lípo, symbole naší vlasti,
trénujeme poctiJsi náš strom národní hrdosti,
vě- scházíme se
Vynikáš svojí ušlechtilou vznešeností,
pravidelně každou
Žiješ s námi v radosti i starosti.
neděli,“ uvádí mluvÚctu svoji před Tebou skládáme,
čí týmu Jindřich
Neb posvátný jsi strom,
Pavel, „Počítali jsme
U Tebe na lavičce sedáme,
s tím, že tady dneska
Vzpomínáme – že život nebyl jen shon.
vyhrajeme, ale není
každý den posvícení.
Vzpomínáme, jak bylo krásné,
Sem do Buzic jezdíU Tebe najít sílu a moc,
me moc rádi, je to tu
Vzpomínáme, jak bylo vzácné,
skvěle zorganizovaU Tebe a s Tebou být den i noc.
né- objíždíme i další
turnaje v okolí nebo
Stůj svými kořeny na zemi,
přímo v Blatné.“
Pokračuj svým životem dále,
Kolegové z Vinice
Hlídej další generace naší rodiny
pod krycím názvem
A dávej jim to, co nám stále.
„Karlíci“ byli přece
Děkujeme za vše, co jsi nám dala,
jen o fous lepší a
Byla jsi velkou oporou naší,
tak je hřálo na hrudi
Rostla jsi s námi od mala,
stříbro. Na celé čáře
Buď s námi po dlouhé, dlouhé časy.
zvítězili blatenští
„Starci“, přesně
podle přísloví „Co
se v mládí naučíš,
ke stáru jako když
najdeš“: „Jsme dost
překvapeni, že jsme
dokázali porazit
oba celky z Vinice,
protože oni běžně
poráží nás,“ přiznali
vítězové, „Dříve
jsme hráli nohejbal
jako registrovaní, ale
teď už kopeme jen
rekreačně. Náš tým
A z blatenské Tělovýchovné jednoty dnes také nastoupil, a sice
na turnaji v Chobotě.“
Úplným závěrem došlo k ceremoniálu koupání v obří kádi. Zatímco za Karla IV. se takhle máčeli ve Vltavě nepoctiví pekaři,
tady se to bralo stylem „hlava nehlava“.
Vladimír Šavrda
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ČEČELOVICE
600 let

Obec bude v roce 2012 slavit 600. výročí první písemné zmínky
o Čečelovicích. K této příležitosti připravuje vydání publikaci o
obci. Přinášíme Vám úvodní slovo pana starosty.
Vážení přátelé, milí spoluobčané, rodáci.
Téměř 600 let od první písemné zmínky o naší obci, 110. leté
výročí založení sboru dobrovolných hasičů a přes 100 let od
založení základní školy jsou mezníky, které si jistě zaslouží poohlédnout se do minulosti a přes současnost až do budoucnosti
Čečelovic.
Toto vše by nám měla přinést publikace vydaná při příležitosti
těchto významných kulatých výročí.
Na dalších stránkách se dozvíte, jak život v Čečelovicích začínal, probíhá a pulzuje od doby založení v dávné minulosti až po
dnešek. V místech, kde žili před mnoha staletími naši předkové,
kde pracovali, radovali se i mnohdy strádali, pokračují stále
nové osudy jejich následovníků, vznikají nové domovy, rodí se
další pokolení a obec se postupně mění až do dnešní podoby.
Vám všem, ať již jste svými kořeny spjati s Čečelovicemi, nebo
k nám přicházíte na návštěvu za svými příbuznými či známými,
či pouze projíždíte, jsou tyto stránky určeny.
Jsou pro mnohé návratem do rodného kraje, bližším poznáním
domova, vesnice, kde jste poprvé spatřili světlo světa, prožili
nejkrásnější čas mládí, postupně zestárli nebo případně odešli
na jiné místo naší země.
Nechť jsou tyto stránky návratem domů, pro někoho vzpomínkou na všechny blízké, kteří již nejsou mezi námi a v neposlední řadě i pozvánkou všem, kteří do Čečelovic přicházíte s
dobrým úmyslem.
Budete vítáni.
Milan Stejskal, starosta obce
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zkoušeli vázat uzle, naučili jsme se pracovat s mapou a buzolou.
Hráli jsme i spoustu her např. safari nebo vybíjenou. Samozřejmě nechybělo ani maškarní nebo bojovka. Poslední den nás
instruktoři a instruktorky odměnili medailí a jako odměnu nás
vzali do hasičského muzea v Pošumaví a na lanové centrum
Zadov. Také jsme navštívili Troškovo hrad. Na cestě domů jsme
si v autobuse zpívali písničky.
Moc se nám tam líbilo a už se těšíme na příští rok, jestli nám
uspořádají další, pro nás druhé hasičské soustředění.
Kateřina Šimůnková, Milada Stulíková, Julie Jestřábová

HAJANY

Hasičské soustředění

Toto léto jsme se zúčastnili našeho prvního
hasičského soustředění. Konalo se mezi dny
6.8. – 10.8.2011 v Lažánkách u rybníka Ostrý.
Cesta byla super, už v průběhu jsme si začali
plánovat, kdo s kým bude na chatce, dohadovat se, kdo kde
bude spát. Po příjezdu do areálu jsme se seznamovali s mladými
hasiči ze Tchořovic, kteří tam byli s námi. Poté přišlo na řadu
rozdělování do chatek. Náš hlavní vedoucí byl Hubert (Jiří Thorovský), dále pak Edita Zíková, Hana Lisová, Tereza Ptáčníková, Špalek a také dvě slečny instruktorky Michaela Vohryzková
a Miroslava Říkovská. Ti si nás pak rozdělili do skupin. Každá
skupina měla svou vlajku. Každý večer se rozdělily hlídky na tři
skupinky a nechyběl ani táborový oheň, kde se zpívaly písničky
a Jiří nás doprovázel na kytaru. V táboře jsme nebyli sami, neboť 7. 8. tam přijeli i hasiči ze Záboří. Byla tam sranda.
Procvičili jsme si topograﬁcké značky, nabatikovali trička,

HAJANSKÁ POUŤ
31.7. se v Hajanech pouťovalo, svatá Anna posunula pouť na
poslední červencovou neděli. Měli jsme s dětmi výborný nápad,
že uspořádáme výstavu a o pouti by se to velmi hodilo. Tak se
z nás na měsíc stali ,,malíři“. Téma obrazů bylo ,,Hajany očima
těch nejmenších „. Každý ,, malíř „ vytvořil obraz podle toho,
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jak sám vidí Hajany, vesnici, ve které žije. Kresby jsme zarámovali do vlastnoručně vyrobených rámů a instalovali na zeď.
A aby místnost nebyla prázdná, ukázali jsme kulisy,texty a fotograﬁe z našich předchozích divadelních vystoupení. Protože děti
pracují s hasiči, mají svůj oddíl a dokonce ocenění, medaile,
poháry, nechyběla ukázka ani tohoto.
Ještě jsme oslovili dvě šikovné ženy, paní Chvátalovou a paní
Hůrkovou, které byly tak hodné, a zapůjčily na výstavu svoje
ruční práce, deky, polštáře, tašky zhotovené technikou patchwork a paličkované obrázky. Opravdu úžasné výrobky.
Výstava byla velmi pěkná, soudím z návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků.
Chtěla bych velmi poděkovat šikovným dětem z Hajan, paní
Jestřábové, paní Vaněčkové, panu Lisovi za pomoc při přípravě
výstavy a všem, kteří pomohli k tomu, aby se výstava mohla
uskutečnit.
Přeji všem čtenářům hodně dobrých nápadů a příjemných zážitků při návštěvách těchto skromných akcí.
Zdeňka Bartušková, knihovnice

KADOV

Střípky z Kadova, Pole, Lnářského
Málkova, Vrbna a Mračova
Směr, kterým se ubíráte, je důležitější než rychlost vašeho
postupu.
Richard Louis Evans
Prázdniny s rozmarným počasím jsou za námi,
školáci již opět přivykli pravidelnému stávání
a koloběhu se školou spojenému a my ostatní s
povzdechem, jakže ten čas hrozně letí, pomalu
vyhlížíme Vánoce.
V budově bývalé školy v Kadově úspěšně proběhla sanace vlhkých zdí, na kterou jsme obdrželi v plné výši dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, stejně jako
na ošetření vzrostlých stromů na Kadovsku.

HORNOSÍN
Poděkování

Obecní úřad děkuje manželům Švehlovým
z Blatné za zapůjčení rodinného objektu pro
potřeby obce.
OÚ informuje občany, že dne 5.9.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu územního
plánu obce Hornosín za přítomnosti dotčených orgánů, architektky ing. Olgy Tausingerové a občanů, na
kterém nebyla vznesena žádná připomínka k návrhu. Na zářijovém zasedání zastupitelstva obce bude schválen projednaný ÚP
obce.

Z ČINNOSTI SDH HORNOSÍN

Sbor dobrovolných hasičů Hornosín se v letošním roce rozrostl
o 3 nové členy. Obecní úřad zakoupil nové savice, helmy a trika
se znakem obce. Sbor se zúčastnil několika hasičských soutěží,
z nichž si přivezl následující ocenění: v Řištích se muži umístili
na 3. a ženy na 2. místě, v Tchořovicích muži na 3. místě a v
Bělčicích družstvo žen na 1. místě. Dne 9. července byla uspořádána soutěž i v Hornosíně, která sestávala z útoku na terč a
štafety. Celkem se zúčastnilo 10 mužských a 4 ženské týmy.
Členové pomáhali během různých akcí pořádaných obcí, například při opravě střechy na hasičské zbrojnici, úklidu veřejných
prostranství či zábavném odpoledni plném her pro děti. Účastní
se brigád při práci v lese jako je sázení stromků, vyžínání pasek,
čištění lesa a zpracování palivového dřeva. Do budoucna se
uvažuje o tom, že by k mužskému a ženskému družstvu přibylo
i družstvo našich nejmenších, protože právě oni jsou věrnými
fanoušky hasičů a nechybí ani na žádném z tréninků.

Příprava na ošetření lípy
Zároveň již byly zkolaudovány 3 bytové jednotky v půdní
vestavbě v budově bývalé školy v Kadově, které byly podpořeny dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. 2 byty obecní zastupitelstvo již přidělilo, 3. byt čeká na svého nového nájemníka.
V Poli probíhá oprava hráze požární nádrže z dotace Programu obnovy venkova. Dále připravujeme žádosti o dotaci na
opravu komunikace na Čečelovice, zateplení budovy bývalé
školy v Kadově a nový územní plán obce. Ne všechno se vždycky podaří, ale kdo nic nedělá, ten nic nezkazí…
V sobotu 23. července 2011 proběhl úžasný koncert duchovní hudby
v kostele sv. Václava v Kadově, na
kterém již tradičně účinkovali studenti
Pražské konzervatoře a Seoul Oratorio z Jižní Koreje. Výtěžek z koncertu
ve výši 5 635,- Kč byl vložen na účet
veřejné sbírky u České spořitelny č.
0578065329/0800 na opravu varhan a
interiéru kostela sv. Václava v Kadově.
Děkujeme všem, kteří přišli na koncert a
přispěli a všem, kteří se přispět chystají.
Na účtu sbírky je právě 87 647,83 Kč.
Zároveň děkuji panu farářovi Heřmanovi Fritschovi za výbornou spolupráci a vstřícnost, Mgr. Alešovi
Kaňkovi za skvělou organizaci celé akce, všem účinkujícím a
dalším spoluobčanům, kteří nám pomohli.
A o čem víme, že se chystá?
- Sobota 24. září – svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, elektrošrotu a humanitární sbírka
- Sobota 1. října – Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v
Kadově
- V průběhu října – výlov požární nádrže na návsi ve Vrbně
– termín bude upřesněn
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net .
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová
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14.10. Rusko ve fotograﬁích pana Jaroslava Kortuse.
11.11. Svatomartinské husí hody s ochutnávkou (vstupné).
10.12. Vánoční výstava. Dekorace, perníčky ke koupi i k
zhotovení, od 15 hodin.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak,
vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst
a informace na tel. 724119332, nebo na adrese:
www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.

KOCELOVICE

Pouť u nás v Kocelovicích

Dne 24. srpna má svátek Bartoloměj. Protože kostel v Kocelovicích je zasvěcen právě svatému Bartoloměji, máme v Kocelovicích pouť vždy první neděli po 24. srpnu, letos byla pouť 28.
srpna.
Jako malý kluk jsem se na pouť těšil, protože pouť znamenala
příjezd kolotoče a střelnice do naší obce a také spoustu dalších
záležitostí spojených se zábavou. S kocelovickou poutí se však
také vždy přiblížil konec prázdnin a začátek školního roku, což
mne zase až tak mnoho optimismem nenaplňovalo. Nevím, jak
to prožívají a cítí děti dnes, ale domnívám se, že stejně, myslím
si, že jsou stejně šťastné a smutné zároveň, tak jako jsme bývali
my.
Pouť je také spojená s velkým úklidem kolem rodinných domků a celé obce, nejinak tomu bylo také letos. Uklízelo se prostranství kolem hospůdky, hřbitova, prodejny, obecního úřadu.
Všichni chtěli, aby naše obec vypadala hezky a čistě.
Nedílnou součástí každé pouti je příprava něčeho dobrého do
bříška. Pečou se pouťové koláče, recepty na jejich přípravu a
pečení se dědí v jednotlivých rodinách z generace na generaci.
Peče se několik druhů cukroví a to jistě, aby si pouťoví hosté
vybrali to, co jim nejvíce chutná. Připravuje se nějaký dobrý
pouťový oběd, nejčastěji hovězí polévka s játrovými knedlíčky,
neboť „Polévka je grunt a kdo jí nejí, tak je špunt!“. Jako hlavní
menu zpravidla knedlo, vepřo, zelo nebo svíčkováa nebo něco
zcela úplně jiného - jen, aby to chutnalo!
Nejenom prací a jídlem je však člověk živ, je také třeba užít
něco zábavy, posílit ducha, posedět a pohovořit s kamarády a
známými. I o letošní kocelovické pouti k tomu bylo dosti příležitostí. V pátek před poutí byla osazena cedulka u památné
lípy a křížku poblíž rybníka Velkého, na které je jako informace
uvedeno, co lípa a křížek připomínají.

