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Vážení a milí čtenáři,
XII. ročník

březen 2017
www.blatensko.eu blatensko@blatensko.eu
Farnost Blatná a Svazek obcí Blatenska
Vás zvou

1. května 2017 od 16,00 hod.

Jan Matěj Rak
„Prvomájový koncert“
kostel Nanebevze
Panny Marie v Blatné
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8. května 2017 od 13 hod.
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Žehnání kaple ve Střížovicích
Je na Blatensku spousta kaplí, o většinu z nich je postaráno. Ovšem kaplička ve Střížovicích
musela počkat až do příchodu rodiny Šmrhů, aby se jí postupně vrá l krásný vzhled
a duchovní náplň. Ve spolupráci s obcí Myš ce se kaple hodně zvedla. Letos nezbylo než
obrá t se na duchovní správu v Blatné, k níž jsou Střížovice přifařené, aby kaplička mohla
být požehnána. Českobudějovický biskup souhlasil s obřadem a zároveň s udělením nového
zasvěcení (o dosavadním zasvěcení se v pramenech nenašla žádná informace).
Navržené jméno bude neopakovatelné nejen na Blatensku, ale snad i v celé republice,
v Evropě či dokonce ve světě: kaple Božího milosrdenství a Panny Marie, Prostřednice všech
milos . Zmíněný Mariin tul má svojí památku dne 8. května, proto se slavnost uskuteční
zrovna tento den ve 13 hodin. Nenechte si to ujít!
P. Marcin Piasecki, Tomáš Koželuh

březnový SOBáček nám vychází v době,
kdy máme za sebou období masopustních
průvodů, maškarních bálů a plesovou sezónu.
Tedy dobu rados , křepčení a veselí, po které následuje období
postění se. Nespočívá to jen v omezení se v jídle, ale především
by každý měl zapracovat na proměně a obnově svého života,
odpočinout si, navázat kontakty s druhými, především s rodinou a přáteli a připravit se na další období letošního roku, ve
kterém započne jeden z největších křesťanských svátků – Velikonoce.
Také se blíží ke konci vláda paní Zimy, která nám letos, po
dlouhé době, dala zase opravdu pořádně zabrat. Ale myslím, že
i přes to všechno, většina z nás za to byla ráda a opravdu si ji
užila. Především děti se po dlouhé době mohly věnovat všem
tradičním zimním radovánkám jako je sáňkování, bobování,
koulování, bruslení či lyžování. Zima byla tentokrát opravdu
téměř taková, jako ji známe z obrázků Josefa Lady. Škoda jen,
že se nám tento obraz nenaskytl už v období vánočních svátků.
Po dlouhé a velmi tuhé zimě se však určitě všichni těšíte na
příchod jara, a to bez ohledu na to, jak velcí milovníci zimních
radovánek jste. Dny se nám pomaloučku prodlužují a je téměř
jisté, že příroda se už probouzí ze zimního spánku. Všechno
venku se začíná zelenat, rozkvétají první jarní kvě ny a za nedlouho je budou následovat i první stromy. Většina z nás se tak
zabývá jarním úklidem a to nejen v domácnostech, ale především venku na zahrádkách.
Nejen na zahrádkách, ale i v obcích je třeba provést jarní
úklid veřejných prostranství, dále například prořezat stromy
nebo jiné dřeviny. Proto ani my, ve Svazku obcí Blatenska, jsme
přes zimu nezaháleli a snažili jsme se pilně pracovat a dokončit
projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ tak, aby
všechny zapojené obce dostaly včas nádoby na tříděný odpad
i velkoobjemové kontejnery na bioodpad, které určitě při nadcházejícím jarním úklidu využijí.
Jak již bylo zmíněno, můžeme se brzy těšit na velikonoční svátky, svátky jara, které nám letos vycházejí téměř až na
polovinu dubna. Ve většině obcí tady u nás na Blatensku se
stále udržují staré zvyky a tradice jako je velikonoční rachtání,
pondělní koleda, malování vajíček, pletení pomlázek, pečení
beránků a mnoho dalšího. Je určitě velkým pozi vem, že na
tyto hezké zvyky a tradice se tady u nás nezapomíná a doufejme, že zde zůstanou ještě pro mnoho dalších generací. Zelený
čtvrtek a Velký pátek patří především průvodu dě s rachtačkami v rukou, které dle starých tradic nahrazují zvony, které
v poledne na Zelený čtvrtek odlétly do Říma, a proto nemohly
zvonit. Na Bílou sobotu ráno se pak dě vydávají naposledy po
cestách svými obcemi. Zastaví se v každém obecním stavení,
kde přednesou tradiční velikonoční básničku a za svou pilnou
službu si tak vykoledují nejen vajíčka, ale i plno sladkos a jiných dobrot, které si pak mezi sebe rozdělí rovným dílem. Velikonoční pondělí pak tradičně patří koledníkům s pomlázkami
a barevnými pentlemi, kteří se starají o to, aby dívky, slečny
a ženy zůstaly po zbytek roku krásné a zdravé.
Po Velikonocích už bude jaro v plném proudu a léto již bude
pomalu klepat na dveře. Každý z nás bude uvažovat o tom, jak
stráví horké, slunečné letní dny, ale to za m nepředbíhejme.
Na závěr bych chtěla popřát všem čtenářům SOBáčku spokojené proži velikonočních svátků, ať se každému z Vás poštěsokusit něco z tradiční Velikonoční atmosféry a k tomu také
hodně krásných a slunečných jarních dnů.
Dana Vohryzková
předsedkyně SOB
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Co vše se „upeklo“
u SOBu
o Jednání Valné hromady SOB se

če

Co

se

poprvé v roce 2017 konalo 22. února.
Na programu byly mj. volby do užšího
vedení SOBu, které se v souladu se stap e novami konají každé dva roky. Rada SOB
má devět členů:

v SOBu

 Dana Vohryzková, předsedkyně SOB
 Bc. Kateřina Malečková, 1. místopředsedkyně, starostka Města








Blatná
Vladimíra Tomanová, 2. místopředsedkyně, starostka Obce Kadov
Stanislava Mašková, starostka Obce Lnáře
Jiří Bláha, starosta Obce Bezdědovice
Tomáš Koželuh starosta Obce Myš ce
Ing. Luboš Peterka, starosta Městyse Radomyšl
Jiří Plechatý, starosta Obce Třebohos ce
Ing. Jiří Rod, starosta Města Sedlice

o Současně byl zvolen kontrolorem SOB Pavel Vejšický, starosta Města
Bělčice

o Realizace projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů ve svazku

o
o

o
o

obcí Blatenska» se blíží do ﬁnále. S obcemi jsou postupně uzavírány
smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad. Byla připravena žádost
o proplacení uznatelných nákladů projektu (o projektu více na str. 3).
Zúčastnili jsme se pracovního setkání svazků obcí z Jihočeského,
Plzeňského a čás Středočeského kraje v projektu CSS.
Byla zahájena realizace projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB

a obcí SOB“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817, který získal
podporu z Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci toho projektu se již konala první vzdělávací akce pro účetní
malých obcí, uskutečnily se první schůzky pracovních skupin pro
tvorbu strategických rozvojových dokumentů obcí. Zástupci členských
obcí zpracovávají podklady pro nové strategické dokumenty rozvoje
svých obcí, konzultujeme společné otázky. Současně proběhla první
školení k využívání výpočetní techniky v obcích se zaměřením na
využívání geografických informačních systémů.
V únoru byl zahájen letní semestr Virtuální univerzity 3. věku.
V průběhu dubna dalších 11 studentů z Blatenska dokončí šestý kurz.
Na přípravě tradičního stolního kalendáře SOBu pro rok 2018 se
intenzivně pracuje. Výzva s žádos o Vaši pomoc se sestavením
kalendáře SOBu 2018 je uvedena v SOBáčku níže.

Co by se mělo na Blatensku „upéct“:
o Připravujeme podklady pro další jednání Valné hromady SOB, která
o
o
o
o

o

je plánovaná na přelom května a června 2017. Na programu bude
mj. projednání závěrečného účtu SOBu za rok 2016.
Jako všechny obce i SOB se připravuje na závěrečný audit hospodaření
za minulý rok.
Je připraveno další pokračování „Klubu šikovných rukou na
Blatensku“, samozřejmě se zaměřením na Velikonoce a jarní
doplňky, opět s lektorkou Danou Koubkovou.
Úspěšní studenti VU3V se budou moci zúčastnit dne 11. května
slavnostní promoce v Praze. Gratulujeme
Ve spolupráci se ZUŠ Blatná a Městem Blatná vyhlásil SOB XIV. ročník
soutěže z cyklu Příroda Blatenska. Letos nese pod tul Blatensko
pohodové. Propozice výtvarné soutěže najdete v SOBáčku na jiném
místě. Hodno cí komise se sejde v první polovině května a vybere ty
nejhezčí a nejvýs žnější práce.
Na začátku května bude mít tato hodno cí komise těžkou práci,
bude muset vybrat ty nejlepší práce z těch krásných a úžasných
soutěžních výtvarných prací XIV. ročníku cyklu soutěží a výstav
Příroda Blatenska.

o Samotné vyhodnocení letošní výtvarné soutěže a předání diplomů
o

bude součás projektu „ZUŠ Open“ – v úterý 30. května 2017.
Současně si připomeneme uplynulé ročníky.
Budou zahájeny kroky pro realizaci společného projektu obcí SOB
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2017.