V sobotu 27. srpna pak kocelovičtí hasiči uspořádali v sálu
hospůdky pouťovou taneční zábavu. K tanci a poslechu zahrála
skupina Minimax, jak výstižné, že hasičům hraje skupina Minimax. Nutno říci, že kluci hráli moc dobře a navíc i dle přání
přítomných, jichž se sešlo mnoho.
V neděli 28. srpna před polednem se pak konala mše svatá
v kostele svatého Bartoloměje. I zde, tak jako vždy o pouti, byla
účast velice hojná.
Na nedělní odpoledne pak bylo pro pouťové hosty připraveno
hudební pouťové odpoledne na zahradě u hospůdky. K poslechu
zahrála dívčí keltská skupina Maidens of Samhain. Zde také
byla účast až překvapivě veliká. Přítomní si mohli zakoupit
nějaký ten osvěžující nápoj v místní hospůdce a poslechnout
krásnou romantickou hudbu.
Rodiče a prarodiče pak mohli se svými dětmi a vnoučaty zajít
na pouťové atrakce. Navštívit bylo možné skákací hrad, trampolínu, houpací atrakce, kolotoč. Ti odvážnější pak mohli předvést
své střelecké umění ve střelnici. Počasí nám také přálo, smálo
se na nás sluníčko.
Všichni se již těšíme se na pouť příští. Otázkou zůstává, co
nám zase přinese, že by zase konec prázdnin a začátek dalšího
školního roku? Budeme jistě věřit společně s našimi dětmi, že i
něco jiného.
Děkuji všem, kteří se na přípravě poutě a pouťového dění jakkoliv podíleli.
Karel Lukáš, foto Lucie Vonášková

Přehled počasí červen - srpen 2011
Průměrná teplota tohoto období za roky 1976-2010 je 16,7° C,
letos to bylo 16.6° C - tak teplotně úplně normální léto. Červen
a srpen byly teplejší než průměr, výrazně chladnější byl červenec a ten zkazil charakter celého léta.
Pravé horké léto nastoupilo až v závěru srpna a bylo ukončeno zhruba po 10 dnech výraznou studenou frontou s rychlým
ochlazením až o 20° C během několika hodin.
Bylo 27 letních dnů (s max. teplotou 25° C a více) a 2 dny tropické (s max. teplotou 30° C a více).
Průměrné srážky tohoto období za roky 1976 - 2010 jsou 78
mm, letos byly 114 mm, dá se říci, že letošní léto bylo hodně
deštivé, vyskytly se dny se srážkami přes dvacet i třicet milimetrů za 24 hodin.
Průměrný sluneční svit tohoto období je 227 hodin, letos to bylo
214 hodin, tak tj. celkem normální stav.
Bylo pozorováno 24 dnů s bouřkou, škodily bouřky z 20. na 21.
července (na stanici poškozena téměř veškerá elektronika) a z
24. na 25. srpna, kdy bouřka byla provázena vichřicí o rychlosti
přes 110 km/hod., která způsobila polomy, vývraty a poškození
el. vedení 22 kV s následným více než 4 hodinovým výpadkem
proudu.
V. Kovář dne 2.9.2011
Meteorologická stanice Kocelovice
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Loučení s prázdninami

Jako každoročně tak i letos se členky ZO ČSŽ v Kocelovicích
pokusily trochu zpříjemnit všem malým i větším dětem konec
prázdnin. Na hřišti u školy jsme přichystaly řadu úkolů a hrátek
pro školáky i předškoláky. Za každý splněný úkol dostali peníz
chechták a mohli si za něj vybrat sladkou odměnu . Nejmenší
dětičky mohly zkusit projet cyklostezku na odstrkovadlech,
jejíž součástí byl i skákací hrad, kde si velmi užily legrace. Také
přenášely plyšáky přes řeku nebo zkoušely, kdo je dále donese
na hlavě.
Školáci se mohli utkat v různých tradičních hrách, zkusit chůzi
na chůdách, hbitě namotávat autíčko, či házet na cíl. Nakonec
na asfaltovou plochu společně namalovali pohádkový hrad i
s princeznou a králem. Počasí nám vskutku přálo, velmi jsme
ocenili příjemný stín vzrostlých bříz, které všechny ochránil
před úpalem.
Velmi nás potěšilo, že se akce zúčastnilo kromě místních i několik přespolních návštěvníků a doufáme, že se jim naše „Loučení s prázdninami“ zpříjemnilo první zářijovou sobotu.
Děkujeme všem členkám za přípravu akce a zejména Lence
Krýdové za skvělý nápad na zapůjčení skákacího hradu.
Dana Hanušová - předsedkyně ZO ČSŽ Kocelovice

LAŽANY

Kterak komunální politik Jaroslav
Laňka ke zlaté přilbě přišel

Lažany - Jejich tempo je vražedné. Jejich posláním je uchvátit
lažanskou zlatou přilbu. Jejich protivníky jsou kořeny, bahno a
potulné traktory. Pracují jednu hodinu v roce. Řeč je o příslušnících lažanského týmu „Kobra 12“ a jejich velkolepé jízdě ze
soboty 6. srpna. Místo startu a cíle- náves v Lažanech. Počet
nasazených mužů – sedm.

První ročník závodu pionýrů o lažanskou „Zlatou přilbu“ byl
skutečně úchvatný a nezapomenutelný. „Pravidla hovoří jasnou
řečí- jede se jednu hodinu v kuse po okruhu dlouhém tři kilometry,“ oznámil před startem ředitel závodu a chalupář z Prahy
v jedné osobě Ladislav Ryvola. To ještě netušil, že právě jemu
připadne hořký titul „Smolař závodu“, který ho bude bolet o to
víc, že zatímco všechny ostatní stroje na startovní čáře dal „do
cajku“, u toho jeho praskne lanko od plynu a vyřadí ho z aktivní
účasti. „Tady v Lažanech už jsem de facto zdomácněl, vždyť sem
jezdím na chalupu přes čtyřicet let,“ prohlásil Ladislav Ryvola,
který byl vlastně spouštěcím mechanismem celého podniku.
„Jako kluk jsem pravidelně danou trasu „krosoval“ na kole.
Teď mně napadlo spojit ji s rallye pionýrů. Z toho popudu se
vlastně už před časem počaly po Lažanech a okolí sbírat všelijaké vraky a montovat dohromady,“ vysvětluje „dříve narozený“ nadšenec.
Další chalupář Jaroslav Honzek z Liberce se na shromaždišti
„blýskl“ netradiční přilbou. „To je originál americká vycházková helma, kterou jsem koupil v jednom blatenském bazaru,“
říká. „V takových chodili v Plzni američtí vojáci za děvčaty.
Pravda- chybí na ní odznak a je upravená ženskou rukou.“
Úderem patnácté hodiny se od asfaltového povrchu před místním zámečkem odlepily gumy roztodivných modelů a prostranství se zahalilo modravým dýmem. „Kobra 12“ vyrazila
do terénu. Neobvyklá podívaná přilákala na prostranství přes
sedmdesát diváků, kteří jezdce mohutně povzbuzovali. Takové
morální podpoře ze strany obecenstva jako v jihočeských Lažanech se netěší ani účastníci mezinárodních přeborů.
Největší pozdvižení a rozruch v tom kladném slova smyslu způsobil na lažanské rallye zastupitel z přilehlých Milčic Jaroslav
Laňka. „Davům“ na návsi při své zběsilé jízdě, hodné profíka,
kynul rukou jako státník z tribuny. Přitom zpočátku by mu roli
favorita nepřisuzoval ani ten největší optimista. Dokonce to
vypadalo, že se do Lažan ani nedostaví. Den předtím ho jeho
model totiž „nechal na holičkách“ hned dvakrát. Následně se ale
karta obrátila a Jaroslav Laňka zazářil jako megastar. A to dokonce i přesto, že musel několikrát na trase zastavit a vyměnit
svíčku, kterých měl pro „strýčka příhodu“ v kapse slušnou zásobu. Být přítomna televize Nova, stal by se milčický „ďábel“
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stoprocentně pro onen večer „borcem na konec“.
Své slavné vítězství korunoval Jaroslav Laňka vlasteneckým
výkřikem: „Ať žijí Milčice! Hlavně, že jsem porazil lažanské!“
Zlatá přilba, zlatý věnec a obří láhev šampaňského mu patřily
právem. Stříbrnou trofej sklidil chatař z Lažan Roman Pokorný,
který si pionýra koupil za částku sedm set korun a následně ho
celý rozebral a zase složil: „S jakým umístěním jsem počítal?
Já jsem především nevěřil, že to vůbec dokončím. A myslím, že
nikdo z nás,“ směje se Roman Pokorný. S blátem na cestě a
kořeny prý počítal, setkával se s ním při každém víkendovém
tréninku: „Ale co nás všechny fakt zaskočilo, byl traktor. Technický problém se u mě vyskytl jen jeden, ale během dvou minut
jsem ho odstranil,“ dodává. Bronz si udržel „čistokrevný domorodec“ Jiří Rynda. Jako nejstarší závodník byl vyhlášen Vladimír Adámek- chalupář a jako majitel motorového „metuzaléma“
Václav Honzek z Lažan.
„Teď už s ním nebude vůbec k vydržení!,“ pronesl po ukončení
ceremoniálu na adresu vítěze vtipem lažanský starosta Jiří Myslík. Ten se jal hned po dosedu na lavici otevírat šampus a volat
na všechny přítomné: „Pojďte se napít! Šampus volně k mání!“
Ze sousední strany se mu dostalo duchapřítomné odpovědi:
„Vždyť jsme tady. A moc lidí sem nevolej- tolik toho zase nemáš!“
„Kdyby tady nebyli chalupáři, takové věci by v obci určitě
neděly,“ pochválil závěrem starosta Jiří Myslík partu, která je
s místními starousedlíky spjata pevným, přátelským poutem už
dlouho.
Vladimír Šavrda

LNÁŘE

Mateřská škola Lnáře - školní
rok jsme zahájili v novém…

Ještě nedávno jsme se těšili z teplých prázdninových dnů a už je
tu začátek nového školního roku. Dalo by se říci, že jsme se na
něj připravovali téměř celé prázdniny. Všechny místnosti naší
školky se oblékly do nových barev a odstínů. V herně jsme
přestavěli dětský nábytek a nezapomněli na novou výzdobu,
která upoutala nejen děti, ale i jejich rodiče.
Také na zahradě při mateřské škole se o prázdninách pracovalo.
Bylo natřeno stávající zahradní zařízení. Avšak největším překvapením pro děti byla nová věž se skluzavkou a dřevěné auto
typu Policie. Za to patří poděkování zřizovateli mateřské školy
– Obci Lnáře. Věříme, že nás čeká ještě krásné babí léto, aby si
děti tohoto vybavení co nejvíce užily.
1. září jsme přivítali 10 nově zapsaných dětí, celkem má naše
jednotřídní školička v tomto školním roce 28 dětí.
Slavnostní zahájení proběhlo za účasti rodičů nových dětí a p.
starostky Stanislavy Maškové, která všem popřála úspěšný školní rok. A hned 5. září jsme začali s dětmi navštěvovat Plaveckou
školu v bazénu v Horažďovicích.
Všem přejeme hodně krásných zážitků, plno radosti a pohody.
A co říci novým dětem? „Čekají tu noví kamarádi, buďte spokojené, ať se Vám v naší školce líbí!“
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková
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Vernisáž obrazů a kreseb Jana Trávníčka

s názvem Pocta stromům a kamenům proběhla v pátek 2. září
2011 od 18 hodin na Tvrzi ve Lnářích. Autor Jan Trávníček se
narodil 12. dubna 1940 v Blatné a žije v Sezimově Ústí. V roce
1961 začala jeho aktivní výstavní tvorba. Je graﬁk, malíř, ilustrátor, autor také mnoha realizovaných značek, log a znaků.
Výstavu zahájila starostka obce Stanislava Mašková, přišli se
podívat známí výtvarníci a malíři, např. Jindřich Krátký a Josef
Synek, dále můžeme s potěšením konstatovat přítomnost dalších známých osobností, občanů Blatné, Lnář, Zahorčic a okolních vesnic. Velmi pěkná výstava potrvá na Tvrzi ve Lnářích do
29. září. Určitě si nenechte ujít ani tuto velmi pěknou výstavu.

Výtvarníci Jan Trávníček a Jindřich Krátký v diskuzi
u obrazu „Srdce stromu“. Foto Lukáš Vokroj.

Jan Trávníček rozmlouvá s manžely Slonimovými.
Foto Lukáš Vokroj.
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Základní škola a Mateřská škola Lnáře

HURÁ DO ŠKOLY
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a pro školáky nastal ten
pravý čas připravit si školní tašku, vrátit se zpět do své lavice
a za svými kamarády. Tento den je ale bezesporu nejvíce důležitým pro malé prvňáčky. Je to jeden z nejvýznamnějších dní
v jejich životě a v životě jejich rodičů. Všichni budoucí školáci
se zajisté moc těší na to, že se naučí číst, psát a počítat, ale určitě se trochu obávají i všeho nového, co je ve škole čeká. V naší
malé školičce jsme v tomto školním roce přivítali osm prvňáčků. Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně před budovou školy pod vedením ředitelky školy paní Jitky Venclové, za účasti
paní starostky Stanislavy Maškové, vedoucí učitelky mateřské
školy paní Aleny Maškové a ostatních pedagogických pracovnic. Pro prvňáčky byly připraveny kornouty plné sladkostí a
pamětní listy. Po milém uvítání paní ředitelky a paní starostky si
paní učitelky rozebraly své žáčky a společně se všichni odebrali
do vyzdobených tříd. Doufáme, že zde naši školáci prožijí krásný a úspěšný školní rok 2011/2012. Všem prvňáčkům přejeme
samé jedničky, hodně kamarádů a veselých zážitků ve školních
lavicích.
Mgr. Jana Schirlová, učitelka ZŠ Lnáře

Vydařená výstava v měsíci srpnu na
Tvrzi ve Lnářích

Od pátku 29. července do
31. srpna se mohli všichni
návštěvníci tvrze Lnáře potěšit velmi působivě nainstalovanou výstavou s názvem
Potulná pohádková země
Vítězslavy Klimtové. Jak
bylo již v našem časopisu
napsáno, jednalo se o soubor
autorčiných skřítků a víl.
K vidění byly také její úžasné obrazy, pohledy a byla
možnost také zakoupit její
knihy, ve kterých s laskavým humorem popisuje svět
kolem nás, vrací dospělé
návštěvníky do světa dětství,
u dětí rozvíjí fantazii. Po dobu výstavy si prohlédlo její nádherná díla úctyhodných téměř 1500 návštěvníků.
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Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
plán akcí září – prosinec

2. 9.–29. 9.
Jan Trávníček
POCTA STROMŮM A KAMENŮM
Obrazy – kresby
30. 9. od 17:00
JAN HORČICE Z PROSTÉHO
Hospodář – stavebník – mecenáš a jeho odkaz na Blatensku
Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky (Městské muzeum Blatná)
3. 10.–28. 10.
Jiří Beran
NEHISTORICKÉ INTERPRETACE
Obrazy – asambláže – fotograﬁe
21. 10. od 17:00
„IDEÁLNÍ KRAJINA“
Zámecké parky a zahrady Blatenska
Přednáška Ing. Marie Pavlátové
1. 11.–25. 11.
„CO DĚLAJÍ NAŠE ŽENY, KDYŽ NESPÍ“
Výstava rukodělných výrobků lnářských žen
25. 11. od 17:00
STAVEBNĚ HISTORICKÝ VÝVOJ TVRZE A ZÁMKU
VE LNÁŘÍCH
Přednáška Mgr. Adély Šmilauerové (KTF UK v Praze) a Mgr.
Vladimíra Červenky (Městské muzeum Blatná)
od 27. 11.
„NARODIL SE KRISTUS PÁN“
Výstava betlémů a jesliček
3. 12., 9:00–13:00
V. ŘEMESLNÝ TRH
4. 12. od 17:00, Kostel Nejsvětější Trojice ve Lnářích
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje Sbor sv. Martina z Radomyšle pod vedením Richarda
Semiginovského

MAČKOV

Turnaj ve stolním tenise
v Mačkově

Dne 26.8.2011 se v mačkovské klubovně hasičů uskutečnil
první ročník turnaje ve stolním tenisu. Turnaj byl určen jak pro
dospělé tak děti. Trofeje do soutěže věnoval p. Jiří Kolář, kterému bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat. Nakonec se po půl druhé sešlo 5 dětí a 10 dospělých, kteří si to mezi
sebou „rozdali“, nejdříve ve dvou skupinách, kde z každé postupovali nejlepší čtyři. Poté již následovali tuhé vyřazovací boje,
v kterých nakonec zvítězil p. Radek Müller. Po předání trofejí
a věcných cen si na závěr všichni zahráli hromadnou obíhačku.
Domů pak každý odcházel spokojený a s příslibem, že na Mikuláše se opět všichni sejdeme, abychom znovu změřili své síly.
Celkové výsledky:
Kategorie dětí:
Kategorie dospělí:
1. Müller R. mladší
1. Müller R.
2. Kaiser F.
2. Sedláček M.
3. Cohnová K.
3. Kolář J
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MYŠTICE