Své příspěvky, články o dění u Vás i s fotograﬁemi, pozvánky a další
informace o životě v obcích na Blatensku posílejte na naši e-mailovou
adresu: blatensko@blatensko.eu. Uzávěrka příjmu příspěvků do květnového vydání je v úterý 2. května 2017.
Radka Vokrojová

Co je ZUŠ Open?
Celonárodní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném
prostoru.

Program pro širokou veřejnost po celé České republice.

ZUŠ představí svůj program v rámci jednoho společného dne
v úterý 30. května 2017.

Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců
v malých i velkých městech.

Den oslav, sdílené rados a respektu k unikátnímu systému
základního uměleckého vzdělávání.

Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají
zájem o umění a kul vaci nejmladší generace.
Cíle ZUŠ Open

Zviditelnění práce a ak vit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální
kampaně.

Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo
obvyklý rámec a prostory škol.

Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol
a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu.

Posílit respekt základních uměleckých škol.
Pořádá Nadace Magdaleny Kožené a ZUŠky v celé ČR za ﬁnanční
podpory Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Karla Janečka. Partnery jsou Asociace ZUŠ a Svaz
měst a obcí.
Zdroj: h p://www.zusopen.cz

Kalendář SOBu na příš rok 2018
Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska
připravujeme opět tradiční stolní kalendář. Prosíme zástupce obcí,
organizátorů kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí,
aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok 2018. Podklady,
prosíme, zasílejte na blatensko@blatensko.eu nebo poštou Na Tržiš
727, 388 01 Blatná popř. přijďte domluvit vše osobně. Své podklady,
zasílejte nejpozději do pátku 5. května 2017. Nezapomeňte
uvést datum a název akce, místo konání popř. pořadatele a další
podrobnos , které znáte. Uvítáme, když nám poskytnete ilustrační
fotograﬁe ze života obcí na Blatensku (uveďte autora popř. název
fotograﬁe). Děkujeme a těšíme na spolupráci.
Bohumila Hoš čková, Radka Vokrojová

Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání
SOBáčka č. 56
je v úterý 2. května 2017
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Svazek obcí Blatenska
je zapojen do projektu
Svazu města a obcí ČR
se zkráceným názvem
CSS.

Úřední hodiny CSS:
Pondělí
8,00 – 11,00
Středa
8,00 – 11,00
Pátek
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
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Víte, že...


do projektu „Centra společných služeb“ se zapojilo 83 DSO?



zapojených obcí je přes 1600 a žije v nich více než 2,1 mil.
obyvatel?



na CSS se mohou obracet se svými požadavky také občané?



CSS vydávají informační zpravodaj se zajímavostmi
z regionu, který je ke stažení na stránkách DSO?



celkem projekt zaměstnal v území 186 lidí, z nichž přes 2/3
jsou ženy?



téměř 2/3 zaměstnanců má předchozí zkušenos s prací pro
DSO?



nejmladší zaměstnanec má 21 let a nejstarší 68 let?

Po předchozí telefonické dohodě kdykoliv i mimo úřední hodiny.



Dana Vohryzková
Manažerka CSS
Tel.: 607 032 192
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu

že nejvíce zapojených DSO je z Jihomoravského kraje (12)
a nejméně z Ústeckého kraje (1)?



více než polovina starostů má zájem o monitoring dotačních
možnos a přípravu dotačních projektů?



průměrný DSO zapojený do projektu má 19 obcí a 19 s.
obyvatel?



mezi největší zapojené DSO z hlediska počtu obcí patří:
Střední Morava (65), Telčsko (46) a Severovýchod (42)?



mezi nejmenší zapojené DSO z hlediska počtu obcí patří:
Ašsko (5), Větrník (6), Dolní Poolšaví a Velké Dářko (7)?



mezi největší zapojené DSO z hlediska počtu obyvatel patří:
Střední Morava (290 s. obyv.), Chomutovsko (81 s.)
a Novoborsko (64 s.)?



mezi nejmenší zapojené DSO z hlediska počtu obyvatel
patří: Velké Dářko (3 s.), Větrník (3,5 s.) a Záhoran (4 s.)?



zájem o účast v projektu inicioval vznik několika DSO (např.
Chomutovsko, Hanácký venkov)?



nejmenší obce mají Telčsko (průměrně 294 obyv.), Střední
Pootaví (314 obyv.) a Vlachovo Březí (349 obyv‘.)?



největší obce mají Dolní Poolšaví (průměrně 5 s. obyv.),
Hodonínsko (průměrně 4,5 s. obyv.) a Střední Morava
(průměrně 4,5 s. obyv.)?
Zdroj: Informační servis SMO ČR č. 1/2017

Ing. Radka Vokrojová
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 728 881 358
e-mail: blatensko@blatensko.eu

Nové nádoby na tříděný odpad
v obcích SOBu
Jedná se o společný projekt členských obcí Svazku obcí Blatenska.
SOB má 32 členských obcí, do projektu se jich zapojilo 29. Projekt je
spoluﬁnancován Evropskou unií z Fondu soudržnos v rámci Operačního
programu Životní prostředí (=OP ŽP). SOB zajis l pro zapojené členské
obce projekt od podání žádos o dotaci do OP ŽP, výběr dodavatele
na veřejnou zakázku tedy dodavatele zvonů na tříděný odpad
a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad včetně administrace celého
projektu.
Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na
území SOB. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání
s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 151 t/rok.
Celkově jsme nakoupili 167 ks nádob – 29 různých druhů.
V první polovině února 2017 proběhlo předávání nádob jednotlivým
obcím. Nádoby byly rozmístěny podle požadavků členských obcí i do
jejich sídelních čás na náklady dodavatele sběrných nádob.
Dodavatelem celé zakázky pro SOB byla obchodní ﬁrma ELKOPLAST
CZ, s.r.o., se sídlem Zlín, Štefánikova 2664. Všech 167 kusů nádob na
tříděný odpad dovezl dodavatel do areálu Technických služeb města
Blatná na Hajanské silnici jako „polotovary“, kde byly kontejnery
kompletovány. Technické služby města Blatná na náklady Elkoplastu
nádoby rozvážely v první polovině února 2017 jednotlivým obcím.
Nádoby byly rozmístěny podle požadavků členských obcí i do jejich
sídelních čás a to na náklady dodavatele sběrných nádob tzn. na
náklady Elkoplastu.
Dana Vohryzková
Manažerka CSS

Název projektu:

„Doplnění sběru separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“
Reg. č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000264
Celkové uznatelné náklady:
2.978.052,- Kč vč. DPH
Dotace EU:
2.531.344,- (85%)
Příspěvek příjemce podpory:
446.708,- Kč (15%)
Zahájení realizace projektu:
1. 4. 2016
Plánovaného ukončení projektu:
31. 05. 2017
Řídicí orgán:
Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace:
Svazek obcí Blatenska

Svazek obcí Blatenska


SOB tvoří 32 obcí, necelých 16 s. obyvatel



SOB byl založen v roce 1998



Největší obec je Město Blatná se 6.558 obyvateli



Nejmenší jsou Obec Chobot se 46 obyv. a Obec Bratronice
s 52 obyv.



Více než 1.000 obyvatel mají obce: Město Bělčice, Městys
Radomyšl a Město Sedlice



Obec Lnáře má 700 obyvatel



Další obce SOBu, které mají více než 300 obyvatel a méně
než 400 obyvatel, jsou: Bezdědovice, Kadov, Předmíř,
Škvořetice, Třebohos ce, Záboří



Šest obcí SOBu má méně než 100 obyvatel: Bratronice,
Březí, Hlupín, Hornosín, Chobot, Lažany



Průměrně se uvádí, že jedna obec SOBu má 500 obyvatel
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Další tříkrálová sbírka je úspěšně za
námi. To mě vede k zamyšlení nad m, že
ten náš svět vůbec není zlý, jak mnozí tvrdí. Představuji si, kolik dobra a úsměvů se rozšíří po světě pouze za těch čtrnáct
dní, co se sbírka koná. Nadšené dě s nadšenými vedoucími s úsměvem
předávají požehnání a přejí k novému roku. Úsměv je nakažlivý, a tak
přimějí i mnoho lidí, aby se při setkání s nimi také usmáli.
Nevadí sníh ani mráz. Dělají něco pro druhé a zároveň pro sebe.
Dobrý pocit z toho, že pomáhají, jim dovoluje podívat se na svět trošku
jinak než dosud.
Jistě si naši skvělí koledníčci zaslouží velké poděkování. V tom nás
podporují i městské úřady a různé ins tuce. Děkujeme mto Městskému
úřadu Blatná a Centu vzdělávání a kultury Blatná, Městskému úřadu
Volyně a organizaci Volyňská kultura, za bezplatné promítnu ﬁlmu
Malý princ. Dále děkujeme Městysu Radomyšl za vstupenky na místní
koupaliště pro dě z Radomyšle.
Tříkrálová sbírka není pouze o sehnání peněz na pomoc lidem, kteří
to potřebují. Je o solidaritě mezi lidmi, o podpoře spolupráce mezi
charitou, obcemi, městy, farnostmi atd. Otevírá srdce a přiměje lidi
k úsměvu. Vychovává naše dě k tomu, aby nebyly sobecké. Její přínos
je opravdu obrovský.
Olga Medlínová,
Ředitelka Oblastní charity Strakonice

Má vlast
cestami proměn
Česko opět oživí putovní výstava o úctě k domovu a odpovědnosti
za svůj kraj. Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší
svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Od začátku roku mohou kraje, města, obce, místní organizace, ﬁrmy
i ak vní jednotlivci, přihlašovat na výstavu proměny, o které se zasadili
ve svém okolí.
„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět, že
se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do lepšího stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající stavby. Příznivé
změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ říká osobnost projektu,
známý kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk.
Výstava s úctou představuje osudy zchátralých budov proměněných
v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměs ch a návsích,
rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.
„Je výjimečná m, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na ní uvidíte,
můžete vidět také ve skutečnos . Je svědectvím o úctyhodné práci lidí na
zvelebování našeho společného domova,“ popisuje smysl výstavy její ředitelka Drahomíra Kolmanová.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. 9. ročník
výstavy bude zahájen 20. května 2017 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava
setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede, v dílčích kolekcích, na putování
do všech krajů naší vlas . Proměny je možné přihlásit do 31. března 2017
na webu www.cestamipromen.cz.
„Prostřednictvím výstavy jsme se stali součás společenství lidí, kterým záleží na jejich bezprostředním okolí. A můžeme inspirovat další.
To pro mne hodně znamená,“ vysvětluje výpravčí Květa Slabá, která na
výstavu přihlásila proměnu svého domovského nádraží v severočeských
Rynol cích.
V roce 2016 se na výstavě představilo celkem 112 proměn ze všech
krajů Čech, Moravy a Slezska. Tyto proměny nyní stále ještě putují po regionech a zakončí svou pouť v dubnu tohoto roku.
Více na http: cestamipromen.cz

OBEC

2017

Bezdědovice

4 497,-

Bělčice

8 964,-

Blatná

27 650,-

Buzice

3 040,-

Čečelovice

6 647,-

Hajany

4 155,-

Hornosín

6 550,-

Chlum

3 110,-

Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno

8 484,-

Kocelovice

2 041,-

Lažánky

3 710,-

Lnáře

4 941,-

Mačkov

1 280,-
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Mužetice

2 916,-

Předmíř

4 069,-

Sedlice

27 450,-

Škvořetice, Pacelice

6 526,-

Tchořovice

8 790.-

Uzenice,Uzeničky,Červnísko

7 077,-

Celkem za Blatensko

141 897.-

Celkem za OCH Strakonice

306 837.-

Přepis dopisu dě
z DD Volyně:
„Vážená paní ředitelko,
Chceme Vám poděkovat, že jsme se
mohli zúčastnit pohádky Malý princ
v kině ve Volyni. Představení jste nám
dala, jako poděkování, za Tří královou
sbírku. My vám také chceme poděkovat
a zasíláme Vám obrázek.
Dě a teta Koubová
Adam, Nikola, Kristýna
DD Volyně“

- Běžné nákupy a pochůzky
- Velký nákup: 115 Kč/úkon
- Praní a žehlení ložního prádla 70Kč/kg
- Praní a žehlení osobního prádla 70Kč/kg
- Pomoc při zajištění velkého úklidu: 10 Kč/5 min.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři 10 Kč/5 min.
Fakulta vní úkony:
- Ak vizace motorických, psychických a sociálních schopnos
a dovednos 10 Kč/ 5 min.
- Pomoc při péči o domácí zvíře 11 Kč/ 5 min.
- Doprava Uživatele automobilem OCH: 10 Kč/km
- Přeprava věcí: 15 Kč/km
- Umy jídlonosiče a termoobalu: 25 Kč/úkon
Fakulta vní služby jsou poskytovány uživatelům, kteří mají s Oblastní
charitou Strakonice uzavřenou smlouvu na poskytování základních
činnos .

Odborná sociální poradna
Pro seniory a osoby se zdravotním omezením
Poradenství je poskytováno na území Blatenska a Strakonicka.
Posláním Odborné sociální poradny je bezplatné zajištění odborného
sociálního poradenství v terénu nebo ambulantně. Poskytnu
potřebných informací a podpory přispívající k řešení nepříznivé životní
situace seniorů, osob se zdravotním omezením a členů rodin, kteří
pečují o osobu blízkou. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech,
oprávněných zájmech a jeho povinnostech.
obrázek Malého Prince

Oblastní Charita Strakonice
Pečovatelská služba Blatná
Změna ceníku poskytovaný úkonů
Od 1. 3. 2017 došlo ke změně ceníku v pečovatelské službě na
středisku Blatná. Z důvodu zkvalitnění sociální služby došlo k upravení
ceníku za poskytované úkony. Změnou ceníku dochází k zefek vnění
poskytování pečovatelské služby. Klien nebudou hradit každou
započatou čtvrt hodinu, jako tomu bylo doposud. Úkony budou
klientům účtovány po 5 minutách. Výše ceny se poměrně navyšuje
podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.
Čas strávený zajištěním úkonů u klienta, bude pracovnice v sociálních
službách zaznamenávat pomocí čtecího zařízení.
Věříme, že změnu ceníku uvítají potenciální zájemci o službu, klien
i samotní zaměstnanci OCH Strakonice.

Ceník pečovatelské služby:

Poskytujeme informace, podporu a pomoc především
v těchto oblastech:

-

Orientace v sociálních službách
Poradenství v oblas práva sociálního zabezpečení
Podpora začlenění klienta do běžného života
Bydlení (zprostředkování kontaktů na jiné organizace, poskytující
požadovanou službu)
Mezilidské vztahy
Doprovod klienta na úřady
Lidská práva
Podpora sociálních kontaktů
Poskytnu informací a podpory členům rodiny, kteří pečují
o osobu blízkou

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Obyvatelé z Blatné a okolí mají možnost si v rámci půjčovny zapůjčit
vhodné kompenzační pomůcky, které máme na skladě. V půjčovně
klientovi poradíme, jak získat vlastní pomůcku předepsanou lékařem
a případně předáme kontakty na jiné organizace, kde je možnost
kompenzační pomůcku vyzkoušet, zakoupit či půjčit.

ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.,
platný od 1. 3. 2017
Základní úkony:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 10 Kč/ 5 min.
- Pomoc a podpora při podávání jídla a pi
- Pomoc při oblékání a svlékání
- Pomoc při prostorové orientaci
- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně: 10 Kč/ 5 min.
- Pomoc při úkonech osobní hygieny
- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- Pomoc při použi WC
Poskytnu nebo pomoc při zajištění stravy: 10 Kč /5 min.
- Pomoc při přípravě jídla a pi
- Příprava a podání jídla a pi
- Dovoz nebo donáška jídla: 25 Kč/úkon
Pomoc při zajištění chodu domácnos : 10 Kč/ 5 min.
- Běžný úklid, údržba domácnos
- Donáška vody
- Topení v kamnech, včetně donášky paliva

kompenzační pomůcky

příspěvek
na údržbu
Kč/den

příspěvek
na údržbu
Kč/měsíc

sedák na vanu závěsný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

sprchová židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

nástavec na WC

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

podložní mísa plastová

1 Kč/den

30 Kč/měsíc

chodítko pevné čtyřbodové

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

chodítko čtyřkolové

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

chodítko tříkolové

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

chodítko vysoké s podpěrnou
deskou

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

hygienická židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

klozetové křeslo

6 Kč/den

180 Kč/měsíc

vozík mechanický

7 Kč/den

210 Kč/měsíc

lůžko polohovací elektrické

20 Kč/den

600 Kč/měsíc
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an dekubitní matrace k lůžku

2 Kč/den

60 Kč/měsíc

an dekubitní matrace
se střídavým tlakem
s kompresorem

10 Kč/den

600 Kč/měsíc

stolek k lůžku pojízdný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

hrazda k lůžku volně stojící

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

rehabilitační pomůcka šlapadlo

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

podavač předmětů

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

polohovatelná opěrka pod záda

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Kde nás najdete: náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná
Tel: 380 830 305, 777 808 985 email: poradna@charita-strakonice.cz
Koutná, vedoucí pečovatelské služby