Čtvrté „Dvoretické libování“
zaštítilo heslo „Spokojená
koza- náš cíl“

Dvoretice- Originál každým
coulem. Tak tenhle výraz sedí
jako šitý na míru žertovné společenské akci, která se letošního
27. srpna už počtvrté uskutečnila v osadě Dvoretice, spadající
pod správu Obecního úřadu
Myštice. Ves, čítající jen cca 30
stálých obyvatel, svým „Dvoretickým libováním“ jako magnet
pravidelně přitahuje veřejnost
ze širokého okolí. A není divusvým obsahem a zaměřením
je na Strakonicku skutečným
unikátem! Ale co to vlastně to
„Dvoretické libování“ je?“
„Vždycky se najde určité téma a
v duchu tohoto tématu se odvíjí
celý odpolední program,“ vysvětluje místostarosta Obecního úřadu Myštice ing. Oldřich Kníže, Všechno vzniklo přirozenou cestou při přátelském posezení
nad pivem, když jsme si připomínali ve Dvoreticích v roce 2008
sedmdesáté výročí postavení místní hasičské zbrojnice. Tehdy
jsme v duchu těchto oslav věnovali „Dvoretické libování“ tématu
„dobrovolní hasiči“. Hasily se tu tehdy zapálené balíky slámy a
všude byla vystavena stará hasičská technika. Následující rok se
všechno soustředilo na „chmelové zlato“, loni pak bylo aktuální
lázeňství. Letos si místní pořadatelé vytyčili heslo ‚Spokojená
koza - náš cíl‘.
A tak letos bylo ve Dvoreticích všechno „o kozách, kozlech a
kůzlatech“. Spolek místních ochotníků sehrál i za nepříznivého
počasí vesnické „drama“ s názvem „Chlívek“. Chalupář Jan
Kostroun z Jesenice u Prahy zase v místní hasičské zbrojnici
sehrál pro děti a dospělé spolu se svou manželkou loutkohru
„Dalibor z Kozojed“, která se setkala s tak ohromným nadšením
a zájmem, že musela být sehrána třikrát. Pan Kostroun je v tomto oboru skutečným mistrem, protože vystudoval loutkářství
na DAMU a hrál mimo loutkového divadla i Černé divadlo.
Popularitu si vydobyl i za hranicemi naší vlasti, kdy působil
v německém kulturním světě. Ve Dvoreticích na chalupě začal
budovat loutkářský minisvět právě před čtyřmi lety, kdy se stal
členem zdejší party dvaceti nadšenců, kteří stojí za vznikem
a organizací „libování“. „Přípravě obětujeme s manželkou
vždycky týden dovolené,“ uvádí Jan Kostroun, „Ona mi velice
a obětavě pomáhá například šitím kostýmů, s ﬂašinetovým doprovodem i s vlastním hraním /paní Kostrounová je v „civilu“
bankovní úřednicí/. Hra, kterou předvedeme o libování, je
vždycky určena jen pro tu jednu příležitost a musí se vztahovat
k určené tématice. Loni jsme obecenstvu ukázali loutkovou hru

Svazek obcí Blatenska - září 2011
‚Červený Karkulín‘, o rok dříve kusem ‚Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého‘. Nechceme svými představeními oslovit jen dětské publikum, protože dětí tu bývá přítomno jen něco mezi dvaceti až třiceti, ale i dospělé. Pro letošního ‚Dalibora z Kozojed‘
jsme zvolili lidovější pojetí, zařadili jsme do hry i kašpárka.“
Loutkářský mistr Jan Kostroun vzápětí dodává: „Velkou zásluhu
na mém divadle má řezbář Zdeněk Lávička z Uzenic. Díky jemu
tak mohu ke ‚Dvoretickému libování‘ stejně jako mí ostatní přátelé a sousedé přiložit ruku k dílu a být spolutvůrcem hezkého
odpoledne.“
O své replice starého ﬂašinetu, vyrobené na zakázku ﬁrmou
z Olomouce, žertem říká, že je to jeho třetí pilíř důchodového
pojištění.
Pozornost všech přítomných, kterých se letos navzdory ošklivému počasí sešlo ve Dvoreticích více než 250, musel nutně upoutat
přístroj zvaný „kozodoj“. Jeho vynálezcem je další ze zástupců
chalupářské většiny ve Dvoreticích Ing. arch. Jiří Navrátil, Csc.
„Jde vlastně o předělanou čističku obilí, tzv. „Lušťák“, uvádí
věci na pravou míru Jiří Navrátil. „Místní ji v poslední chvíli
zachránili před likvidací.“ A hned nasazuje veselou notu: „On
ten ‚kozodoj‘ skutečně běží a dokonce se objeví na konci vzorek
mléka /ale z dřevěné kozy!/. Na českém patentovém úřadu mně
s tím vyhodili s odůvodněním, že se ptákovinami nezabývají. Ve
Vídni mi to přijali. Pravda s reptáním, že Češi pomáhali rozvrátit
Rakousko-Uherskou monarchii a že kradou v rakouských samoobsluhách, ale na druhé straně seznali, že náš národ měl vždycky
tvůrčího ducha a byl na vysoké technické úrovni, což je třeba
podporovat,“ směje se jednasedmdásetiletý důchodce, „specializovaný mechanik ﬁrmy JG. Lorenz, školený ve Vídni“, jak hlásá
jeho vizitka, speciální úbor i logo na „Kozodoji“.
V dolejší stodole se hrálo „Černé divadlo“ a jako senzace senzací zde za doprovodu hudebního dua vystoupil Elvis Presley!
„Byla to fuška ho sehnat, ale v Americe mají všechno,“ odpovídá s kamennou tváří hlavní tahoun „Dvoretického libování“ Ing.
Jiří Kočárek z Prahy. Teprve dodatečně se provalilo, že skvělý
Elvis Presley je ve skutečnosti MUDr. Karel Koubek - věhlasný
kardiolog z pražské nemocnice „Na Homolce“. „Pro Elvise
jsem měl slabost už od dětství,“ přiznává lékařská kapacita po
odstrojení a odlíčení, „Už za totality jsem si sháněl jeho desky
a noty ze zahraničí. Potom jsem si je jako absolvent základní
umělecké školy doma přehrával na piánu. Tohle číslo předvádím jen na večírcích a v blízkém okruhu známých, dnes jsem ve
Dvoreticích vystoupil na požádání kamaráda, který to tu má pod
palcem. A kostým? Ten je z půjčovny od mé známé,“ dodává.
Jako už tradičně
byly ve Dvoreticích k vidění staré
zemědělské stroje
/mlátička, ruchadla, selská bryčka,
žebřiňák, koňské
a kravské pluhy/ i
hospodářská zvířata - ovce, prase,
králíci, krocani,
perličky a samozřejmě kozí stádo.
V prostorách hasičské zbrojnice mohli
zájemci shlédnout
staré fotograﬁe a
dokumenty nejen
ze Dvoretic, ale i
z okolních malých
obcí.
Aby byla kozí
iluze a atmosféra
dokonalá, prodával
se ve stánku místo
tradičního popcornu
„bobkorn“ a jaké jiné pivo se zde mohlo čepovat, než kozel! Už
nyní se návštěvníci čtvrtého „Dvoretického libování“ mohou
těšit na pátý ročník a na to, čím je místní nadšenci zase překvapí
a ohromí.
Text a foto: Vladimír Šavrda
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Další akce v obci
Myštice

 24.9. turistický pochod
Myštická patnáctka.
 28.9. vysvěcení nově
obnovené „staré“ Sobětické
kapličky u Dvoretic.
(Foto Vladimír Šavrda)

MĚSTYS RADOMYŠL
Podzim bude ve znamení
dalších významných
investic

Letošní rok v Radomyšli patří opět k těm
úspěšným z hlediska získávání dotací. Díky
nim bude do konce října provedena výměna
oken a zateplení stropu na č.p. 68 (byty a zdravotní středisko). Na tuto akci nám bylo schváleno z programu
Zelená úsporám 293.700,-Kč. Již byla zahájena realizace akce
„V Radomyšli chceme svítit levněji“, jejímž cílem je výměna
47 ks stávajících svítidel včetně žárovek za ekonomičtější.
Jihočeský kraj přispěl na tento projekt částkou 64.390,-Kč.
V září bude také zahájena jedna z nejvýznamnějších investic
posledních let „Modernizace čistírny odpadních vod“. Nutnost
této investice byla vyvolána velkým rozvojem bytové výstavby,
průmyslové zóny a zejména tím, že hodnoty čištění odpadních
vod na této cca 25 let staré ČOV již nesplňují současná kritéria.
Celkové náklady na tuto akci činí 14.981.000,- Kč.
Městys získal dotaci ve výši 9.550.000,- Kč z toho 8,240.000,Kč od Ministerstva zemědělství a 1.310.000,- Kč od Jihočeského kraje. Dokončení akce předpokládáme v srpnu 2012.

Radomyšl se otevírá turistům

V sobotu 16.7.2011 se v Radomyšli uskutečnila akce „Radomyšl se otevírá turistům“, kterou byla slavnostně ukončena další
etapa vedoucí k naplnění dlouhodobého projektu směřujícímu
k tomu, aby se Radomyšl stala místem vyhledávaným turisty.
Tento proces byl zahájen před 9 lety a vycházel z toho, že z hlediska bohaté a zajímavé historie, unikátních památek, malebné
krajiny a dostupnosti služeb je toto bezesporu magické místo
předurčené k tomu, aby ho hojně vyhledávali turisté, kteří již
viděli Prahu, Český Krumlov a další české turistické hity, a
kteří budou stále více vyhledávat nové zajímavé lokality. V této
myšlence nás utvrzují také naši přátelé z partnerského města
Montoggio v Itálii, kde podobný proces probíhá. Není možné ze
dne na den přimět turisty z Čech a zahraničí, aby přijeli právě
do Radomyšle. K tomu se může dospět právě jen dlouhodobým, promyšleným procesem. V Radomyšli jsme se v první
řadě zaměřili na vybudování kvalitní infrastruktury. V průběhu
minulých 8 let tak došlo například k rekonstrukci Maltézského
náměstí, historické Kostelní ulice, cesty ke kostelu sv. Jana
Křtitele a dalších komunikací. Nemalé prostředky byly investovány do opravy zubem času poškozených památek jako unikátní
kamenné křížové cesty, kostelů sv. Martina a sv. Jana Křtitele,
Mariánského sousoší, kapliček a božích muk. Bylo vybudováno
infocentrum, propagační tabule a vydáno několik vícejazyčných
publikací a propagačních materiálů. Výrazně je podporována
činnost spolků, které propagují městys v Čechách i zahraničí.
Pořádají se kulturní akce, které se již zapsaly do povědomí široké veřejnosti. Jedním z hlavních faktorů je budování dobrého
jména Radomyšle. To bylo výrazně nastartováno vítězstvím
v krajském kole soutěže Vesnice roku v roce 2005 a následně
návštěvou městyse prezidentem Václavem Klausem. Právě akcí
„Radomyšl se otevírá turistům“ se cíl, který jsme si v oblasti
turistického ruchu dali, zase o krok přiblížil. Projekty, které zde
byly prezentovány, byly realizovány v roce 2010. Podařilo se
získat dotaci z OPŽP na revitalizaci významného krajinného
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prvku – aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele v Radomyšli, který je
mimo jiné známý z ﬁlmů, pohádek, cestopisů nebo televizních
reklam. Dále Lesy České republiky nákladem cca 3 mil. Kč
opravily cestu od tohoto kostela k židovskému hřbitovu, na
kterém jsou pochováni prarodiče slavného spisovatele Franze
Kafky. Zpestřením slavnosti byl křest publikace „Židé v Oseku
a Radomyšli, aneb kraj otce Franze Kafky“, prohlídka zámku
v Oseku a ochutnávka moravských vín. A co plánujeme v této
oblasti dále? Z nejstarší dochované stavby v Radomyšli, středověké komendy, která se nachází v areálu fary, chceme ve
spolupráci s jejím majitelem - Suverénním řádem Maltézských
rytířů vybudovat Muzeum Maltézských rytířů. Ve ﬁnále bude
instalováno značení a informační panely na turistické trase,
kterou by se měl turista dostat „Z centra městyse krajinou rytířů
až k zámku Franze Kafky“ a poté nastartována reklamní kampaň a spolupráce s cestovními kancelářemi. Turistům budou
k dispozici také komplexní služby supermarket, pošta, lékaři,
restaurace, koupaliště atd.
Ing. Luboš Peterka

15. Springer mejdan v Radomyšli
stál za to !

O víkendu 13. – 14. srpna se konal v areálu přírodního koupaliště v Radomyšli již 15. ročník dnes již kultovního motosrazu
s názvem 15. SPRINGER MEJDAN - Radomyšl 2011. Počasí
bylo slušné, a tak se v pátek a hlavně v sobotu sjela nadprůměrná návštěva bikerů z celé ČR, někteří i ze zahraničí. V pátek
na pódiu vystoupily celkem 3 rockové kapely, v sobotu se pak
od 13-ti hodin jela vyjížďka s cílem ve stylovém Westernovém
městečku Fort Hary v Jaroticích u Mirotic. Po návratu z vyjížďky následovaly celkem 4 soutěže, mj. tradičně sprint pomalosti
či místní specialita - mototriatlon. Kapely večer nastoupily s
plným nasazením, začali to prachatičtí Pracovní sobota, pak
SKA kapelka z M. Lázní s názvem Grande Tete, a pak už všemi
očekávaná, loni pro déšť odvolaná, skvělá : HUDBA PRAHA!
Kdo ji v sobotu slyšel, tak ví, že TO STÁLO ZA TO. Kolem
půlnoci proběhl „striptýzek“ od pěkné „umělkyně“ bez umělých, a pak se vytasil se svými pyrotechnickými choutky „ohňostrůjce“ Milan Skála. Opět jako každý rok jeho ﬁreshow stála
za to. Závěr dohráli rock´n ´rolloví Recless Raiders, a pak už
se šlo spát... Celý víkend se obešel bez jakýchkoliv incidentů či
jejich náznaků, prostě mejdan jak má bejt !
Štěpán Kučera

Letní tábor Chvalov 2011

Letos již popáté se pod hlavičkou TJ Radomyšl konal letní dětský tábor, z toho potřetí na základně u rybníka Chvalov mezi
Čekaniceni a Zábořím. Přihlášeno bylo celkem přes osmdesát
dětí, proto se stejně jako loni i v letošním roce konaly dva
turnusy. Kromě klasického táborového programu plného her,
soutěží a zábavy byl pro děti připraven i pestrý doprovodný
program. Dozvěděly se něco o bojových uměních, zkusily si
paintball, zatančily si country pod vedením zkušených lektorů,
vyrazily na rafty či pěší výlet, bojovaly o ukradenou vlajku
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v sousedním táboře, užily si dopoledne s profesionálními vojáky, k vidění byl i osobní vrtulník přímo na louce u tábora.
O hladký a bezproblémový průběh se po celý měsíc střídavě
starala parta zhruba třiceti vedoucích – v rámci vlastní dovolené
a bez nároku na honorář. Všem za to patří velký dík, stejně jako
všem sponzorům, kteří pomohli tábor zabezpačit ať už materiálně, nebo ﬁnančně.
Jan Vlažný

s loveckými psy, s kterými jejich majitelé hrdě chodili po sále.
Následovala ukázka pasování na lovce černé zvěře dlouholetého
člena MS pana Jaroslava Šaršoka. Pan Hubert Fáber obohatil
program o profesionální ukázku vábení srnčí a jelení zvěře.
Oslavy vyvrcholily druhým koncertním seminářem Jihočeských
trubačů. Trubači na lesnice a borlice slavnostními fanfárami a
zpěvem doprovázeli celý bohatý program.
Předseda MS v průběhu programu předal pamětní listy a výroční odznaky významným hostům a účinkujícím. V zasedací
místnosti Městyse Radomyšl byla po celý průběh oslav k vidění
výstava trofejí a historie MS. Vše končilo taneční zábavou.
O dobrou pohodu bylo též postaráno chutným jídlem a pitím
– srnčím gulášem, sekanou, klobásami či strakonickým pivem.
Za MS Borek Radomyšl Josef Kroupa předseda MS

Baráčníci v Radomyšli pracovali i o
prázdninách………

V sobotu 30. července 2011 proběhla v Radomyšli oslava 60.
výročí založení MS Borek Radomyšl. Vše bylo velice dobře
připraveno na hřišti před místní Sokolovnou, ale nepřízeň počasí – pršelo, jen se lilo – přesunula celý kulturní program do sálu
Sokolovny.
Zahájení provedli Jihočeští trubači pod vedením MgA. Roberta
Tauera, následovalo vystoupení předsedy MS Josefa Kroupy,
v kterém seznámil přítomné s šedesátiletou historií MS. Se svou
zdravicí vystoupil starosta Městyse Radomyšl Ing. Luboš Peterka a poradce prezidenta republiky Ing. Josef Kalbáč. Po přednesených projevech vystoupil soubor mažoretek z Blatné a baráčnický soubor „Baráček“. Zástupci OMS Strakonice Ing. František Volmut – předseda OMS, paní Pavlína Cuhrová – jednatelka
OMS, pan Jaroslav Božka – předseda myslivecké komise OMS,
starosta Městyse Radomyšl Ing. Luboš Peterka a poradce prezidenta Ing. Josef Kalbáč předali vyznamenání členům MS – II.
stupeň ČMMJ „Za zásluhy o myslivost“. Vyznamenaní byli – p.
J. Kroupa, F. Křivanec a J. Hřebíček. Věrnostní medaili obdrželi
– J. Kroupa, F. Křivanec, J. Hřebíček, K. Čapek, J. Čapek, J.
Bláha, J. Šaršok, J. Švihovec, S. Slaník a J. Hanzl. Následoval
projev předsedy OMS Strakonice Ing. F. Volmuta, v kterém
ocenil zejména dlouholetou práci MS a po jeho projevu zástupci
OMS Strakonice předali do rukou předsedy MS „Čestné uznání“ OMS Strakonice.
Dalším bodem v programu bylo pasování – přijímaní mezi myslivce Mgr. Lenky Kroupové. Kynologický referent MS Zdeněk
Kopta velice profesionálně komentoval a seznámil přítomné