Bratronice
ích

obc

o

ís
První p

Také Bratronice patří k těm vsím
na Blatensku, jejichž jméno ﬁguruje
v lis nném falsu hlásícímu se k roku
1227, jímž král Přemysl I. Otakar
potvrzuje
klášteru
benedik nek
em
u sv. Jiří na Pražském hradě jeho majetek,
y
n é z m í n k důchody a jurisdikci nad poddanými.
Opět je ale potřeba zopakovat, že tato lis na
vznikla až ve druhé polovině 13. stole a třebaže její
obsah odráží skutečnost, dataci do roku 1227 nelze brát za relevantní
výchozí údaj pro historii jakékoli v ní zmíněné obce. Vcelku spolehlivě
můžeme říci jen to, že Bratronice ve 13. stole již existovaly. A nejen
jedny. V citované lis ně ﬁguruje ves tohoto jména hned dvakrát. První,
v originálu „Bratronicih“ (v la nsky psaném textu lis ny zachován český
šestý pád názvu vsi, neboť se píše o platu, který klášteru ve vsi náležel),
je lokalizována do Pražského kraje. Jde tedy o Bratronice ležící v okrese
Kladno, zhruba 9 km západně od Unhoště. Stejnojmennou vsí na
Blatensku jsou ty Bratronice (v originálním textu „Bratronici“), zařazené
mezi klášterní vsi v Prácheňském kraji („in provincia Prahinensi“).
Pro první za m známou písemnou zmínku o Bratronicích na
Blatensku, jíž lze bezpečně datovat, musíme sáhnout do pramene takřka
o stole mladšího, než je výše uvedené falsum. Jde o lis nu, kterou vydali
v Horažďovicích dne 12. 4. 1361 dva drobní šlech ci – Bušek z Chanovic
a Václav z Čekanic. Jejím prostřednictvím stvrdili svůj závazek vytyčit
hranice pozemků u Chanovic a Dobro c, o něž vedli spor s klášterem
křížovníků Božího hrobu v Praze na Zderaze. V lis ně je dále uvedeno,
že se o totéž před m neúspěšně pokoušeli prostředníci, sousedé Buška
a Václava, to ž Mladota ze Záboří a Mikuláš z Bratronic („Nicolaus
de Bratronicz“), kteří na potvrzení této skutečnos rovněž přivěsili
k dokumentu své peče . Bratronice jsou zde tedy uváděny, podobně
jako v mnoha jiných případech, ve formě šlech ckého přídomku. Místní

Lis na Buška z Chanovic a Václava z Čekanic z 12. 4. 1361, obsahující písemnou zmínku
o Bratronicích – celek; NA, ČG – L, inv. č. 79

Detail lis ny z 12. 4. 1361 se zápisem týkajícím se Bratronic (podtržen)

souvislos pak nedovolují pochybovat, že jde skutečně o Bratronice na
Blatensku. Rok 1361 tak můžeme oprávněně pokládat za první známý,
jednoznačně datovaný doklad existence této vsi.

Březí
Na oﬁciálním webu obce Březí se dočteme, že první písemná zpráva
o obci pochází z roku 1379, ovšem bez uvedení bližšího kontextu.
Pokusme se tedy ověřit toto datum v pramenech a zjis t, zda opravdu
souvisí s Březím na Blatensku či nikoli a v opačném případě jej nahradit
jiným, které bude lépe odpovídat historické skutečnos . Vybízí k tomu
především fakt, že Březí patří v českomoravském prostoru k velmi
rozšířeným místním názvům.
Jako nejpravděpodobnější se jeví, že rok 1379 byl získán z berního
rejstříku Plzeňského kraje, který z la nsky psaného originálu badatelsky
zpřístupnil historik Josef Emler. Zde jsou uvedeny tři vsi jménem Březí.
Již územní rozsah pramene ovšem vybízí k zamyšlení, zda by v něm
měla své místo právě ta naše, když patřila historicky k Bozeňskému,
respek ve Prácheňskému kraji. Nicméně pro úplnost se o lokalitách
ﬁgurujících v citovaném rejstříku zmíním. První z nich (v originálu
„Brzieza“) patřila spolu s několika dalšími vesnicemi, například Jesením,
Němčicemi a Čachrovem, Vilémovi z Čachrova. Z místních souvislos
je zcela zřejmé, že v tomto případě jde o ves Březí necelých 1,5 km
severozápadně od Čachrova na Klatovsku.
Druhé Březí („Brziezy“), uváděné berním rejstříkem z roku 1379, bylo
rozděleno mezi více držitelů a jednalo se o ves na severním Plzeňsku,
německy zvanou Seslas, dnes část obce Pernarec. Tře Březí (v originálu
„Brzieza“) patřilo ke zboží Žinkovy, o nějž se dělilo více držitelů jak
šlech ckých tak církevních. Je to ves ležící na silnici do Přeš c, necelých
9 km západně od Nepomuka.
Jelikož jinou zprávu, která by spadala do roku 1379 a spolehlivě by se
týkala Březí na Blatensku, k dispozici nemáme, nezbývá než poohlédnout
se v jiných zdrojích. Regionální historik P. Jan Pavel Hille uvádí Březí až
k roku 1565 jako součást panství Rožmitál, náležejícího tehdy Florianu
Gryspekovi z Gryspachu. Antonín Profous ovšem ve svém díle „Místní
jména v Čechách“ posouvá první písemnou zmínku o vsi až k roku 1473
a spojuje ji s osobou šlech ce Mikuláše Vepře z Třemšína, který tehdy na
Březí sídlil. A skutečně v lis ně z 3. 7. 1473, jíž Lev z Rožmitálu a Blatné
vyznává prodej zápisného listu na Domažlice Zdeňkovi ze Šternberka,
nacházíme jako svědka „pana Mikulasse Weprzye z Trzemssyna a na
Brziezy“. Tentokráte není pochyb, že jde o naše Březí a poněvadž nebyla
zjištěna již žádná starší zpráva o něm, můžeme tu citovanou považovat
v souladu s A. Profousem za nejstarší známou. Zajímavé je, že v době,
do níž tato zmínka spadá, bylo v Březí šlech cké sídlo, jehož charakter
ovšem neznáme. Spíše se ale jednalo jen o rezidenční dvůr. Z hlediska
majetkového vývoje můžeme usuzovat, že Březí příslušelo původně ke
zboží hradu Třemšína a teprve v závěru 15. stole přešlo spolu s ním
na pány z Rožmitálu a bylo integrováno do rožmitálského panství.
Nicméně zůstalo takříkajíc v rodině, neboť jak páni z Třemšína, tak páni
z Rožmitálu vzešli z velmožského rodu, jemuž historiograﬁe 19. stole
dala jméno Buzicové.
V souvislos s Březím nelze opomenout samotu Borek, která
se nachází na katastrálním území obce necelé 3 km jižně poblíž
stejnojmenného rybníka. Na sklonku 14. stole zde byla samostatná
osada o nejméně třech usedlostech. Zmiňována je v roce 1397 (Hille
uvádí chybně 1398), kdy úřad generálního vikáře pražského arcibiskupství
potvrdil donaci Přibíka ze Švihova ve formě stálého platu od místních
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osadníků Václava, Jana a Svacha kostelu v Bubovicích na sloužení mší
za Přibíkovy předky a na dobročinné účely. V roce 1565 patřila osada
tvořená třemi opuštěnými poddanskými dvory k rožmitálskému panství.
Roku 1840 je zde uváděna chalupa a ta tu stojí dodnes. Zaniklou osadu
připomíná název severně ležícího lesa „Na Borku“, dříve „Na Borcích“.
Lesní úsek v její bezprostřední blízkos je na mapě Stabilního katastru
z roku 1837 přímo označen pomístním názvem „Stará ves“. Jméno osady
také převzal již zmíněný rybník.