V měsíci srpnu nás kromě jiného čekaly dvě velké akce, na
které jsme se připravovali dlouho předem. Jedna z nich bylo
vystoupení na výstavě „ ZEMĚ ŽIVITELKA“ a téměř zároveň
následovala „STAROČESKÁ KONOPICKÁ“.
Ve čtvrtek 25. srpna v den plného slunce a letního horka jsme
vystoupili, tak jako loňského roku, na výstavě „Země živitelka“
v Českých Budějovicích. Hlavním programem, který je již pro
baráčníky tradicí a který má v Radomyšli pevné kořeny, bylo
zatančení České a Moravské besedy ve dvou kolonách tj. 16
tanečníků. Samozřejmě jsme zařadili hudební dětský sbor „Baráček“ pod vedením manželů Šilených, kteří tentokrát vybrali
písničky z operetky „ Perly panny Serafínky“. Děti byly jako
vždy ozdobou celého vystoupení. Následovala přehlídka krojů,
které má naše OB v majetku a náležitě je opatruje. Na závěr
jsme si všichni zazpívali několik písní z Konopické, jako generálku na příští dny. Všichni jistě ocenili výborné zázemí, které
nám připravili pořadatelé i zástupci městyse Radomyšl.
V sobotu 27. srpna nadešla dlouho očekávaná doba pro uskutečnění“ Staročeské konopické“, v minulosti častou zábavu
obyčejných venkovských lidí. Je to celkem nákladná lidová hra
se zpěvy, kterou bylo nutno zkoušet od samého počátku roku.
Vznikla na návrh obce baráčnické za pomoci sboru sv. Martina a ostatních obyvatelů Radomyšle. Velkou výhodou byla,
již premiéra v r. 2007, ze které bylo možno čerpat a doplňovat
zkušenosti. Hlavních rolí se ujali opětovně pro svůj přesvědčivý
výkon R. Semiginovský, A. Pichlíková a M. Levý. Doplněno
bylo jen pár postav včetně matky konopičky, kterou si výborně
zahrál A.Majer. Hudbu připravil a zpracoval R. Semiginovský.
Všude, a tak i při této hře platí „ ten umí to, a ten zase ono“,
proto se všichni snažili přispět svojí pomocí, aby se dílo podařilo. Doufám, že ku prospěchu všech. Dokonce i počasí se nechalo částečně uprosit a umožnilo nám co nejvíce prostoru. Závěr,
kdy ze všech spadla tíha odpovědnosti a trémy, nastalo uvolnění, se povedl dokonale, díky skvělým písničkám Malé muziky
Nauše Pepíka. Konopická byla odehrána a odezpívána toho
večera ještě několikrát. Všem patří velké díky, muzice, hercům,

Ukázka vábení

Baráčníci na výstavě Země živitelka

Myslivci oslavili 60. výročí
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zpěvákům, organizátorům. Také divákům, za to že se bavili a
smáli s námi, tím ocenili náročnou práci. Díky také patří sponzorům Jihočeskému kraji a městysi Radomyšl, protože bez nich
by byla tato akce vysoce prodělečná.
Jůzková Zdeňka – vzdělavatelka OB Radomyšl

Josef Slavíček
jun. má stříbro
z Mistrovství
ČR
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že pro každý ročník organizátoři vytvoří jiné tratě, které letos
využilo 14 účastníků k tomu, aby na kole s rodinou či přáteli
poznali další malebné kouty radomyšlska a blatenska. Zbylých
30 závodníků změřilo své síly s ostatními borci.
Závod je rozdělen na 3 kategorie. V nejtěžší kategorii ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK startovali pouze dva závodníci. Plavání
– 1,2 km, kolo – 120 km, běh – 12 km to jsou hodnoty, které
absolvoval Jindřich Králík a Vladimír Jelínek. 5 hodin a 7 minut byl čas, za který to Jindřich Králík dokázal celé zvládnout.
6hodin a 38minut byl čas Vladimíra Jelínka, výbornou kondici
by mu mohl závidět každý mladší závodník. Věkový rozdíl
mezi oběma borci je téměř 10 let !!!
Prostřední kategorie POLOVIČNÍ ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK
byla nejpočetněji obsazena. Na závodníky čekalo 600 m plavání,
60 km na kole a 6 km běh. Poslední kategorii ČTVRTINOVÝ
ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK si vybralo 13 závodníků a absolvovali 300 m v bazénu, 30 km na kole a uběhli 3 km.
Organizátoři celého závodu tradičně vytvořili velké množství
podkategorií, takže se mezi všemi účastníky našlo pouze několik
málo závodníků, kteří se nedostali „na bednu“. Nejvzdálenější
závodnice byla sl. Pilarová, která do Radomyšle cestovala až
z Mikulova. Nutno podotknout, že ve své kategorii se umístila na
1 místě a bezprostředně po závodě odjížděla domů na Moravu.
Závod se uskutečnil pod patronací TJ Sokol Radomyšl a za
vydatné podpory Úřadu městyse Radomyšl. Velký dík patří těm
závodníkům, kteří se v Radomyšli cítí jako doma, a na tomto
triatlonu mají téměř každoroční účast. Buď jako aktivní sportovci, nebo jako diváci. Nejpoctivějším závodníkem je Jindřich
Králík, který dosud nevynechal jediný ročník.
Příští, již 9. ročník se uskuteční opět v areálu přírodního koupaliště v Radomyšli první sobotu v září.
Libor Hejpetr

Ve dnech 27. a 28. srpna
2011 se konalo v Kadani 5.
mistrovství České republiky v nohejbale mladších
žáků. Na skvělém úspěchu,
kterým bylo 2 . místo v
kategorii dvojic, se podílel i
Radomyšelský školák Josef
Slavíček, který ač v barvách Sokola Horažďovice,
zářil. Ve dvojici s Filipem
Hokrem našli přemožitele
až ve ﬁnálovém souboji se
Sokolem Prostějov. Určitě
velké povzbuzení do dalších nohejbalových sezón.
Úspěšní nohejbalisté: Zleva Josef Slavíček jun., Josef Mulák
Slavíček sen., Filip Hokr

Internetové stránky Městyse
Radomyšl v novém

Od září 2011 byla spuštěna nová verze oﬁciálních internetových
stránek městyse Radomyšl. Na adrese http://www.radomysl.net
mají nyní občané možnost sledovat aktuální dění v Radomyšli.
Na stránkách se objevily některé novinky, které budou pro občany určitě přínosem. Je to například možnost přehrání hlášení
místního rozhlasu, umístění kompletního územního plánu nebo
možnost vkládat na stránky videa z různých akcí. Stránky zatím nejsou kompletně hotové a průběžně dochází k aktualizaci
a doplnění jednotlivých částí. Chtěli bychom touto formou apelovat na všechny, pokud budete mít nějaký nápad či informace,
o kterých si myslíte, že by neměly na stránkách Městyse chybět,
abyste kontaktovali p. Šandovou v knihovně.
Ing. Milan Koubovský

8. ročník triathlonu Železný
Radomyšlák

V sobotu 3. 9. 2011 se na přírodním koupališti u Radomyšle
konal již 8 ročník triatlonového závodu ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK. Příjemně prosluněný den si k závodění vybralo
44 sportovních nadšenců. Tento závod se může pochlubit tím,

Účastníci akce Železný Radomyšlák

Mateřská škola Radomyšl

Od nového
školního roku
2011/12 dochází
v MŠ Radomyšl
k navýšení kapacity ze 60 na 80
dětí. V průběhu
měsíce července
a srpna byla vybudována a nově
vybavena třída
mateřské školy
v prostorách ZŠ
Předškoláci v nové třídě
Radomyšl. Díky
dotaci Jihočeského kraje na přestavbu a vybavení třídy v částce
330.000,- mohlo dvacet předškoláčků nastoupit 1. září do nové
třídy. Celkem nastoupilo od září do MŠ Radomyšl 72 dětí což
je o dvanáct více než umožnovala bývalá kapacita MŠ. Provoz
probíhá ve čtyřech třídách.
Mgr. Renata Škodová
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XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa
minulostí

Jednu z nejvydařenějších soutěží v dosavadní dvaatřicetileté
historii rally v Pačejově uspořádal v letošním roce Automotoklub Pačejov v AČR pod názvem XXXII. FUCHS OIL Rally
Agropa 2011. Vyplývá to nejen z hodnocení delegovaných činovníků Svazu rally Autoklubu ČR, ale především z vyjádření
jednotlivých jezdců a z ohlasů diváků a novinářů. Dokresluje to
i velká návštěvnost diváků pohybujících se kolem trati.
Jezdci kladně hodnotili návrat k systému dvou servisních parkovišť a především zařazení nové rychlostní zkoušky. Upustilo
se tak od varianty tří rychlostních zkoušek se třemi průjezdy.
Navíc v Pačejově je dlouhou dobu tradicí, že se pořadatelé snaží
připravit nějakou novou erzetu, aby posádky nemusely závodit
pouze na notoricky známých úsecích. Po loňské zkušenosti
s novou rychlostní zkouškou kolem Záboří se i letos podařilo
zařadit novou trať v okolí Chrášťovic. Obě nové rychlostní
zkoušky si díky své kvalitě získaly oblibu u jezdců a podle
ohlasu vítězných posádek patří mezi nejnáročnější v seriálu
Mistrovství České republiky.
Ředitelství rally děkuje zastupitelům obcí Krty–Hradec, Únice,
Chrášťovice, Radomyšl, Hlupín, Mečichov, Bratronice, Záboří,
Čečelovice a Kadov za velmi vstřícná jednání při přípravě letošní rally a občanům těchto obcí za ochotu a schovívavost při
průběhu akce. Možná právě tato podpora byla tím důležitým
článkem pro celkové špičkové hodnocení rally. Jsme rádi, že
jsme spolu s Vámi připravili motoristický podnik na vysoké
sportovní úrovni.
Ing. Pavel Štípek, tajemník rally

Žhavé novinky v Infocentru

Infocentrum v DPS v Radomyšli nabízí novinky jako zajímavou publikaci Židé v Oseku a Radomyšli aneb rodný kraj
Franze Kafky autorky Blanky Rozkošné, dále DVD z letošní
pouti, na kterém je zaznamenán Český rekord v počtu osob
s proutěným košíkem na 1 místě, vystoupení rekordmanů v čele
se Železným Zekonem a další reportáže z nohejbalu, pouťové
zábavy, nebo mše svaté. K dostání jsou zde také nové kalendáře
Svazku obcí Blatenska na rok 2012 !

Rozloučení s prázdninami
v Radomyšli

Poslední neděli v srpnu se děti z Radomyšle vydaly na procházku k sv. Jánu, do Hájku a zpět. Výšlap pod názvem „Malá Tlapka - Velká Tlapka“ měl 12 stanovišť s různými soutěžemi: např.
znalost zvířat, běh do kopce, „stěhování“ lentilek jen za pomoci
brčka, sbírání pastelek nohou, „bublinková“ střelnice, rybičky
aj. Nejvíce se nadřel p. Kříž u ruční stříkačky, ale dětem se to
líbilo. Cíl byl v sokolovně, kde si děti doplnily bříško, které
mohlo být ohrožené přemírou sladkostí a pečivem, pořádnou
porcí hranolků.
Na závěr se všichni po hřišti povozili v cisterně a za pomoci
tatínků provedli požární útok na Karasů zahradu, kterou pořádně pokropili.
Vody bylo dost pro všechny a tak spokojeně odcházeli. Sešlo
se nám 36 dětí a 15 dospělých s 5 kočárky. Podle jejich slov to
byla příjemná procházka po místech, kde někteří doposud nebyli.
Poděkování patří všem ženám, hasičům a mládeži z Radomyšle,
kteří ochotně pomáhali.
Za SDH a ČSŽ Radomyšl B.M.

Víkend na koupališti v Radomyšli

V areálu koupaliště se sešlo 24 dětí, které si užívaly dny 9.7. až
10.7. a které přespaly na koupališti. Konala se táborová pouť i
pro dalších 20 docházejících dětí. Po pouti chlapi učili děti jak
stavět bungry, jak nešlápnout na větev, jak potichu kašlat apod.,
aby je nepřítel neodhalil. Do tmy pak všichni hráli hry, pekli
buřty a pak přišlo to nejlepší. Zavítal k nám rytíř Brtník z Brtníku s Leontýnkou, Jouzou, Černou kronikou a jinými postavami
z ﬁlmu Ať žijí duchové a dalších pohádek. V úplné tmě byla
svíčkami nasvícena cesta, kterou měli všichni účastníci tábora
projít. Děti měly malé lampičky, musely je opatrovat, aby nezhasly. Krásná atmosféra i bez strašení. Na konci cesty u rytíře

děti plnily úkol a všechny si zasloužily pochvalu za statečnost.
V noci ještě přišly dvě velmi silné bouřky, které držely v pohotovosti vedoucí až do rána. V půl sedmé vyskočilo první ranní
ptáče a za chvíli už se rojili všichni. Ten den po snídani přijeli
potápěči s ukázkou, která se moc líbila. Do oběda jsme si hráli
a po něm se tančila zumba. Ve tři hodiny odpoledne se sjížděli
rodiče a ze štěbetání dětí jsme pochopili, že jsme obstáli a nikdo
se nenudil.
Děkuji všem, kteří nám pomáhali, a za rok se sejdeme zas tentokrát už v květnu.
Za ženy z Radomyšle B.M.