Buzice
V případě Buzic se nabízí lákavá a v literatuře i jiných zdrojích
nezřídka uváděná domněnka, že historické počátky této vsi souvisí s
velmožským rodem Buziců erbu sviní hlavy, z nějž vzešly slavné rody
pánů z Rožmitálu, Valdeka, Hazmburka a Šelmberka. Sviní hlava se konec
konců dostala i do novodobého znaku obce navrženého Stanislavem
Kasíkem z Roudnice nad Labem. Skutečnost ale byla zřejmě prozaičtější.
Předně je nutno zdůraznit, že označení Buzicové vytvořilo pro skupinu
rodů společného původu a výše uvedeného erbu až dějepisectví
19. stole . Ve středověku, kam historické počátky vsi spadají, se
nepoužívalo. Její název je prostě jen odvozen od osobního jména Búz,
což byla jedna z domáckých variant vcelku rozšířených jmen Budivoj,
Budilov či Budislav. Mohl je nosit jakýkoli šlech c, aniž by náležel do
rozrodu honosícího se erbem sviní hlavy. Ostatně kolonizační ak vity
Buziců, budeme-li toto konvenční označení používat, se soustředily
především do oblas Podbrdska. Na Blatensko pronikají od Březnice,
Rožmitálu a Třemšína až ve 14. stole . Samotnou Blatnou získává
teprve počátkem stole následujícího jako dědictví po Bavorech ze
Strakonic Jan z Rožmitálu. V té době již Buzice existovaly. První známá
písemná zmínka o nich to ž pochází z roku 1384, kdy vystupuje Předota
z Buzic („Przyedotha de Buzicz“) jako účastník řízení o prodeji majetku
Oldřichem ze Dvoře c Pavlíkovi z Letů.
Jak vidno, má nejstarší zjištěná zpráva o Buzicích, podobu přídomku
místního šlech ce. Ten byl příslušníkem vladycké rodiny, která měla za
erb čtvrcený š t a v klenotu nad přilbou tři korouhvičky. Jeho vyobrazení
můžeme vidět na dvou go ckých náhrobnících členů téhož rodu
dochovaných v kostele v nedalekých Paš kách. Předota tedy rozhodně
nepatřil k rozrodu Buziců a ani k vyšší, nýbrž k drobné šlechtě. Buď on,
nebo jeho příbuzní a potomci si ovšem postavili poblíž vsi své sídlo –
go ckou tvrz. I přesto, že byla počátkem 17. stole přestavěna na sýpku,
nezapře její věž, vystupující nad úroveň střech, svůj středověký původ.
Znatelný je dosud také příkop, který tvořil součást opevnění tvrze.
Od sklonku 15. stole příslušely Buzice trvale k sousednímu
panství Blatná, kterému v té době vládl Zdeněk Lev z Rožmitálu, tehdy
nejperspek vnější člen rozrodu Buziců, směřující na vrchol své moci.
Jako odkaz na jeho osobu a příslušnost Buzic k blatenskému panství je
nutno chápat sviní hlavu ve znaku obce, neboť tu měl ve svém erbu i on.
K Buzicům patří ještě osady Buzičky a Václavov. Prvně jmenovaná leží
necelé 2 km východně od Buzic. Vznikla na dominikální (vrchnostenské)
půdě pravděpodobně v polovině 18. stole za panování hraběnky
Marie Alžběty Serényiové, rozené z Waldsteinu na Blatné. Pod jménem
„Spusicžek“ ji zachycuje vojenská mapa Čech z let 1764–1768. V roce
1780 je nazývána Zbuzy. Tehdy zde bylo pět chalupníků – Vavřinec Soral,
Václav Hauzar, Vavřinec Meloun, Matěj Šouník a Antonín Vlk. Všem
byly jejich usedlos – „chalupy podruské na místě vrchnostenském“
– zapsány jmenovaného roku do příslušné pozemkové knihy vedené
kanceláří blatenského velkostatku. Z ní se zpětně dovídáme, že chalupu
Vavřince Sorala měl původně Jakub Šnejdar, který ji koupil roku 1756.
To je za m nejstarší zpráva, kterou se mi o Buzičkách podařilo dohledat.
Dokládá, že v onom roce zde nejméně jedna usedlost byla.
Na mapě Stabilního katastru z roku 1837 je v osadě „Busitzek“
zakresleno již sedm chalup s popisnými čísly 56–62. Číslování navazovalo
na Buzice, s nimiž osada měla a dosud má společné katastrální území.
Soudě dle neuspořádaného půdorysu, vznikly Buzičky postupně.
Naopak Václavov, který se nachází zhruba 2 km severovýchodně od
Buzic, má půdorys pravidelný, což svědčí o plánovaném jednorázovém
založení. Hlavní osu zde tvoří komunikace, po jejíchž obou stranách jsou
kolmo situována jednotlivá stavení.
Dominikální ves vznikla z inicia vy blatenské vrchnos , barona
Wenzela (Václava) Karla Hildprandta von und zu O enhausen, na
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jehož počest byla pojmenována právě Václavov. Počátek její existence
můžeme datovat poměrně přesně, a to nejdříve do roku 1798, kdy
Hildprandtové Blatnou zakoupili, a nejpozději do roku 1803, kdy byla pro
novou ves založena vrchnostenským úřadem zvláštní pozemková kniha
a do ní zapsáno vlastnické právo k jednotlivým usedlostem. Zápisy pro
chalupy či spíše domky č.p. 1–5 a 8–10 (č.p. 7 mělo zřejmě stavení mimo
Václavov) byly provedeny od března do července 1803 pro následující
hospodáře: Jana Šleise, Jakuba Neřáda, Václava Faldesa, Jana Havlíčka,
Fran ška Kocha, Fran ška Bambase, Jakuba Tábora (tento zápis záhy
zrušen a převeden na Marii Mrčkovou), Václava Mrázka a Matěje
Ma ska.
V roce 1805 eviduje soupis poddaných panství Blatná ve Václavově
12 popisných čísel, mezi nimi ovšem i mlýn Čermák. Na mapě Stabilního
katastru z roku 1837 je ve Václavově zachyceno 10 usedlos , z toho tři
zděné a ostatní dřevěné. Číslování domů tehdy navazovalo na osadu
Buzičky a m na Buzice, neboť všechny tři měly společné katastrální
území. Na rozdíl od Buziček má však Václavov dnes své vlastní.
Zajímavé je sledovat vývoj názvu osady a jeho prosazování v různých
písemnostech. V citované pozemkové knize je striktně používán
Václavov (německy Wenzelsdorf), nejspíše z respektu vrchnostenského
úřadu k baronu Hildprandtovi. Naopak v matrikách blatenské farnos
najdeme nejprve označení „nové chalupy nad Buzici“ (1803, 1804)
a poté poněkud obyčejněji znějící název Nouzov (Nuzov). Ten zřejmě
odrážel skutečnost, že osada byla založena pro lidi bez majetku, čili
nuzné. Uvádí se, že sem vrchnost pozvala dřevaře ze Šumavy, kterým
dala práci na velkostatku. Až do roku 1808 se v matričních zápisech
objevuje výhradně Nouzov, pak společně s ním jako alterna vní název
i Václavov, který nejpozději od roku 1813 pojmenování Nouzov úplně
vytlačuje.
Vladimír Červenka
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Vážení čtenáři Sobáčku.
Naše doba je velmi dynamická.
Jsme zaplaveni zprávami o všem,
co se kolem nás i u nás děje. Zprávy
o tomto dění jsou všude kolem nás.
de
V klasických médiích, kde jsme vedeni
v á s z a j í m zprávami, komentáři, názory, články
a dalšími výstupy i v médiích novějších jako
jsou různé internetové zdroje, kde můžeme také
veřejně vyslovit svůj názor na aktuální dění. V posledních týdnech
a dnech je jedním z velmi aktuálních témat novela zákona o ochraně
přírody a krajiny. Ze čtyř národních parků, kterých se novela také
dotýká, se tradičně objevují diskuze především o národním parku
Šumava. Kdo se o tuto problema ku zajímá (a měli bychom to být my
všichni, neboť se tu doslova hraje o budoucnost naší krajiny a přírody),
má dostatek informací na všech médiích a to jak na těch tradičních, tak
na internetových. Utkávají se tu hlasy lidí, kteří se přírodou zabývají
profesionálně nebo jako zanícení amatéři (a kteří chtějí u nás zachovat
alespoň nějakou část chráněné rela vně původní přírody) s hlasy lidí
jiného názoru včetně řady poli ků a například i developerů. Ti si myslí,
že tu máme budovat kulturní krajinu, především jak říkají „pro lidi“.
Ale jsou tu i obyvatelé a představitelé obcí z národního parku Šumava
s nejrůznějšími názory. Nebudu se teď záměrně přiřazovat ani k jedné
z těchto skupin (byť jsem svým povoláním přírodovědce předurčen bý
ve skupině první) a připojím zde spíš pár postřehů a zkušenos poněkud
mimo současnou vypjatou veřejnou diskuzi. Ještě ale předestřu pár
faktů. Třeba to, že naše krajina je i přes velkou zalidněnost na tom
s přírodními par emi ještě dost dobře. Za m. Třeba m, že kolem jedné
tře ny naší krajiny zaujímají stále lesy. Sami ale vidíte, jak se tato naše
krajina mění. Mnohá „hodně přírodní“ místa mizí. Stávají se z nich
například pastviny (což má určitý pozi vní efekt) a rozšiřuje se kulturní
krajina. Sám bydlím na okraji Českých Budějovic, kde byl ještě před 30
lety v blízkos nových sídlišť krásný les, odkud jsem nosil do dřívějšího
bytu (který byl víc v centru města) nádherné hřiby. Také tu byly velké
louky a křoviny se starými stromy, kde bylo mnoho druhů nejrůznějších
živočichů. Spousta motýlů, brouků včetně zlatohlávků, krasců lipových
a tesaříků pižmových (to je jen zlomek příkladů). V roce 2003-04 jsme
v křovinatých loukách s přirozenými tůňkami blízko bývalých kasáren
ve Čtyřech Dvorech natočili s režisérem Dlouhým a kameramanem
Ostenem (a partou spolupracovníků z Biologického centra Akademie
věd ČR) dokumentární ﬁlm Louže, který byl několikrát reprízován v České
televizi (a dostal se i do televize francouzské). Tato místa se změnila za
těch pár let k nepoznání.
A jistě máte sami řadu příkladů ze svého okolí, jak se naše příroda mění
pod tlakem civilizace. Ten tlak je samozřejmě logický. Populace bohatne
a tak také rostou naše nároky na bydlení i kulturní vyži a i s mto
souvisí náš tlak na „původní“ přírodu. Nejde mně tady o nějaké naivní
nebo militantní prosazování názoru, že je potřeba všechnu „původní“
přírodu chránit. To ani nejde, civilizace se pomalu rozpíná a je třeba
hledat op mální kompromis příroda-člověk. Rozvíjet kulturní krajinu
ano, ale chránit přitom určité oblas co nejméně pos žené civilizací. To
je to, co jsem výše označil za „původní“ přírodu. Ještě je třeba dodat,
co to vlastně je ta naše „původní“ příroda. V tom je také zakopaný
pes. Té skutečně „původní“ přírody se po sícile ch civilizačního tlaku
zachovalo velmi málo. Mnoho takových míst je už pozměněno. Přesto
mají velikou a mnohdy naprosto nenahraditelnou hodnotu třeba jako
zásobárna vody, genofondu, místa pro regeneraci civilizací vyčerpaného
člověka atd. Přírodou i kulturní krajinou se od sebe liší řada míst na
Zemi. Ve všech „rozumných“ zemích se člověk snaží přírodu chránit.
I v těch zemích, kde civilizace dosahuje vrcholu (USA, Japonsko). Existují
zde vedle sebe oblas velmi hustě zabydlené a oblas zcela přírodního
charakteru (často spolu hraničí). Dobrým příkladem jsou zde Spojené
státy americké, u kterých často kri zujeme to i ono. V oblas ochrany
přírody a zachování přírodních území jsou však na předním místě. Lidé
zde pochopili význam takových území, a proto zde mají tolik chráněných
území a státních a národních parků. Sám jsem jich pěkných pár poznal.
Zajímal jsem se spíše o ty méně známé a turis cky využívané. Takovým