ZPRÁVIČKY Z RADOMYŠLE

 V letošním roce nás velmi brzy opustila čapí rodina – snad
kvůli deštivému a studenému počasí odletěli 24. srpna
Letos přilétli oba čápi společně a to 1. dubna. Vyvedli tři mladé.
Jednoho dne začátkem srpna jsem zpozorovala, že v hnízdě
zůstali jen dva. Zřejmě jedno bylo nemocné, takže ho z hnízda
odstranili. Bylo krásné mláďata pozorovat, když se učila létat.
Nejprve si usedla na komín na budově fary. Pak se odvážila
výše a usadila se na věži kostela sv. Martina. Již dospělí čápi
létali pro potravu k rybníku Vražda. Mnoho turistů si je fotografovalo. Jednoho dne odpoledne se slétlo do Radomyšle asi patnáct čápů. Uskutečnil se zde čapí sněm, kde se dohodli na odletu. Bylo to v úterý 23. srpna a ve středu 24. srpna nás opustili a
klapáním zobáků a máváním křídly se s námi rozloučili. Pak se
řekne němá tvář. Kéž by se tak uměli dohodnout naši politikové
při jejich zasedání, které je občas fraškou. Budeme se těšit zase
na jaro 2012 až se k nám vrátí.
 31. srpna navštívili naše Infocentrum turisté pochodu po
stopách „Dobrého vojáka Švejka“. Přišli z Vráže a Čížové.
Zakoupili si drobné propagační předměty a žádali o razítka
do Vandrovních knížek. Představili mne i brožuru z Písku po
stopách dobrého Švejka, do které jsem se i já dostala dokonce
s fotkou u mne na balkónu.Pořídili ji loni v létě písečtí pracovníci Infocentra. Mile mne to překvapilo.
 Významným dnem je pro naši republiku 14.září 1937.
Uplyne 74 roků od smrti T.G. Masaryka. Narodil se 7. března
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1850 v Hodoníně a zemřel
14. září 1937
v Lánech. Byl
významných
politikem,
státníkem a
ﬁlozofem.
Nemohu nevzpomenout na
rok 1936, kdy
jsem navštěvovala první třídu
základní školy
v Tažovicích.
Tehdy měl Katovicemi projíždět pan prezident a my jsem
ho měly jít jako
šestileté děti vítat. Tento pěší výlet se nekonal,ale moje další
milá vzpomínka je z roku 1947,kdy jsem studovala na Veřejně
obchodní škole ve Vimperku, kde jsem vystupovala ve vzpomínkovém recitačním pásmu k 10. výročí úmrtí T.G. Masaryka.
Část těchto veršů si ještě pamatuji.
„ To kalné ráno čtrnáctého září, navěky označená v kalendáři.
Kdy smrt se dotkla vrásek čela a ranní mlhou odcházela. Hodonín, Lány – místa svatá, pro otce, děti, pro vnoučata. Z Hodonína jak prorok vyšel, aby lid slovo pravdy slyšel. A v Lánech
jako prorok spí, po boji po vítězství.“
Též Strakonice poctil T.G. Masaryk svoji návštěvou, když 16.
února 1891 tady pronesl svoji kandidátní řeč před svým zvolením za poslance do Říšské rady. Domnívám se, že vzpomínka
na tohoto vzácného a šlechetného člověka by neměla vymizet
z naší paměti.
Jiřina Machníková
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SEDLICE

Česká beseda v Sedlici po 30-ti
letech

Vzhledem k tomu, že minulé číslo „Sobáčku“ mělo
uzávěrku začátkem července a sedlická pouť je koncem července, uvádíme ještě malé ohlédnutí za ní.
Během „Jakubského týdne“ se pořádala celé řada kulturních a
sportovních akcí, jako například výstava obrazů pana Karla Kozáka, výstava Sedlické krajky, prodejní výstava keramiky pana
Jaroslava Marka a celá řada fotbalových utkání. Pořadatelům
všech akcí o pouti patří veliký dík za jejich odvedenou práci.
A nyní již k podnětu, který inspiroval k napsání tohoto příspěvku. Město Sedlice navázalo spolupráci „Partnerství“ s obcí Sedlice v Prešovském kraji na Slovensku. Začátkem letošního roku
jsme obdrželi pozvání k návštěvě Sedlice. V tom okamžiku vyvstala otázka, jakým způsobem se prezentovat před slovenskou
sedlickou veřejností. Vzhledem k tomu, že na Slovensku se žije
folklórem od kolébky až do vysokého věku, jsme byli inspirování touto skutečností a zrodila se myšlenka obnovit téměř zapomenutou místní tradici „český salónní tanec – Česká beseda“.
Netrvalo dlouho a vytvořila se skupina odvážlivců, částečně
z řad zastupitelů, doplněná některými pamětníky dřívějšího tancování. Byl pouze problém, jak se tanec naučit. Již dříve jsme
měli zjištěno, že Česká beseda se tančí v Radomyšli. Proto jsme
požádali představitele souboru manžele Jůzkovy a Hřebíčkovy
o pomoc při nácviku. Jejich stanovisko bylo velice kladné a náš
zájem přivítali. V dubnu začalo pilné trénování. Tanečníci se
scházeli dvakrát týdně ve školní tělocvičně a koncem června se
dalo říci, že tanec je nacvičen jak ke spokojenosti naší i „našich
trenérů“ z Radomyšle. Během nácviku jsme diskutovali otázku
v jakém oblečení tancovat. Tento problém vyřešil soubor z Radomyšle, který nám nabídl zapůjčení vlastních krojů pro ženy,
za co jim patří veliké poděkování.
Upřímně řečeno mě v koutku duše dřímala myšlenka, že by
nebylo na škodu nacvičený tanec prezentovat o pouti v Sedlici.
Neměl jsem však odvahu tento nápad navrhnout před tanečním
souborem, protože ženy víkend týden před poutí byly na Slovensku a o pouti mají jiné starosti. K mému překvapení před odjezdem na Slovensko, tato myšlenka zazněla od všech tanečníků
a bylo rozhodnuto - „o pouti se tancovat bude“. Bylo dohodnuto, že vystoupíme v neděli v 10,30 hod. před DPS v Sedlici.
Sice počasí letošní pouti příliš nepřálo, ale dá se říci, že velmi
početné publikum neodradilo a tanečníkům byl odměnou veliký
potlesk. A tak se Česká beseda po třiceti letech vrátila do Sedlice. Závěrem chceme poděkovat manželům Jůzkovým a Hřebíčkovým za trpělivost a věnovaný čas našemu nácviku a celému
souboru z Radomyšle za zapůjčení krojů.
„Folklórní soubor Sedlice“ chce rozšířit svoje řady a proto zve
další zájemce o tancování (nemusí se jednat manželské páry, ale
o zájemce o párové tančení), aby se přihlásili na MěÚ Sedlice.
Ve druhé polovině září se uskuteční organizační schůzka k dalším nácvikům.
Text a foto: Ing. Jiří Rod – starosta města
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Město Sedlice prodává parcely

Město Sedlice dokončilo přípravu základní technické vybavenosti (odpady, voda, plyn, elektrická energie) dalších stavebních
pozemků v lokalitě Vráž. Na každém pozemku je již kanalizační
šachta, vodovodní přípojka a energetický pilíř („kaplička“),
který obsahuje přípojku plynu a elektrické energie. K prodeji
je nabízeno 17 stavebních parcel o výměře cca od 950 do 1300
m2. Cena byla stanovena na 450,-- Kč/ m2. Případní zájemci
o koupi pozemku se mohou přihlásit nebo požádat o další informace na MěÚ Sedlice.
Kontakt: MěÚ Sedlice, nám. T. G. Masaryka 28
387 32 Sedlice
tel.: 383 493410
e-mail: podatelna@obec-sedlice.cz
Ing. Jiří Rod – starosta města

Město Sedlice na výletě za
slovenskou Sedlicí
Výlet se konal na základě pozvání slovenské
strany, které přišlo jako odpověď na loňskou
návštěvu partnerské obce Sedlice tady u nás
na jihu. Vzájemná družba se započala již
v r. 2008 .

Základní informace o slovenské obci Sedlice
Obec leží na okraji Šarišské vrchoviny zhruba ve vzdálenosti 16
km od okresního města Prešov. První písemná zmínka o této obci
pochází z první poloviny 14. stol. Původní obyvatelé byli především stolaři, koláři a dřevorubci, jak je patrno i z obecního znaku.
V současné době žije v obci Sedlice zhruba 1000 obyvatel,
funguje zde základní škola (1. i 2. stupeň) i školka. Najdeme tu
také mnoho obchodů a obchůdků, nabízeny jsou i nadstandardní
služby – masáže, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra aj. V obci
najdete také farský Kostel převtělení Páně z 2. pol. 19. st, který
má za sebou rozsáhlou rekonstrukci.
Obec se může pochlubit také svou bohatou kulturou. Folklorní
soubor Sedličan zde má již dlouholetou tradici a čítá 35 členů.
Folklorem tu nežijí jen dospělí, ale také děti, které předvádí
lidové tance při nejrůznějších příležitostech.
Sedlice má svůj fotbalový oddíl plný mladých nadějných hráčů.
A nesmíme ani opomenout dobrovolný hasičský sbor, který sídlí
v krásně opravené hasičské zbrojnici.
Obec se navíc může pochlubit i přírodními krásami. Přímo obcí
prochází naučná stezka zvaná Dunitová skalka. Název je odvozen od vyvřelé černě zbarvené horniny – dunitu (někdy zvaného
hadec vzniklého přeměnou olivínu). Naučná stezka byla pojmenována podle přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší
chráněná území v Prešovském kraji. Na dunitové podloží se
váží speciﬁcké druhy rostlin – především kapraďorostů (sleziník
hadcový, sleziník nepravý a sladič obecný). Všechny tyto zmíněné botanické druhy jsou velmi vzácné, proto na tomto území
platí třetí a čtvrtý stupeň ochrany přírody. Z dunitové skalky je
mimo jiné krásný výhled do okolní krajiny.
Na jaře tohoto roku obdržel pan starosta Jiří Rod pozvání
k návštěvě do slovenské obce Sedlice od pana starosty Imricha
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Krajňáka. A tak začaly velké přípravy a přemýšlení, čím a jak
slovenské přátele překvapit.
Jako nejlepší nápad se jevilo taneční vystoupení. Během krátké
doby se dala dohromady parta skvělých lidí a začalo se zkoušet. Rozhodli jsme se, že hostitele překvapíme tancem Česká
beseda, který měl u nás v minulosti velkou tradici (tedy za
dob existence místní baráčnické organizace). Požádali jsme
o pomoc profesionály ze sousední Radomyšle, kteří nám byli
velmi ochotně nápomocni. Baráčnický rychtář p. Jůzek se svou
ženou a manželé Hřebíčkovi z Rojic ochotně přijížděli nejprve
dvakrát a později jednou týdně za námi do školní tělocvičny a
zasvěcovávali nás do tajů tohoto krásného lidového tance. Ráda
bych jim touto cestou za nás tanečníky moc a moc poděkovala
za jejich laskavost, trpělivost a ochotu se kterou se jim podařilo
nás všemu naučit.
Pro své slovenské přátele jsme také připravili prestižní hasičské
cvičení na historických žebřících pod vedením pana starosty
dobrovolného sdružení hasičů Karla Ambruše.
K zájezdu byla pozvána také fotbalová jedenáctka včetně trenéra Pavla Bělouška.
Termín odjezdu byl stanoven na 22. července. V tento den se sešli všichni účastníci zájezdu plni očekávání na náměstí. Naložila
se všechna zavazadla, zavřely se dveře a kola se rozjela vstříc
krásně stráveným čtyřem dnům.
Cesta – sice docela daleká – probíhala vcelku rychle, takže
po dvanácti hodinách jsme dorazili do cíle a minuli označení
začátku obce s nápisem Sedlice. Čekalo na nás velmi stylové
přivítání chlebem a solí místními členy folklorního souboru
oblečenými do překrásně vyšívaných krojů. Poté následovalo
oﬁciální přivítání panem starostou Imrichem Krajňákem a ostatními představiteli obce, při kterém zazněly i obě státní hymny.
Při společné večeři jsme byli podrobně seznámeni s celým bohatým programem nadcházejících dní.
V sobotu dopoledne jsme vyrazili na nedaleký Spišský hrad,
o kterém se mimochodem říká, že je spolu s Velkou čínskou zdí
vidět z vesmíru. Výlet jsme si náležitě užili, počasí nám přálo
a všichni se skvěle bavili. Sobotní odpoledne bylo ve znamení
mezistátního přátelského fotbalového zápasu, kterému předcházel, jak už to u zápasů takového formátu bývá, také poslech
obou státních hymen. Se slovy: „Ať vyhraje Sedlice!“ bylo
utkání zahájeno. Zápas se z počátku vyvíjel v náš neprospěch,
přeci však se nám podařilo dovést výsledek utkání k remíze 4:4.
Následovalo exhibiční střílení penalt, při kterém došlo i na oba
pány starosty coby kanonýry.
Velmi očekávané folklorní vystoupení českého folklorního
souboru vyplnilo mezi-přestávku. Naše dvě kolony složené vždy
ze čtyř párů nastoupily ke svému tanci stylově v lidových krojích
a za zvuku známé melodie začaly předvádět své umění. Za úžasné atmosféry obecenstva jsme se protancovali až k závěrečnému
„Pepíčkovi“ a následně odtancovali v rytmu polky „Škoda lásky“
bránou pryč z improvizovaného jeviště. Sklidili jsme obrovský
potlesk, který nám byl velikou odměnou za vynaloženou snahu.
Poznávání přírodních krás bylo naplánováno na nedělní odpoledne. Čekala nás naučná stezka Dunitová skalka, která jak už
bylo zmíněno, prochází přímo obcí, a navíc vede jedním z nejstarších chráněných území Prešovského kraje. Během necelých
dvou kilometrů jsme si užili nezapomenutelný výhled na okolní
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děti – ty menší v doprovodu rodičů. Z počátku byla obava, jak
se tato akce setká s ohlasem u dětí a celé veřejnosti. Obavy však
byly zbytečné, protože ve 14 hodin bylo vydáno téměř 70 soutěžních karet a řada těch nejmenších se neregistrovala. Chvilku
po čtrnácté hodině byla celá akce zahájena a děti si mohly (větší
samostatně a menší v doprovodu rodičů) projít celou zábavnou
trasu, kde na ně čekalo „12 pracovišť“, kde děti plnily různé
dovednostní a sportovní úkoly. Odměnou za dobře provedený
úkol byl malý bonbonek a razítko do soutěžní kartičky. Před 16
hodinou již byly veškeré úkoly splněny. Všichni účastníci obdrželi zlatou medaili (čokoládovou) a malý dárkový balíček. Nic
již nebránilo tomu, aby byl zapálen oheň a mohlo začít opékání
vuřtů a dalších uzenin, co si kdo z domova přinesl. Na závěr
celého odpoledne dětem členové místního SDH Sedlice předvedli hasičskou techniku a vzhledem k teplému počasí „provedli
hasiči pokropení účastníků vodou“ pro osvěžení.
Co dodat závěrem. Lze říci, že když se sejde parta lidí, kteří
mají dobrý nápad a jsou ochotni obětovat svůj volný čas, zrodí
se nádherná akce, která by se mohla stát tradicí. Nesmíme zapomenout poděkovat hlavním organizátorům - maminkám Hance
Růžičkové, Renatě Balouškové, Ivaně Dolejšové a Evě Popelkové za krásné dětské odpoledne. Musíme poděkovat i dalším
rodičům, kteří se aktivně zapojili a pomohli zabezpečit jednotlivá pracoviště a členům SDH Sedlice. V poslední řadě patří i dík
za občerstvení na hřišti pana Luboše Hammerschmieda a jeho
ženě, kteří připravili pro děti řadu dobrot (zákusků), které byly
pro děti zdarma připraveny v prostorách „Občerstvení“.

kopce Šarišské vrchoviny, dunitovou skálu, i na ní přisedlé druhy kapradin. Díky skvělému průvodci RnDr. Petru Hrušeckému
nám neunikla ani jediná důležitá informace.
Odpoledne se konala hasičská soutěž „O pohár starosty
obce“, které se zúčastnilo hned několik týmů z okolních obcí,
ale také obě mužstva spřátelených Sedlic. Přítomno bylo také
několik vysoce postavených současných i bývalých hasičských
funkcionářů včetně bývalého prezidenta hasičských sborů celého Slovenska. Vlastnímu zahájení soutěže předcházelo skvělé
vystoupení našich hochů se žebříky. Chlapci předvedli senzační
sestavy s mnoha odvážnými akrobatickými prvky. Obecenstvo
bylo doslova ohromeno jejich fantastickým výkonem.
Po několikahodinovém klání zvítězilo mužstvo slovenské Sedlice a získalo tak pohár starosty obce. Naši borci byli čtvrtí. Pohár byl připraven i pro ně, takže rozhodně neodešli s prázdnou a
navíc si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků.
Přestávka mezi oběma soutěžními koly byla zpestřena folklorním vystoupením místních dětí, tancovalo se, hrálo na hudební
nástroje i zpívalo. Pod vedením tamnější paní učitelky připravili
žáci základní školy zajímavé pásmo, plné skutečných pěveckých i hudebních talentů. Vystoupil také místní žák prvního
stupně, který v loňském roce obsadil nádherné druhé místo
v celostátní soutěži Talent roku.
Sobotní podvečer si někteří z nás ještě zpestřili návštěvou mše
svaté v místním kostele.
Pondělní, trochu uplakané ráno bylo ve znamení odjezdu a loučení. Děkujeme všem slovenských přátelům za krásné zážitky a
již se těšíme na příští shledání.
Kateřina Brabcová

Rozloučení s prázdninami – dětský den

V neděli 4.září 2011 se na fotbalovém hřišti v Sedlici od 14
hodin uskutečnilo dětské odpoledne s názvem „Rozloučení
s prázdninami“. Sice již škola začala, ale to nebrání uskutečnění
uvedené akce. U zrodu celého projektu bylo několik aktivních
maminek (z řad rodičů), které přišly s nápadem udělat pro děti
u příležitosti konce prázdnin zábavné odpoledne. A tak slovo
dalo slovo, maminky připravily scénář, zabezpečily veškeré
potřebné materiální zabezpečení včetně cen a město celou akci
zaštítilo materiálně. Již ve 13.30 hodin začaly přicházet první

ZÁŘÍ V ZŠ SEDLICE

Po letních prázdninách se naplno rozběhl nový školní rok. Přes
léto se ve škole usilovně pracovalo na zlepšení prostředí. V šatně
přivítaly žáky nové šatní skříně, celé přízemí budovy zářilo novými
barvami, úpravy proběhly také v počítačových učebnách a na toaletách.
Ve čtvrtek 1.9. proběhlo tradiční slavnostní zahájení školního roku.
Po úvodním slovu ředitele školy Marka Charváta vystoupil starosta
města Sedlice, Ing Jiří Rod, který popřál žákům mnoho úspěchů v
letošním školním roce a připomněl některé úspěchy našich žáků ve
školních i mimoškolních soutěžích. Poté se žáci odebrali do svých
tříd, kde si vyslechli další pokyny od svých třídních.
A co nás v nejbližší době čeká? V září hlavně rozjezd učení,
kroužků, někteří se zúčastní Běhu naděje ve Strakonicích. Na říjen
jsou ale již naplánované některé zajímavé akce, například 6. října
školní ﬁlmové představení pro ZŠ a MŠ a 13. října pěvecká soutěž
SOLASIDO.
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plná úkolů, za jejichž splnění dostaly vždy nějakou odměnu. Na
konci cesty je čekalo hledání pokladu a opékání vuřtů. Myslím,
že ani déšť, který nás chvíli potrápil, nepokazil náladu sobotního odpoledne. Děkuji všem maminkám, tatínkům ale i naší
mládeži za pomoc při organizaci Dětského dne.
Od jara probíhá v naší obci výměna a doplnění dopravního značení, které má na starosti místostarosta obce Michael Bolina.
S instalací mu pomáhá zastupitel Jan Křivanec a místní hasiči
pod vedením Miroslava Cihly. Místní SDH si letos vzalo na
starosti sečení trávy v obci, což pro ně znamená určitý příjem
do jejich pokladny.
Koncem června vyvrcholily v obci přípravy na oslavu 120.
výročí SDH Tchořovice. Oslavy začaly 2. července položením
věnce k pomníku padlých a poté pokračovaly hasičskou soutěží.
Při této slavnostní příležitosti byl také oﬁciálně představen nový
znak obce. Chtěla bych na závěr poděkovat všem, kteří se na
přípravě a organizaci celé této akce podíleli i našim hasičským
družstvům za jejich vynikající výkony.
Mgr. Eva Křivancová, starostka obc

Nový „spolužák“

Nové šatny v ZŠ Sedlice

V rámci projektu Adopce na dálku adoptovala 1. června naše
škola dvanáctiletého chlapce z Guineje. Jmenuje se Liam Nestor Lamah, bydlí ve městě Conakry a má ještě tři sourozence.
Peníze, které mezi sebou vybrali naši žáci, by mu měly pomoci
získat potřebné vzdělání. V létě od něj přišel dopis a několik
obrázků. Naše děti již sestavují odpověď a určitě také přidají
nějakou kresbu.

TCHOŘOVICE

V červencovém čísle SOBáčka se do tisku
nedostaly řádky o dění v obci Tchořovice.
Omlouváme se za toto nedopatření a vracíme se o pár měsíců zpátky.
V měsíci květnu proběhlo v naší obci
hned několik akcí. V neděli 8. května jsme mezi nové občánky
Tchořovic uvítali 7 dětí narozených v roce 2009 a 2010 - Gabriela Fridrichová, Jan Čadek, Pavel Pergelt, Markéta Dufková,
Martin Zitko, Štěpán Koleň a Jonáš Šimůnek. Příjemným zpestřením slavnostního okamžiku byly tóny houslí Ivety Balkové
a vystoupení místních dětí s pásmem písniček a básniček pod
vedením paní Mileny Bolinové. Nedělní odpoledne pokračovalo
oslavou Dne matek. Každého z přítomných jistě potěšilo vystoupení blatenských mažoretek Preciozo, malých tanečníků z
Blatné i vystoupení dětí ze Tchořovic. Posezení s občerstvením
a kytičkou bylo určitě pro maminky i babičky milým zpestřením běžného všedního života.
V květnu se naše děti konečně dočkaly nového hřiště se skluzavkou, pískovištěm a lavičkami v zahradě u obecního úřadu.
Dětem byla určena i další akce – Den dětí, který jsme s dětmi
oslavili už v sobotu 28. května. Byla pro ně připravena cesta

Vítání občánků
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Naši prvňáčci

Rok 2011 se již přehoupl
do své druhé poloviny. Je za námi doba
dovolených i školních
prázdnin. Prvního září
nastoupili do ZŠ T. G.
Masaryka Blatná čtyři
prvňáčci ze Tchořovic
– Jiří Čadek, Tomáš
Kapr, Nicole Fišerová a
Aneta Michalcová. Doufejme, že se jim bude ve
škole líbit. Celkem navštěvuje nyní základní
školu 21 tchořovických
dětí. Většina z nich chodí do ZŠ T. G. Masaryka
v Blatné, 2 děti dojíždí
do Lnář a 1 žák do Kasejovic. Všem jim přeji hodně úspěchů v nadcházejícím školním
roce. Hodně zdraví a štěstí bych ráda popřála novému občánku
Tchořovic Adámku Bolinovi, který se narodil 26. srpna.
V létě byly také zkolaudovány 4 garáže u obecního úřadu.
Náklady na stavbu činily 478 645Kč. Součástí stavby měly být
ještě 4 kůlny, které z ﬁnančních důvodů nebylo možné dostavět.
V současnosti jsou garáže nabídnuty k pronájmu. Garáže podle
představ minulého zastupitelstva měly sloužit k parkování osobních automobilů nájemníků 8 bytů v č. p. 77. Ale jak se zdá,
není o garáže v současnosti velký zájem. Vyvstává otázka, zda
tato stavba byla opravdu nutná, neboť obec neměla na stavbu
peníze a bývalý starosta tudíž řešil tuto situaci další půjčkou,
čímž opět vzrostla zadluženost obce.
Přestože musíme penězi hodně šetřit, opravili jsme v létě
některé místní komunikace. Každého z občanů i všechny, kdo
obec navštíví, určitě potěší udržované parky i trávníky ve vsi a
rozkvetlé květiny u budovy obecního úřadu. Mé poděkování na
závěr patří všem, kdo se na pěkném vzhledu obce podílí.
Mgr. Eva Křivancová, starostka

Kříže, křížky, sv. sošky a boží muka
v k.ú. Tchořovice (1. část)

V obci se nachází celá řada křížků a dalších sakrálních
staveb, které jsou součástí obce a současně nezapomenutelným mementem dob dávných – minulých. Křížky byly stavěny především ku památce náhlých nehod končící smrtí
a nebo naopak, nehod které jen zázrakem skončily dobře,
ale i za jiným účelem. Malé, zděné stavby, kapličkovitého
tvaru tzv. „Boží muka“ byla místem zastavení k modlitbám
při církevních procesích. Stavěly se na veřejných místech,
zejména u cest. Stavba byla z kamene a z cihel, asi jeden
sáh či více vysoká, s výklenkem pro dřevěnou sošku nebo
obrázek některého světce. Ke každému z nich se váže nějaká událost, buď rodinná, historická či jiná.

Křížek u kapličky na návsi
U kapličky stojí křížek s letopočtem 1884. Dal jej tu postavit
pan Říský z č. 14 ve zbožném úmyslu a na prosbu, aby bylo
odvráceno další neštěstí v jeho rodině. V jediném jednom týdnu
zemřely mu na záškrt tři malé děti. Bůh prý vyslyšel jeho prosbu, neboť jej obdaroval znovu třemi zdravými dětmi.
Křížek u zahrady domu č. 4 /naproti železniční zastávce/
Kříž byl postaven v roce 1886 Františkem Augustinem, rychtářem z č.. 33. Po složení rychtářského úřadu byly na něho závistivými občany vzneseny pomluvy, že si ze své dvacetičtyř-leté
funkce pomohl neoprávněně k velkému majetku, které byly jistě
falešné. Proto na odčinění pomluv nechal zde postavit tento
kříž. Ten původně stál spolu s kapličkou přímo uprostřed odbočující cesty od hlavní silnice směrem na hráz rybníka Hořejšího
v zástinu dvou statných jírovců. Při rozsáhlé rekonstrukci cesty
ke kravínu a státní silnice byl 15. prosince 1967 přeložen na
současné místo, to je na okraj zahrady domu č. 4. Důvodem
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tohoto přeložení byla i snaha
o vyšší a bezpečnější průjezd
naložených hospodářských vozů
do nově postaveného kravína.
Křížek naproti
domu č. 17
Původně to byl
kříž dřevěný
a stál v místech, kde trať
přetínala, dnes
již neznámou,
zaniklou cestu
do Hajan. …
„Nad tratí, kde
se dnes rozkládají jen samé
pole, bývala
rozsáhlá pastvina, na které stála
Boží muka kolem roku 1960, foto v
dřevěná obecní
majetku rodu Krejnických, Odolena Voda.
pazderna, která
sloužila hořejší
polovině obce ke zpracování lnu. Na pastviny kolem pazderny
se vozil a sušil len. Zde stával dřevěný kříž cca 3 m vysoký, kde
s pomocí Boží se měla práce dařit. V pozdějších dobách, kdy se
od pěstování lnu upustilo, zůstala pazderna prázdná a opuštěná.
Ve večerních a nočních hodinách začala navštěvovati tuto opuštěnou chalupu zdejší rozpustilá chasa, kde byly pořádány různé
nepřístojnosti a hlučné pitky, takže pazderna se stala semeništěm všech neřestí a darebáctví v obci. Posléze se tu začali zabydlovati i všelijací nezvaní světoběžníci - komedianti a cikáni
a povstali tady krvavé pračky o místo. Obec, aby zamezila všem
těmto zlořádům, nechala pazdernu zbořit. Starý dřevěný sešlý
kříž, postavený v neznámé době zašel současně s pazdernou.
Jako náhradu a za návrat k slušnému životu v obci dala tu obec
postavit kamenný kříž v roce 1881….“.
Křížek na Necudovic vršku, v zahradě domu č. 94
Kříž postaven nákladem Josefa Necudy z č. 15 v roce 1938.
Kříž ten sem byl přemístěn ze hřbitova sv. Mikuláše ve Lnářích
a postaven k povzbuzení pobožnosti v obci.
Křížek v zahradě domu č. 72
U rozcestí na letiště v zahradě domu č. 72, / do roku 1962 pozemek v majetku obce/ stojí kamenný kříž s letopočtem 1869.
Původně stál tu kříž dřevěný a připomínal, že tu byl pohřben
zemřelý zde voják z napoleonské armády. Kdy tu byl původní
dřevěný kříž postaven nelze již dnes zjistit, ale lze předpokládat, že se tak stalo krátce po této události. V roce 1869 pro
sešlost a jeho pád dala tu obec postavit kříž nový, kamenný na
kamenné podestě s několika kamennými schody směrem k cestě
na Obůra /Letiště/. Podle nedoložených zpráv byl křížek postaven s velkou a významnou ﬁnanční dotací mecenáše Tchořovic
Antonína Polana, který se narodil ve Tchořovicích č. 26. Do
roku 1945 tu prý stála statná lípa, která byla vážně poškozena
neznámým vandalem a musela být skácena. Kolem roku 1955
byl ještě pozemek s křížkem obklopen krásnými vzrostlými
stromy akátů, které překrásně kvetly a voněly v letním období.
Následně byl vyjmut křížek z majetku obce, odkoupen a převeden na Václava Kutáka z č. 72 a začleněn do areálu dvora,
později zahrady tohoto domu. V současné době zaniká ve spleti
okrasných keřů a je pro návštěvníky obce téměř nepostřehnutelný. Na kříži se objevují první trhliny a jednotlivé kamenné
bloky se rozestupují, což by mohl být příznak počátku jeho
pozvolného rozpadu.
Ing. Karel Krejčí (pokračování v dalším čísle)
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UZENICE

Uzenice – červencové
oslavy
120. výročí založení SDH

Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Uzenicích se konaly 9.7.2011.
Po dvanácté hodině polední se začali místní hasiči srocovat na
návsi u kapličky ke společnému focení pod taktovkou fotografa
pana Karla Housy, po společném focení se místní sbor odebral
na louku za bytovkou, kde se již sjížděli sbory dobrovolných
hasičů z okolí. Starosta sboru pan Václav Holub, ml. přivítal
přítomné hosty, hasičské sbory, rozhodčí a zastupitele obce
Uzenice, zejména starostku obce paní Ing. Dagmar Malečkovou, seznámil stručně přítomné s historií sboru a poděkoval
obci Uzenice a jejím zastupitelům jak současným tak minulým,
minulým starostům obce a současné starostce obce paní Ing.
Dagmar Malečkové za jejich letitou podporu hasičského sboru,
která, jak zdůraznil, již tradičně spočívá nejen ve ﬁnanční podpoře, ale zejména ve vstřícném osobním přístupu k žádostem
a činnosti sboru. Po proslovu starosty hasičů předala starostka
obce paní Ing. Dagmar Malečková sboru nový hasičský prapor,
na jehož pořízení přispěla i obec ﬁnančním darem, a ve svém
proslovu zdůraznila hlavně tradici ve spolupráci obce a hasičského sboru a přání, aby i tak zůstalo i do budoucna. Starostka
obce a starosta hasičů pak společně předali ocenění za celoživotní přínos sboru panu Ludvíku Pýchovi, Bohumíru Kučerovi
staršímu, Jaroslavu Voráčkovi, Jaroslavu Pýchovi, Václavu Holubovi staršímu, Josefu Vejšickému, Josefu Zemanovi, Václavu
Novotnému, z žen pak paní Renatě Marešové a paní Marcele Štvánové, a dále ocenění za věrnost sboru a za aktivní činnost pro
sbor panu Václavu Novotnému za aktivní činnost ve výboru,
panu Josefu Štvánovi za plnění funkce velitele sboru, ale také
za jeho stále aktivní činnost v soutěžích požárního sportu, panu
Bohumíru Kučerovi, mladšímu za funkci starosty okrsku, panu
Jaroslavu Marešovi za plnění funkce jednatele, panu Václavu
Holubovi mladšímu za aktivní činnost v soutěžích požárního
sportu a plnění funkce starosty, panu Zdeňku Lávičkovi za jeho

kulturní činnost pro sbor a Miroslavu Kučerovi za jeho úspěšnou
aktivní činnost v soutěžích požárního sportu a příkladnou reprezentaci na okresních soutěžích, poté starosta hasičů předal slovo
veliteli sboru panu Josefu Štvánovi k formování sborů ke slavnostnímu průvodu. Slavnostní průvod doprovázela hudba pana
Halgaše a mažoretky PREZIOSO z Blatné. Členové hasičského
sboru položili věnce a stáli čestnou stráž u památníků padlých
spoluobčanů v 1. světové válce a T.G.Masaryka, poté předvedly
mažoretky své vystoupení, které se jim i přes velkou náročnost
terénu velice podařilo, a blatenští hasiči ukázali svoje dovednosti
při modelovém vyprošťování zraněných z vraku vozidla.
Po všech oﬁcialitách a vystoupeních započalo pro příznivce
hasičského sportu teprve to pravé – soutěž v požárním sportu
o pohár obce Uzenice. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 hasičských sborů, tvořených celkem z 12 družstev mužů – Chobot
A, Myštice, Drahenický Málkov, Březnice A, Bezdědovice A,
Buková, Uzeničky, Uzenice, Březnice B, Blatná, Chobot B,
Bezdědovice B, 6 družstev žen – Březnice, Myštice, Chobot,
Drahenický Málkov, Bezdědovice, Uzenice a 3 družstev veteránů mužů – Chobot, Drahenický Málkov a Uzenice. Celá soutěž
o pohár obce Uzenice byla velice podařená, všechny sbory šly
do soutěže naplno. Bylo vidět, že se stále najdou výborní sportovci, kteří tuto soutěž neberou na lehkou váhu a chtějí zvítězit,
ale i nadšenci, kteří si nejedou vyloženě pro zlato (a když se zadaří, tím více se to oslaví), ale soutěží hlavně pro radost. Jako
nejlepší sbory tohoto dne se nakonec ukázaly SDH Chobot A
(3. místo muži), SDH Drahenický Málkov (3.místo ženy), SDH
Uzenice (3.místo veteráni), druhou příčku vybojovaly SDH
Bezdědovice B (muži), SDH Březnice (ženy), SDH Drahenický
Málkov (veteráni) a prvním místem se právem pyšnily SDH
Drahenický Málkov (muži), SDH Bezdědovice (ženy), SDH
Chobot (veteráni).
Oslavy probíhaly i po skončení soutěže o pohár obce Uzenice a to večerní zábavou pod širým nebem, k tanci i poslechu
hrála skupina K-Band. Všechny překvapila hojná účast, zábava
se rozběhla bezvadně, počasí přálo, ale bohužel ne celou noc,
škoda, protože jinak se tančilo asi i v neděli ráno.
Co říci na závěr? Oslavy se připravovaly od začátku roku,
probíhaly bouřlivé diskuse na hasičských schůzích, ne všichni
členové hasičského sboru se aktivně zúčastňovali při přípravách
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oslav, byla spousta názorů, jak co dělat, obav, jak to celé skončí,
přeci jen tak velká akce se nedělá každý rok, a jak to dopadlo?
SKVĚLE! Asi jako všude na vsi je sdružení hasičů většinou
jediným spolkem, jehož členy jsou lidé každého věku, všichni
se musí nějak domluvit, aby celek fungoval a nám se to pro
tentokrát podařilo. Lze si jen přát, aby nám to společně vždycky
nějak klapalo, protože nebýt hasičských schůzí, akcí, které hasiči pořádají,či kterých se účastní, asi by se lidi z jedné vesnice
společně ani nepotkali a to by byla v dnešní uspěchané době
velká škoda, neboť nejen prací je člověk živ.