markantním příkladem je pro mne Great Smoky Mountains Na onal Park
ve státech Tennessee a Severní Karolína. Na rozloze více než 2100 km2 se
v Apalačském pohoří rozkládají nádherné lesy plné života. Pro člověka
jsou tu vymezena vyhlídková místa spojovaná centrální komunikací
(s bočními menšími komunikacemi, kterými se lze dostat na některá
význačná přírodní nebo historická místa dál od hlavní komunikace). Pro
pěší vyspělé turisty jsou zde nějaké vyznačené cesty a především tzv.
apalačský trail, po kterém lze projít desítky a stovky kilometrů přírodou
bez civilizace. Na okraji parku je město Gatlinburg s hotely, lanovkou
a atrakcemi pro turisty (obrovské mořské akvárium s dospělými žraloky
a řadou živočichů a ryb). Město hraničí s neporušenou přírodou. Mimo
park je několik větších měst, z nichž Pigeon Forge je plný atrakcí i pro ty
turisty, kteří netouží jen po přírodě. Krása amerických rezervací a parků
spočívá v tom, že je zde příroda skutečně chráněna před civilizačními
tlaky (pro ty je prostoru mimo parky opravdu dost) a „nechytají“ se
zde ani dřevaři ani stavitelé domů a podobně. A můžete se zde setkat
s opravdu velkými zvířaty. Dokonce s některými občas nebezpečnými jako
jsou třeba medvědi (i oni mají právo na existenci). Nikdy nezapomenu
na setkání s velkou medvědicí baribala (medvěd černý, na snímku), která
stála za skálou asi 8 metrů od cesty obcházející skálu. Medvědice tam
byla s medvídětem, které jsme my, tři turisté, zaujali tak, že se k nám
vydalo. To už je poněkud nebezpečná situace a jeho máma nám to také
medvědice dávala hlasitě najevo (to je běžný způsob zastrašování).
Naštěs si to medvídě rozmyslelo a vydalo se zpět k mámě, pak dál
směrem od nás po stezce ve skalách. Medvědice s viditelnou úlevou se
dala za ním a my si také oddechli. Já přitom ještě stačil nafotografovat
pár snímků (poté co jsem během zastrašování stačil vyměnit objek v za
vhodnější). Příkladů z USA mám mnohem víc. A taky třeba z Norska (ale
to už jsem psal v loňském zářijovém SOBáčku) a dalších zemí.
Přírodu prostě potřebujeme. A to všichni. Třeba jen proto, že
návštěva v ní je nejlepší terapie a ještě zadarmo (naštěs to naši lidé
vědí, většina je pro zachování naší přírody). Jedna malá holčička,
sedící ještě v kočárku, mi nedávno sama od sebe řekla: „Bez přírody
není nic“. A tak si nejlépe zachovalá místa musíme umět chránit. A to
po dlouhá léta, prak cky nekonečně. Bez ohledu na snahy některých
poli ků, lobbistů, developerů a dalších celou naší přírodu změnit
a „zkulturnit“ musíme určité oblas ochránit. Striktně a zákonem. Už
jsme naštěs docela pochopili (díky prak ckým příkladům za poslední
léta), co znamená špatné hospodaření s územími majícími vliv na vodu
v krajině (a důsledky na povodně a slábnu m vodních zdrojů), co se děje
s některými nešťastně (nevhodnými dřevinami) vysázenými kulturními
lesy když přijde orkán, kolik máme v krajině nepořádku (staré továrny
a plochy plné staré rezivějící zemědělské techniky), jaké má důsledky
jednostranná ekonomicky podmíněná výsadba velkých monokultur
(řepka) a tak podobně (problémy máme tam, kde příroda směrovaná
miliony let evoluce chybuje minimálně; přesto jí často zpupně
nedůvěřujeme a chceme ji vodit za ručičku). Přeměníme-li naši krajinu
pouze na krajinu kulturní, přinese nám to zisky jen na nějaký čas. A co
naši potomci, myslíme vždy na ně? Vzpomeňme na masy Holanďanů
nacházející v naší přírodě hlavně o dovolených relax (když je u nich
krajina z velké čás jen kulturní).
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V poslední době je v Evropě tendence vracení do přírody původních
živočichů, kteří v ní byli člověkem vyhubeni (některé druhy se vrací
dokonce spontánně jako třeba vlci). Impozantní jsou především velcí
savci jako koně, pratuři, zubři, losi, rysi, medvědi, vlci… I u nás jsou tyto
pokusy „v běhu“ (za m samozřejmě na oplocených velkých plochách).
Je skvělé, že se na tomto projektu podílí kromě jiných organizací i naše
jihočeské Biologické centrum.
A dnes už poslední věc, kterou musím komentovat. V souvislos
s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny se objevuje ve slovníku řady
lidí z oblas poli ky slovo „Divočina“. Říkají, že jde příznivcům zachování
přírody u nás o to, aby tu vznikla „divočina“. Divočina se míní jako něco
nebezpečného, nega vního, odporného. Je snad zabetonovaná krajina
plná supermarketů, skladů a skládek a polí žluté řepkové barvy, tato
civilizační divočina něco pozi vnějšího? Trocha opravdové divočiny by
nám neuškodila. Ale moc jí nemáme. Už jsme ji dávno „zušlech li“ (jak
už to tak člověk rozumný neboli Homo sapiens umí). Zachovejme tedy
tyto zbytky přírody nejen pro nás, ale hlavně pro další generace. Je to
ostatně naše povinnost. Snažme se přírodě správně rozumět. Nechme
si poradit od dobrých odborníků, máme jich opravdu dost. Čím více
budeme přírodě rozumět, čím více ji necháme bez našeho vlivu alespoň
někde (např. v národních parcích) „experimentovat“ tak, jak to dělá
od pradávna, a my se tomu budeme snažit porozumět, m méně se
budeme bát a „šílet“ z v ní probíhajících přirozených procesů, jako jsou
třeba cyklická přemnožování některých druhů (ta tu byla mnohem,
mnohem dřív než se objevil člověk) organismů a podobné zákonitos .
Fran šek Weyda
března 2017
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Zima a hmyz aneb
malé ohlédnu
za zimou