Historie hasičského sboru v Uzenicích

Sbor dobrovolných hasičů v Uzenicích byl založen roku 1891,
k činnosti ve sboru se na první ustavující valné hromadě dne
13.12.1891 přihlásilo celkem 86 členů a to včetně 9 mužů
z Chobota, kteří byli jeho členy až do založení sboru v Chobotě
v roce 1928. V roce 1892 byla zakoupena od ﬁrmy Smekal ruční jednoproudní silná stříkačka, jakož i potřebná výzbroj a ostatní hasičské nářadí. V roce 1928 byla tato stříkačka nahrazena
novou motorovou stříkačkou od ﬁrmy inženýra Eberta v Praze,
včetně veškerého příslušenství a 300 metrů hadic, za cenu tehdy
dost vysokou a to 46.400,00 Kčs, na koupi této stříkačky přispěli svými příspěvky samotní členové, obec Uzenice a byla na ni
vzata i půjčka od Kampeličky v Černívsku.
Další významnou událostí v existenci sboru byla výstavba nové
stávající požární zbrojnice v letech 1972 – 1974, při jejím slavnostním otevření byla předána sboru i nová požární technika.
Z kroniky sboru je patrná aktivní činnost sboru v zásazích při
požárech již od samého vzniku, záznamy v kronice zmiňují 19
požárů v prvních patnácti letech po svém vzniku, požár v roce
1896 v Uzenicích, ve dvacátém století několik požárů v Uzenicích a to v letech 1930 požár lesa u kapličky u cesty k Černívsku, v roce 1933 obecního lesa, v roce 1961 čísla popisného 30
a v roce 1977 čísla popisného 33 v Uzenicích, místní sbor ale
zasahoval i v okolních vesnicích jako v Nevželicích, Myšticích,
Hostišovicích, Vahlovicích a Střížovicích.
Sbor také tradičně od svého založení každoročně pořádal pouťovou zábavu, posvícenskou zábavu a hasičský ples. Dodnes
přetrvala tradice hasičského plesu, který každoročně pořádá
místní sbor se sbory dobrovolných hasičů Chobota a Uzeniček.
Historii hasičského sboru, ale i historii samotné obce mohli
zájemci shlédnout na Obecním úřadě v Uzenicích, kde jim paní
Veronika Pýchová, připravila výstavu kronik, fotograﬁí, ale i
jiných historických listin. Touto cestou chce obec Uzenice, ale
i celý hasičský sbor poděkovat paní Veronice Pýchové za její
letitou činnost při správě kronik a její nadšení při jejich vedení.
V současnosti má sbor 62 členů, z toho 41 mužů a 21 žen.
Vlastní jednu požární stříkačku PS12 a používá vozidlo Ford
Transit, které bylo nově zakoupeno v roce 2006 pro činnost
sboru obcí Uzenice z hasičského grantu.
text: Gabriela Kučerová, foto: Karel Housa
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zástupců OÚ a členů SDH ukázalo svojí zkušenostní převahu
a zvítězilo nad mladežníky z obce vysoce přes dest gólů. Další
zápas s mužstvem z Rojic byl o poznání těžší, ale i tento zápas
zástupci OÚ vyhráli. Podle slov soupeřů nebudeme na odvetu
dlouho čekat.

Rozloučení s prázdninami

SDH Velká Turná uspořádal v sobotu 27. srpna pro dospělé a
děti rozloučení s prázdinami. Sobotní dopoledne patřilo turnaji
v nohejbale a odpoledne si užily děti. I když nám počásí nepřálo, byla pro děti připravena spousta soutěží, jízda na koni,
nafukovací skákací hrad a jízda v kolci. K večeru byl rozdělán
táborový oheň a každý, kdo soutežil, si opekl špekáček. Děti si
poslední sobotní prázdninové odpoledne užily, co mohly.

Veřejné osvětlení

V jarních měsících 2011 požádala obec o Jihočeský GRANT
na projekt „Bezpečnost chodců a snížení energetické náročnosti
VO v obci Velká Turná“. Akce je prováděna dle harmonogramu
v měsíci září. Jsou demontována stará pouliční světla a nahrazována novými úspornějšími svítidly MODUS NV 70W. Celkem
bude vyměněno 9 kusů svítidel, která již svým technickým
stavem a světelným výkonem nevyhovovala bezpečnostním
předpisům na provoz a světelné parametry. Dále bude u všech
svítidel vyměněn světelný zdroj (žárovka), za úspornější, s
vyšším světelným výkonem. Projekt je realizován za přispění
ﬁnančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje. Celkové
náklady projektu jsou 4.184,- Kč. Dotace od Jihočeského kraje
je 12.092,- Kč. Stará pouliční lampa RVL-250W z roku 1973.

VELKÁ TURNÁ
Fotbálek v obci

Po dlouhých letech se vrátil fotbal do Velké Turné. Na vyzvání
mládežníků z obce byl sezván turnaj ve fotbale proti zástupcům
obecního úřadu společně se zástupci SDH, na louce v obci. Vyzyvatel turnaje byli dorostenci z obce. Zápas byl naplánován na
sobotní odpoledne 2.7.2011. K fotbalovému klání se nakonec
přihlásilo i mužstvo z Rojic. Vesnický terén byl připraven a
mohlo se začít. Po několika minutách zápasu bylo jasné, na jaké
straně jsou zúročeny dlouholeté zkušenosti. Mužstvo složené ze

Oprava prodejny potravin

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2011 byla obci Velká Turná na základě žádosti z roku 2010 přiznána dotace na projekt „Revitalizace budovy čp. 30 - Prodejna
potravin - II. etapa“. V rámci tohoto projektu bude dokončena
oprava a modernizace této budovy, která slouží jako prodejna
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potravin a smíšeného zboží pro občany. V letošní II. etapě bude
v měsících září a říjen provedena oprava a položení nové střešní
krytiny, rekonstrukce venkovního vstupního schodiště a oprava
venkovních omítek a povrchových nátěrů na skladu obalů. Na
provedení II. etapy revitalizace prodejny bylo vybráno Sdružení
Zuklín + Špatný, Doubravice 57.
Celkové náklady projektu jsou 236.000,- Kč. Dotace od Jihočeského kraje 141.000,- Kč. Touto II. etapou bude budova
prodejny potravin čp. 30 uvedena do provozuschopného stavu a
bude moci plnit v dnešní době funkci, pro kterou byla před více
než 40 lety postavena.

Připravujeme:

 V sobotu 1. října - zájezd SDH Velká Turná na letiště Kbely, ukázka letecké techniky a požárního zásahového vybavení
letiště
 V sobotu 15.října - Posvícenská zábava v sále Hospody Na
Rozhrání v obci.
Velká Turná dne 6.9.2011,
text a foto místostarosta obce Pavel Šípek.

KULTURNÍ KALENDÁŘ BLATNÁ

Sobota 1. října – zámecké nádvoří 17,00 hod.
Vystoupení pěveckého sboru Gaudium Pragense
Úterý 11. října – zámek Blatná 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH - NA KŘÍDLECH HUDBY - Musica
dolce vita
Pondělí 17. října – sokolovna Blatná – 8,30, a 10,00 hod.
Představení pro ZŠ NAŠI FURIANTI
Úterý 18. října – sokolovna, těl. sál 19.00 hod.
Koncert „Společná věc“ - Tomáš Pfeiffer
Čtvrtek 27. října 14,30 hod.
VZPOMÍNKA NA 28. Říjen Slavnostní položení věnců u sochy Svobody
Čtvrtek 27. října – sokolovna Blatná – 19,00 hod.
SDO NAŠI FURIANTI
Pondělí 31. října – sokolovna 19,00 hod.
Koncert JAKUB SMOLÍK s doprovodnou skupinou
Městské muzeum v Blatné – Blatenský fotofestival (výstavy:
Jan Pohribný – Ztracen v ráji; Fotoateliér Seidel; Daniel Kaifer
– Hlas divočiny)
Zájezdová představení:
* Divadlo Hybernia Praha; Předpremiéra muzikálu - úterý 6.
března 2012 LUCREZIA BORGIA; Odjezd autobusu v 8,00
hod. od ubytovny Tesly; Předpokládaná cena: 450,- Kč; Přihlášky přijímá již nyní odd. kultury – tel. 383 422 849
15. listopadu - KPH Blatná SHAHAB TOLOUIE
ZÁBAVA U DATLA
21.10. JZLF /Jablko znetvořené lidským faktorem (+ host
Partyzáni a Bandaska) od 20,00 hod.
29.10. Záviš od 20,00 hod.
Sport:
Sobota 1. října CYKLISTICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM
Start 13,30 hod. u fotbalového hřiště v Sedlici
Vyjížďka na horských kolech po cyklostezkách

Svazek obcí Blatenska - září 2011
Odbor kultury připravuje na listopad:
11.11. Dětské představení – O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU
15.11. Koncert KPH - SHAHAB TOLOUIE
22.11. Divadelní představení – Čechovo prozatímně osvobozené PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU aneb KDO JINÉMU
JÁMU KOPÁ ... (Předprodej vstupenek na odd. kultury od 24.10.)
26.11. ZÁBAVA U DATLA – THE HOGS /Irl./ + Václav Koubek
8.11. Zájezdová představení -QUASIMODO
29.11. VÁNOČNÍ ZÁZRAK

FOTOFESTIVALOVÉ NOVINY

6. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU
24. – 25. 9. 2011
Informační centrum pro fotofestival: J. P. Koubka 6
VÝSTAVY:
MĚSTSKÉ MUZEUM
Jan Pohribný – Ztracen v ráji – II. patro (24.9.-16.10.)
Fotoateliér Seidel, Daniel Kaifer – Hlas divočiny – I. patro
(24.9.-16.10.)
ZÁMEK BLATNÁ (24.9.-25.9.)
Radek Čermák – Osobní krajina – Rytířský sál Bavorovského paláce
Katherine Drew Dilworth (USA) – Memory – Bavorovský
palác, přízemí
Pavel Talich – Kairos – Rejtův palác, II. patro
J. P. KOUBKA 6 - OTEVŘENÁ SCÉNA (24.9.-25.9.)
Drahoslava Hájková – Krajina plná žen
Andrej Jakovlev – Stillness
KAPLANKA - OTEVŘENÁ SCÉNA (24.-25.9.)
Ondřej Caletka – Jižní Čechy v infrafotograﬁi
Michal Dvořák – Krajina krasohledná
Jan Vermouzek – Vorkuta - paměť krajiny
SOKOLOVNA BLATNÁ - OTEVŘENÁ SCÉNA
Radim Hájek – Retrograﬁka (24.9. – 30.11.)
Andrew Jan Hauner – Ekochab (24.-25.9.)
Kateřina Göttlichová a Eva Stanovská – IFO (24.-25.9.)
Ivana Jašminská – Hřiště - Sídliště IIA (24.-25.9.)
Radovan Kodera – Návštěva v Sudetech (24.9. – 30.11.)
Oldřich Malachta – Winter beach - jezero Sevan (24.-25.9.)
Pavla Rečková – Kravina v krajině (24.9. – 30.11.)
Petra Šťastná – Nowhere land (24.-25.9.)
Tomáš Teodosijev – Trifﬁds age (24.-25.9.)
Otevřeno: 24. – 25. 9. 2011: 9 – 17 hodin
Ve dnech mimo festival: Městské muzeum:
ÚT – NE: 9 – 12, 13 – 16
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POOTAVSKÉ BURČÁKOBRANÍ

Sobota 8.října 2011 (podrobné informace na 605260372)
Proč se nepřenést na jeden den na jižní Moravu?
Proč neochutnat pravé burčáky i v Pootaví?
Proč se nepodívat do míst, kam jste se ještě nepodívali?
Proč neposoudit, jestli umí upéct prase lépe v Domanicích,
v Řepici nebo v Rovné?
Proč si nezasoutěžit nebo alespoň nezafandit v lanovém centru?
Proč si nenakoupit v největší kryté tržnici na Strakonicku?
Proč si nezatroubit s jeleny v říji?
Proč si nezazpívat s cimbálovkou?
Proč se nepodívat dovnitř 2 kostelů, mlýna, středověkého špýcharu a knížecí stodoly?
Proč si neužít posledního slunečného víkendu v roce?
Proč neochutnat a nezvolit nejlepší místní pochoutku?
Proč se nepodívat na řepické posvícení?
To jsme všechno pro Vás připravili v Řepici, v Domanicích,
v Radomyšli a v Rovné:
HRY BEZ HRANIC: Řepice hřiště pod lesem 9:30-11:00
Recesní hry pro družstva ve složení 2 muži-2 ženy-2 děti o
skvělé ceny.
POCHOD PO „POOTAVSKÝCH VINOHRADECH“ aneb
neznámá místa za humny 11:00-16:00 cca 8 km nebo méně
* Registrace v Řepici pod lesem 10:00-12:00
* Délka celého pochodu 8km a méně
* Občerstvovací místa nejdále po 2km:
v Řepici na hřišti, u dolního řepičáku, v Hořejším mlýně, v Domanicích, v Radomyšli na koupališti, v Rovné na šachovém
poli, v Řepici v Panském dvoře.
NEJVĚTŠÍ KRYTÁ TRŽNICE na Strakonicku 16:00-19:00
Vína z Moravy, kozí sýr, uzeniny, med, brambory, jablka, kuřata, proutěné zboží, zeleninu
CIMBÁLOVÁ MUZIKA U MORAVSKÉHO VÍNA 17:0022:00 v Řepici v Panském dvoře a potom v Ratejně.

Posláním Kontaktního centra Prevent Strakonice je zkvalitnit
život uživatelů drog a široké veřejnosti na Strakonicku
prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb snižujících
zdravotní, ﬁnanční a společenská rizika plynoucí z užívání
drog.
Poslání je v souladu s ﬁlozoﬁí protidrogové politiky, která
v našem typu zařízení směřuje k:
 minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog na straně uživatelů těchto látek (tzv. princip Harm
Reduction) = jedná se o přístupy snižování či minimalizace
poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a
nejsou motivovány nebo aktuálně schopny k tomu, aby užívání
zanechaly. Usilujeme o to, aby tyto osoby zůstaly naživu při
zachování maximálně možného zdraví a společenské přizpůsobilosti
 ochraně většinové společnosti („neuživatelů drog“) před
negativními dopady souvisejícími s užívání návykových látek (tzv. princip Public Health) = jedná se zejména o aktivity
vedoucí k tomu, aby z řad uživatelů drog nedocházelo mezi
drogami nezasaženou populaci k šíření nebezpečných infekcí
typu žloutenek (hepatitid) typu B, C, viru HIV způsobujícího
onemocnění AIDS a řady dalších infekčních onemocnění
 celkovému zmírnění zdravotně sociálních dopadů souvisejících s drogovou problematikou
Kontaktní centrum Prevent Strakonice, Komenského 174,
386 01 Strakonice, T: +420 383 322 357
E-mail:kacko@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
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ŠLECHTICKÉ RODY – ČABUZŠTÍ Z PROSTÉHO

Ze zaniklé vsi Prostý, jejíž poloha dnes již není lokalizovatelná (předpokládá se však Horažďovicko), vzešel rod,
jehož erbem byly dvě černé medvědí tlapy na zlatém (někdy modrém nebo červeném) štítu a v klenotu stejné
znamení. První příslušníky rodu lze v pramenech nalézt od počátku 15. století. Již v této době se rod rozdělil
do tří větví. První se nazývala Čabuzští, podle vsi Čabuze mezi Volyní a Vacovem, druhá užívala příjmení
Horčicové a třetí byli Zálezští, sídlící na Zálezlích u Volyně. Všechny tři větve měly v průběhu 16. a 17. století
statky na Blatensku; v případě Zálezských však šlo o držbu epizodickou, a proto se jí nebudeme blíže věnovat.
Z čabuzské větve se na Blatensku usadil jako první Jan, majitel
drobného statku Bílsko u Vodňan, když roku 1567 koupil od
Kryštofa Chrástského z Chrástu tvrz, dvůr a ves Lnářský Málkov s Lažánkami, zatímco Bílsko posléze prodal. Příčinou majetkové transakce mohly být příbuzenské vazby, neboť Jan Čabuzský měl za manželku Kryštofovu příbuznou Annu Chrástskou
z Chrástu. Janova sestra Kateřina († 1571) byla zase manželkou
Jana Záborského z Brloha na Kadově, a to nejpozději od roku
1543, kdy jí tchán Bušek Záborský pojistil věno na rybnících u
Pole a Kadova.
Na Lnářském Malkově hospodařil Jan Čabuzský až do své smrti
roku 1601. Jeho náhrobník býval k vidění v kadovském kostele,
kde nalezla místo posledního odpočinku i jeho žena Anna Čabuzská z Chrástu, s níž prožil 45 let manželství. Z tohoto manželství vzešli potomci Adam, Eliška a Jiřík. Eliška se provdala za
Zdeňka Běšína z Běšin na Uzenicích, po jehož smrti spravovala
jménem nezletilých potomků rodinný majetek a roku 1602 prodala Hornosín z dědictví po Jindřichu Běšínovi na Bělčicích.
Adam Čabuzský vstoupil do dějin kriminálním činem, když
roku 1589 zabil u Paštik Mikuláše Kořenského z Terešova.
Příčinou byla hádka při hře v kostky, které se předtím věnovali
s dalšími šlechtickými kolegy v Blatné. Pro svůj čin byl odsouzen k vysoké pokutě. Zúčastnil se stavovského povstání, ale
protože nedisponoval žádným pozemkovým majetkem, byl roku
1623 zproštěn postihu. S manželkou Alžbětou Březskou z Ploskovic, jejíž sestra Alena byla provdána za Adama Jiřího Sekerku
ze Sedčic v Milčicích, měl jedinou dceru Evu Sibyllu († 1644),
manželku Jana Františka Dobřenského z Dobřenic.
Na Lnářském Malkově panovala roku 1603 Kateřina Běšínová z Běšin (dcera Friedricha Běšína na Svučicích a Ostrově),
žena Adamova bratra Jiříka Čabuzského, zatímco tento seděl
v Lažánkách. Roku 1608 ovšem vládl již oběma částmi statku, na kterém žilo podle údajů z roku 1615 deset poddaných
hospodářů a byl zde v provozu ovčín. Stavovského povstání se
Jiřík na rozdíl od svého bratra zřejmě nijak neúčastnil, jelikož
buď ještě před ním či na jeho počátku zemřel. Kromě syna

REHABILITAČNÍ MASÁŽE
Automatické termální akupresurní masážní
lehátko. Nejen masíruje, ale i léčí!!

PŘIJĎTEAPŘESVĚDČTE SE!
Telefonické objednávky:

739 568 289

Mgr. Vladimír Červenka

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, opět prodává

slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!

777 703 783

po 15. hodině také na tel.:

Jiříka Trystrama měl z
manželství s Kateřinou
Běšínovou dcery Evu
Elišku († 1592, pohřbena
v Kadově), Annu Kateřinu, Dorotu Alenu a Elišku
Ludmilu. Po Jiříkově
smrti spravovala rodinné
jmění jménem nezletilých sourozenců nejstarší
Anna Kateřina, provdaná
za Jiříka Běšína z Běšin
v Kozlově. Záhy však
převzal Lnářský Malkov
Jiřík Trystram, císařský
rytmistr, který ho roku
1627 prodal Janu Jeníškovi z Újezda. Sám zemřel
Erb Čabuzských z Prostého
roku 1651 jako poslední
(vyobrazení v Diadochu
známý mužský příslušník Bartoloměje Paprockého z roku
rodu a byl pochován v Či- 1602)
melicích.
Sestry Jiříka Trystrama
Čabuzského, protože byly po předcích nekatolického vyznání,
se musely pod hrozbou nucené emigrace zavázat roku 1628 před
reformační komisí ke konverzi. Dorota Alena se provdala nejprve
za regenta rožmitálského arcibiskupského panství Jiřího Erazima
Miličovského z Braunberka a po jeho smrti pak za Jana Měsíčka
z Výškova, rovněž úředníka na Rožmitále, který seděl od roku
1650 na Kadově. Eliška Ludmila, zvaná většinou jen Ludmila se
stala ženou kasejovického řezníka a konšela Adama Netáhla. I
přesto, že sňatkem s neurozenou osobou pozbyla svých stavovských výsad, byla nadále svým okolím označována za urozenou,
což jejímu manželovi nepochybně zvyšovalo prestiž.

Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
40ti minutová
procedura zahříváním
javelovými kameny

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA
časopisu Blatensko SOBě
JE 6. LISTOPADU 2011!

Stáří slepiček 18 - 20 týdnu, cena 138,- až 148,- Kč
za kus, starší 20 týdnů cena 155,- Kč/ks.
PRODEJE SE USKUTEČNÍ:
ve středu 28. září 2011, Blatná - u rest. Na myslivně
v 12,30 hodin.
Případné bližší informace:
tel.č. 728 605 840, 728 165 166 nebo 415 740 719
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Gabriella Benusconi je studentkou 3D e-learningového německého kurzu již od května 2009. Jako jedna z prvních studentů si mohla vyzkoušet výhody výuky cizích jazyků ve virtuálním prostředí Second life v kurzu jazykové školy jazz-com.
Můžete nám vysvětlit, co si máme představit pod pojmem 3D
e-learning?
Je to výuka, kde se s lektorem setkáváte ve virtuálním světě. Do něj můžete vstoupit pomocí počítače a internetového
připojení. Zaregistrovala jsem si tedy zdarma avatara, to je
postavička, která vás zastupuje ve virtuálním světě a stáhla si
zdarma program. Pak jsem se přihlásila do programu Second
life a v zahradní učebně už na mě čekala lektorka.
Rozumíte tedy dobře počítačům?
Naopak. Měla jsem také obavy, ale hned na první lekci jsem se
bez problémů pohybovala s lektorkou ve virtuálním prostředí
a aktivně se účastnila výuky. Setkala jsem se i s dalšími avatary v příjemné učebně s výukovými tabulemi a pomůckami.
Všichni jsme spolu hovořili na dané téma. – Byla jsem ohromena. Ačkoliv jsem seděla doma u svého počítače, hovořila
jsem s dalšími lidmi, kteří, jak jsem se později dozvěděla, byli
z celé České republiky.
Dobře, ale není lepší výuka s lektorem v učebně, nebo výuka
po skype?
Možná, že ano, ale jako matka na rodičovské dovolené jsem
jinou volbu než 3D e-learning neměla. Po zkušenosti s výukou
ve virtuálním světě by mě skype už nezaujal. Určitě bychom
nemohli navštívit virtuální Berlín nebo Londýn, ubytovat se
v hotelu nebo potkávat lidi různých národností. Seznámit se
v Second life není totiž žádný problém.
A jak to vlastně probíhá? Vy se tedy domluvíte, že kurz bude
v pondělí od 19h a scházíte se tak každý týden?

Přesně tak.
Rozvrh kurzů
je vždy v kalendáři na stránkách jazykové
školy. -Pak už
plyne výuka na
předem stanovená témata a
s odpovídající
gramatikou.
Co velmi oceňuji, je neustálý
kontakt s lektorem a pro mě bylo i podstatné, že jsem se skrytá za avatarem
nestyděla mluvit.
Pokud tomu dobře rozumím, tím, že se nemusí nikam jezdit,
ušetříte čas a náklady za dopravu a zároveň máte pod vedením
lektora šanci poznat nové lidi a necítíte se tolik izolováni.
Přesně tak. A ještě se k tomu věnujete angličtině, nebo v mém
případě němčině.
Můžete tento způsob výuky doporučit?
Rozhodně ho můžu doporučit každému, kdo se chce učit a
naučit komunikovat v cizím jazyce a nebojí se práce s počítačem. Nemusíte nikam jezdit, připojíte se odkudkoli. Nezbývá
Vám nic jiného než mluvit nebo psát, když chcete být s ostatními v kontaktu. Pokud se chcete s lektorem i dalšími studenty setkat, se 3D e-learningovými kurzy se pojí i možnost
intenzivních reálných kurzů, například prodloužený víkend.
Děkujeme Vám Gabriello za rozhovor. Třeba se někdy ve virtuálním světě v Second life potkáme. Sama jsem se již zaregistrovala prostřednictvím webových stránek www.e-jazz.cz.
Redaktorka Sara Rentsch

Inzerce

JÁ A MOJE CIZÍ JAZYKY VE 3D
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FIRMA PAVEL VOHRYZKA
Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

• Jsme vlastníky platného souhlasu Krajského
úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu
a předúpravě odpadů – autovraků
• Likvidujeme automobily osobní (zdarma), nad
3,5 t od Vás vykupujeme

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vnitrostátní i mezinárodní

• 3x bus na 45 osob
• 1x bus na 53 osob
• 1x minibus na 14 osob

OPRAVY NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ A TRAKTORŮ
• Příprava na STK

TEL.: 383 420 013
MOBIL: 602 447 827, 602 123 656
E-MAIL: vohryzka.ad@tiscali.cz

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná
Nosnost 8 – 20 tun

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

JÓGA PRO ŽENY VE FITNESSONE OD. 1. ŘÍJNA 2011

Milé ženy, srdečně Vás zvu na kurz osobního rozvoje Vědomé ženství, cvičení Mohendžodáro MUDr. Moniky Sičové.
Jedná se o jedinečný a ucelený systém cvičení pro ženy. Jóga tak jak se cvičí v dnešním pojetí je hlavně silovou záležitostí
vytrženou ze své opravdové podstaty – podporuje v ženách mužské principy, orientaci na sílu, výkon, plánování.
Mohendžodáro je jediná dochovaná technika, která pracuje výhradně s ženskou energií, podporuje podstatu ženství
– intuici a schopnost šířit do svého okolí lásku. Při cvičení se ženám doporučuje podpořit ženskost i oblečením, např.
barevné šátky, pohodlné sukně a malý šátek na zavázání očí. Cvičení zvládne každá žena bez ohledu na věk, není
orientováno na výkon, ale na prožitek.
Mohendžodáro je tajemné, zkrášlující a harmonizační. Základem je dynamika pánevního dna, které by ženy měly posilovat každý
den. Léčí se jím všechny problémy v oblasti pánve, gynekologické problémy, potíže s případnou inkontinencí, s prolapsem dělohy.
Náplní hodin je i práce s energiemi a OSHO meditace - meditace v tanci. Kombinace těchto technik je kompletním systémem jógy.
Oproti cvičení orientovaných pouze na výkon jak je
dnes velmi dostupné – aerobic, zumba.. je jóga Mohendžodáro takzvaně transformačním cvičením. Vede
ženu hluboko do svého nitra, posílí opravdové sebevědomí, rozbíjí naučené systémy mysli, které nás v životě omezují, např. strachy. Ženy velmi brzy pochopí
práci se svou vnitřní energií a tím se vrátí k přirozené
podstatě umět se sama léčit, umět léčit svou rodinu,
své vztahy...
Srdečně Vás zvu na první ukázkovou lekci cvičení
MOHENDŽODÁRO v sobotu dne 1. října 2011 do
FitnessONE od 16. do 19. hod. Cena úvodní lekce je
320 Kč.
Cena celého kurzu 1600 Kč/15 hodin výuky.
Více na www.masazeslunecnice.cz nebo na tel.:
774 440 062.
Těším se na setkání.
Dagmar Kubešová, akreditovaná cvičitelka.

Svazek obcí Blatenska - září 2011

43

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
 DO YOU SPEAK ENGLISH? Anglicky konverzační
metodou. Kurzy začátečníci, pokročilí, konverzace, business English, příprava maturita, děti.
Luboš Vinš, Na Obůrce 418,
Blatná. 732 374 758,
lubos.vins@seznam.cz

Typ a velikost
inzerátu
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
1/8 strany A4
řádková
vzpomínka

2.760,- Kč
1.380,- Kč
690,- Kč
345,- Kč
70,- Kč
zdarma

Pokud máte k dispozici graﬁku
k plošné inzerci, zašlete
ji na e-mailovou adresu:
listy@blatensko.cz.
Prosíme o kvalitní podklady,
abychom mohli Váš inzerát
také kvalitně zpracovat.

Kontakty: Kancelář Raiffeisen stavební spořitelny, J. P. Koubka 81, Blatná
Ředitel agentury: Světlana Kosáková – 724 / 071656
Jitka Bartošová – 602 / 460570 JBartosova@obchod.rsts.cz
SKosakova@obchod.rsts.cz
Danuše Mesarošová – 777 / 217662 DMesarosova@obchod.rsts.cz

IVETA KOLÍNSKÁ Z BLATNÉ STŘÍBRNÁ

Z Mistrovství světa 2011 v paracyklistice v Dánsku: Do Dánska
se sjela celá světová špička v paracyklistice, aby v termínu 7.
- 12.9.2011 změřila své síly a našla nové Mistry světa v jednotlivých kategoriích jak v časovce, tak silničním závodě. Sjelo
se více než 400 závodníků ze 46 zemí světa. Mnoho favoritů
ve své zdravotní kategorii závody vůbec nedokončilo, na trať
dokonce několikrát vyjížděla sanita. Naštěstí však u nikoho
nedošlo k vážnějšímu zranění.
Na velmi rychlé a technicky náročné trati startovala i tricyklistka Iveta Kolínská z SKS Tricykl Blatná. Historicky poprvé zde
totiž poměřila své síly také skupina WT1, kam se svým hendikepem Iveta patří. Jde o tricyklistky s těžkým pohybovým postižením, které se v běžném životě pohybují převážně na vozíku.
Iveta byla mnoho let jedinou ženou na světě, která se závodní

cyklistice v této kategorii věnovala a dokud neměla soupeřky,
závodila na závodech evropského poháru v kategorii s muži. V
posledních dvou letech se však našly další odvážné tricyklistky,
a právě na ně se Iveta tento rok pilně připravovala.
Ivetě se sice příliš nevyvedla časovka na 15 km, v silničním
závodě na 30 km pak vybojovala pro ČR stříbro, když do cíle
dorazila před Simonou Matičkovou ze Slovenska. Mistryní světa se stala fenomenální Kanaďanka Shelly Quatier.
Více informací a fotek můžete najít na www.skstricykl.estranky.cz.
Start Ivety by se neobešel bez pomoci sponzorů. Za podporu
velice děkujeme ﬁrmám Blatenská ryba spol. s r.o., Konto Bariéry, Krajský úřad Jihočeského kraje, Lesy ČR, s.p., OI České
Budějovice, Tesla Blatná a.s.

Klasiﬁkace, MS paracyklistiky v Dánsku 2011.

Tricyklistka Iveta Kolínská z Blatné při akreditaci na MS 2011.

Před startem časovky. Simona Matičková ze Slovenska, za ní
startuje Iveta Kolínská a vzadu je připravena Shelly Quatier z
Kanady.

Start silničního závodu na MS paracyklistiky 2011 v Dánsku.

Iveta Kolínská na stupních vítězů MS paracyklistiky 2011 v Dánsku, stříbro pro Ivetu Kolínskou, zlato pro Shelly Quatier.
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