d

te

Ačkoliv tyto řádky píšu v předs hu
a v době, kdy je budete číst, se již (snad)
( n e j e n ) B l a bude probouzet jaro, je již teď jasné,
že letošní zima byla ve srovnání s těmi
předchozími výjimečná. Respek ve podobala
se klasické středoevropské zimě tak, jak ji známe z vyprávění našich
rodičů, dědečků a babiček. Prak cky po celý leden a velkou část února
halila naši krajinu sněhová peřina. Podle zažité představy je sněhová
pokrývka pro přírodu prospěšná, izoluje od tuhých mrazů a na jaře
poskytuje prospěšnou vláhu. Přiměřená sněhová pokrývka zajišťuje
klidný odpočinek mnoha druhům rostlin i živočichů.
Na druhou stranu může být sněhová pokrývka i domovem pro některé
organismy. V horských oblastech se můžeme na osluněných místech
setkat se „sněžnými řasami“, tedy jednobuněčnými organismy, které
rostou na pomalu odtávající ledové krustě. Z taxonomického pohledu se
nejedná pouze o řasy, ale jsou to zástupci sinic (tedy fotosynte zujících
bakterií), obrněnek, skrytěnek, zla vek až po zelené řasy.
Sněhovou pokrývku ovšem jako svůj domov využívají i zástupci
početné skupiny hmyzu.
Možná vás při zimních procházkách překvapilo množství malých
drobných tvorečků, kteří po sněhu doslova skákali a zdálky připomínali
zrnka máku. Jednalo se o chvostoskoky, prastaré příbuzné pravého
hmyzu. Chvostoskoci se živí vysáváním rostlinných šťáv, odumřelou
rostlinnou hmotou a tak podobně. Od svých korýších předků si na
zadečku nesou zachované konče ny, z nichž jedna, zvaná furka, jim dala
jméno. Právě díky furce chvostoskoci skáčou. Masový výskyt těchto
drobounkých zvířátek vzbudil pozornost lidí a jedna soukromá televizní
stanice dokonce referovala o broukománii ve snaze vyvolat senzaci.
Nebylo se ale čeho bát, chvostoskoci lidem nic nedělají.
Dalším tvorem, který využívá nepatrné zimní oteplení, je plička.
Tipličky připomínají svým vzhledem velkého komára nebo spíše malou
plici (se kterou jsou i příbuzní) a při teplotách okolo 5 stupňů poletují
nad lesními cestami (ale i jinde).
Mezi nejpodivnější zimní hmyz patří ale sněžnice. Sněžnice jsou výrazně větší než chvostoskoci, dosahují velikos do 5 mm a mají nápad-
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ně protažené hlavy. Samice
jsou bezkřídlé, za mco samci
používají zbytky svých křídel
k přidržování samiček při páření. Sněžnice jsou v řadě evropských jazyků označovány
jako sněžné blechy, a to hlavně kvůli své schopnos skákat.
Zajímavos je, že s blechami
mají opravdu něco společného, řád srpice (kam sněžnice
patří) je skutečně nejpříbuzSněžnice lesklé při páření, Myš ce, 4. 2. 2017
nější blechám.
„Sněžný“ hmyz se samozřejmě nevyskytuje jen během zim se
sněhovou pokrývkou, ale díky sněhové pokrývce si ho můžeme dobře
všimnout. Zkrátka příroda nespí ani v zimě.
S přáním hezkého jarního probouzení,
Petr Šípek, zoolog, PřF UK
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Jidášský groš

Toto sousloví značí nejvíce zavrženíhodný skutek – zradu přítele ze zištných
důvodů. Jidáš, jméno Ježíšova učedníka, který svého guru podle legendy zradil, se stalo synonymem podlos .
O
Známe „jidášský komplex“, „jidášovu
č e š t i n ě mzdu“, „jidášský polibek“. Pamatujeme si
ale, proč to udělal a co z toho měl? Jidáš, muž
z města Kariotu, nebo také Jidáš Iškariotský, byl jeden z dvanác Ježíšových apoštolů. Byl to člověk v jádru nepoc vý. Přesto mu Kristus – což je
samo o sobě dost s podivem – přidělil funkci pokladníka. Měl na staros
peníze, za které šetřili na almužny pro žebráky. Pokaždé mu jich zůstala
trocha za nehty.
Nakonec Jidáš umožnil Kristovo zatčení m, že ho prozradil
pronásledovatelům, zkrátka a dobře prodal svého mistra „za třicet
stříbrných“, což byla v té době sice docela slušná sumička, ale nijak velký
balík. Jidáš se se strážemi dohodl, že je dovede na místo, kde Ježíšova
družina nocuje. Aby pojis l, že potmě zatknou toho pravého, slíbil, že
Krista při pozdravu políbí. Jak to dopadlo, to všichni známe.
Jidášovi hezky rychle došlo, co to provedl. Hořce litoval, jenže už
bylo pozdě honit bycha. Běžel těch třicet stříbrňáků vrá t velekněžím
a povídá: „Zhřešil jsem, pánové, zradil jsem nevinnou krev.“ Velekněží
mu ale odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A tak Jidáš
odhodil peníze v chrámu, u kal ven a oběsil se na nejbližším stromě. Ty
výčitky svědomí se nedaly vydržet! Byl Jidáš vrah, zrádce, provokatér,
kolaborant, oběť spiknu nebo přítel? Na to se dodnes snaží hledat
odpověď řada myslitelů. Vypravování o Jidášovi obsahují biblická
evangelia, bezpočet legend, díla básnická, prozaická a i drama cká.
Na Michelangelově Posledním soudu v Six nské kapli objevíme Jidáše
v nejspodnějším podlaží pekla: hrůznému Satanovi se třemi obličeji visí
od každé tlamy napůl pohlcený hříšník, Jidáš je ten veprostřed.
S netradičním výkladem přišel Nikos Kazantzakis v románu Poslední
pokušení z roku 1952, který se nedlouho nato ocitl na indexu. Možná
znáte ﬁlmovou verzi režiséra Mar na Scorseseho.
Jidáš se dostal i do českých lidových zvyků a tradic
Na Zelený čtvrtek se pečou „jidáše“, pečivo z kynutého těsta stáčené
do různých motaných tvarů. Mají symbolizovat provaz, na kterém se
oběsil.
Na Velký Pátek ve tři hodiny skupina chlapců s hrkačkami honila
Jidáše. To se za něj převlékl jeden z nejstarších kluků ve vsi. Měl na sobě
staré hadry, na hlavě nataženou nějakou škrabošku, klobouk a v ruce
hůl. A přitom zpívali:
Tři hodiny klepeme,
Jidáše honíme.
Cos Jidáši, cos udělal,
žes svého Mistra Ježíše Krista zradil?
Oni ho jali, ukřižovali,
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na Velkej pátek
do hrobu ho dali.
Na Bílou sobotu se zas pálily před kostelem ohně. Tomu se říkalo
„pálení Jidáše“. Oharky z ohně se dávaly za trámy nebo na okraj polí, aby
chránily dům pro ohni a pole pro pohromám.
A abychom nezapomněli: gurmáni houbaři jistě znají boltcovitku
bezovou zvanou Jidášovo ucho. Hodí se hlavně do čínské kuchyně.
Dobrou chuť!
Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve
všední dny vždy v 10:40 dopoledne.
Dostupné na h p://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi

Dobrý den
milý čtenáři,
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právě máte v rukou nové číslo SOBáčku, jsem ráda, že jste si nalistovali Babiččinu šperkovnici a já vás u ní z celého
ičč
srdce vítám. Dnes mám pro vás okouzlui n y š p e r ko jící jarní povídání, které bude patřit kráse
a hlavně těm, se kterými má krása velmi silné pouto a to jsou ženy. Bude o kráse jako takové,
o kráse z hloubi, o kráse duše, která vyvěrá na povrch, o charismatu,
o záři nebo chcete-li o tajemném bílém světle, bez kterého skutečná
krása nemůže existovat. Milé dámy, berte prosím tohle naše povídání
i jako pozornost k Mezinárodnímu dni žen. Je to dárek, od ženy, ostatním ženám. Jednou kdosi řekl: „Krása je jako pravda, nelze ji předs rat
a těžko se zesměšňuje. Krásný člověk se dá namaskovat, aby vypadal
ošklivě, ale naopak to nejde. Z odpudivého člověka nelze udělat krásnou
bytost.“
Zvu vás tedy na procházku světem za oponu. Jak tedy vypadá krása?
Jsou to pouze cen metry a milimetry v obličeji a na těle? Je to povrchní
obal? Když budete klouzat na povrchu, nikdy nic neuvidíte, jen pokud
jdete do hloubky, přichází poznání a vidíte věci očím neviditelné. Tělo
a obličej je odraz myšlení každého člověka a to potvrzují i staří ﬁlozofové, kteří vždy tvrdili, že myšlenky mají rozhodující vliv a každý člověk
po určité době vypadá, tak jak myslí. A já to jen rozšířím a dodávám, jak
každý myslí, o čem přemýšlí, jak mluví, jak se chová, jak jedná sám se
sebou a ve vztahu k jiným lidem, zvířatům a k přírodě. Pokud čtete mou
šperkovnici, tak jsem to tady již uváděla.
Jak tedy vypadá skutečná krása, skutečné charisma, opravdová
ženská energie, ženský archetyp a vyzařování krásy duše na povrch?
Tohle všechno, vidíte na fotograﬁi, kterou připojuji k dnešnímu článku.
A pokud se Vám dívka na snímku, zdá povědomá? Ano, je to Marilyn
Monroe. (foto: Milton Green, zdroj: idnes.cz)
Vybrala jsem záměrně pro vás její civilnější fotograﬁi, na které vyzařuje vše, o čem já dnes píši ve své šperkovnici. Jedna smutná skutečnost
je, že jsem musela vybrat ženu, která je v tomto roce již 55 let po smr ,
ale pořád je světovým fenoménem, který kopírují milióny žen po celém
světě. A pokud bych měla vybrat ženu od nás z Česko - Slovenska, která
se trochu blíží k podobnému vyzařování krásy, tak by to byla herečka
Olga Schoberová, známá z ﬁlmů Limonádový Joe, Pane, vy jste vdova,
Kdo chce zabít Jessii a dalších. Dnešní doba nikoho takového nenabízí a ani nemůže. V dnešní době neexistuje ve světě herečka, zpěvačka,
modelka, miss či jinak populární žena, která je skutečně krásná. I když se
podíváte několik desítek let zpátky, tak uvidíte jen prázdné místo. Svět
je fascinován krásou, ale zároveň ji ničí. Víte, co se stane ve společnos, kam přijde opravdu krásná žena? Žena se silným vyzařováním vnitřní krásy? Okamžitě se stane středem pozornos a vyvolá velkou vlnu
agresivity, jak ze strany ostatních žen, tak mužů. Strach z krásy je patrný
i z věty, kterou dnes používá hodně mužů. Ta divná věta zní: „Já, žádnou
krasavici nechci. Hlavní je, aby uměla vařit a nekoukala po jinejch.“ Zajímavé také je, jak ženy dělají pro udržení fyzické krásy všechno možné,
ale nedělají to, co je opravdu nutné.
Další smutná skutečnost je, že takových žen je velmi málo a pokud
se narodí a někde žijí a jsou schopny ustát agresivitu okolí, tak si buďte
jis , že se dnešní systém a světové elity postarají o to, abyste se o takové

ženě v celosvětovém
měřítku nikdy nedozvěděli.
Stejně jako se to
děje u skutečných
vynálezců, vědců, lékařů nebo lidí s para p syc h o l o g i c k ý m i
schopnostmi. Je vám
ukázáno pouze to, co
máte vidět či vědět,
nikoliv to, co je skutečné a možné. O čem
mluvím, píši a co mám
na mysli, chápe za m velmi málo lidí. Ale každým dnem jejich počet
narůstá a otevíráním Babiččiny šperkovnice si přeji, abyste mezi probuzené bytos patřili i vy. Znovu připomínám dávno zapomenutou starou
pravdu, že vnější dokonalost je tvořena dokonalos vnitřní a Marilyn
toho byla důkazem. Její manžel Arthur Miller o ní jednou řekl: „Krásu
Marilyn Monroe tvořil právě její duch.“ Nikdo ji neobjevil, pouze ona
sama si vydobyla cestu hvězdy a stala se bohyní. Její kariéra měla bohužel obě strany mince. Byla nejslavnější ženou, ale byla také nejvíce ponižovanou ženou v Hollywoodu. Patřila do škatulky amatérská herečka
a přitom ﬁlmy, ve kterých hrála, působily na diváky jako magnet. Marilyn
si toho byla vědoma, a proto jeden z jejích citátů zní: „Obyčejní lidé ze
mě udělali hvězdu. Jestliže jsem hvězda, neudělalo ji ze mě studio nebo
osoba, ale lidé.“
Každý, kdo se s ní setkal, se snažil onu zvláštní energii popsat. Její
druhý manžel Joe DiMaggio prohlásil: „Není snadné být ženatý s elektrickým světlem.“ Další dvě výpovědi jsou si velmi podobné: „Byla krásná, jakoby ji pohlcoval mys cký plamen a vznášela se kolem ní svatozář,
stejně jako u Krista při poslední večeři. Bylo to velké bílé světlo, které Marilyn obklopovalo.“ Sestra jejího manžela uvedla: „Připomínala zjevení.
Kolem její hlavy jsme často viděli něco jako svatozář. Byla neuvěřitelně
bílá, jako celá z alabastru.“
Když se díváte na její ﬁlmy, je celá prozářena bílým světlem, a právě jím doslova zas ňovala své vyškolené a protěžované herecké kolegy
a kolegyně. Ženy jako Marilyn Monroe, ženy, které nosí čistou ženskou
energii, jsou svým okolím tvrdě pronásledovány. Marilyn také uznávali
hlavně lidé, kteří ji znali jen z ﬁlmového plátna, nikoliv lidé, které měla
okolo sebe. Položme si otázku, nahradí někdy někdo slavnou MM? Režisér ﬁlmu Někdo to rád horké Billy Wilder na tuto otázku již odpověděl:
„Nikdo se jí už nikdy nevyrovná“. A co si myslíte vy, milí čtenáři?
Marilyn Monroe měla hlavně svůj temný konec. A moc se mi do jeho
popisování nechce. Její smrt ve 36 letech označila policie jako sebevraždu, její přátelé a několik vyšetřovatelů, jako vraždu. Její dům byl doslova prošpikován odposlouchávajícími zařízeními, dále okolnos týkají se
CIA, FBI, maﬁe, bratři Kennedyové, studio Fox, které Marilyn pojis lo na
velmi vysokou částku a která by v případě její smr zakryla dluhy, které
studio mělo po ﬁlmu Kleopatra. A v neposlední řadě její psychanalyk, který ji naordinoval životně nebezpečnou kombinaci léků, což také
potvrzuje pitevní protokol. Nezemřela na předávkování barbituráty, jak
se mylně uvádí. Roky ponižování na zdraví nikomu nepřidají, přesto to
nikdy nevzdala. Když byla zcela na dně, bydlel její manžel v pronajaté
vile, kterou Marilyn těžce splácela. Byli v rozvodovém řízení a známému
bojovníkovi za lidská práva nevadilo, že si Marilyn musí na splátky půjčovat. Smlouva byla to ž psaná na ni. I přesto byla nesmírně štědrá. Až
v posledních dvou letech života si mohla koupit svůj domek na splátky.
Byla krásná, okouzlující, charisma cká, chytrá, sečtělá, milovala Dostojevského, Freuda a Johanna Sebas ana Bacha.
V jednom z dopisů napsala krásnou větu a já s ní zakončím dnešní
povídání: „ Jediné právo, které žádáme my, hvězdy spadlé na zem, je
právo zářit.“ Mějte krásné dny. A posílám také pozdravení dámám do
Domova s pečovatelkou službou v Radomyšli, veliké poděkování patří
paní Jiřince Machníkové, která mi řekla: „Petruško, piš!“ A tak mám Babiččinu šperkovnici a píšu.
S láskou, Petronella Křivancová
(redakčně kráceno)
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Historické pohledy zapůjčil pan Vladislav Bouše
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Rubrika „Žijí s námi aneb
Lidé na Blatensku“
Zpravodaj Blatensko SOBě, živě a nově, který jsme si lidově
nazvali SOBáček či SOBík, má i svou elektronickou podobu: h p://
www.blatensko.eu/svazek-obci-blatenska/zpravodaj-blatenskosobe/
Rubriku o lidech přinášíme od roku 2010. Za tu dobu jste si mohli
přečíst desítky rozhovorů nebo portrétů osobnos , které jsou
někdy více, jindy méně spjaty s Blatenskem. Že jich bylo skutečně
tolik, o tom Vás přesvědčí následující přehled.
příjmení, jméno
Adlerová Edita
Adolf Arnošt
Balcarová Alžběta
Ba aglia Chris an
Berndorﬀová Kamila

Bláhová Anna

Bočan Hynek
Erban-Drucker Eva
Florer Aitor Oroza
Hála Jan
Hálová Dagmar
Hanušová Daniela
Härtelová Lydie
Hejduk Ondřej
Hildprandt Karel
Holan Mar n
Horba Valen n
Hü nerová Iva
Jančar Josef
Jiřincová Anna
Karmazín Jiří
Klajn Mar n
Kníže Oldřich
Kočárek Jiří
a Kostroun Jan
Kočovská Lucie
Kolínská Iveta
Koubková Dana
Krátký Jindřich
Kratochvíl Josef
Kroiher Fran šek Jan
Kroupa Václav
Kubín Rudolf
Kurzová Oĺga
Laitová Jelena
Lávička Zdeněk

číslo vydání
SOBáčka

vyšlo

40
46
43
42
39
44
43
42
38
40
49
42
30
21
27
51
24
47
46
26
28
46
25
30
27
37
24

září
září
březen
listopad
červenec
květen
březen
listopad
květen
září
březen
listopad
leden
červenec
červenec
červenec
leden
listopad
září
květen
září
září
březen
leden
červenec
březen
leden

2014
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2014
2016
2014
2013
2011
2012
2016
2012
2015
2015
2012
2012
2015
2012
2013
2012
2014
2012
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červenec

2013

20
22
30
24
45
44
47
25
51
19
39
32

květen
září
leden
leden
červenec
květen
listopad
březen
červenec
březen
červenec
květen

2011
2011
2013
2012
2015
2015
2015
2012
2016
2011
2014
2013

Liebscher Petr
a Rendek Jan
Loulová Jana
Macháček Václav
Masopust Svatopluk
Matoušková Blanka
Olejník Jan
Ondrášek Zdeněk
Outlá Veronika
Pálková Lenka
Paruszevsky Robert Konrad
Pešek Lubomír
Piasecki Marcin
Prokopius Jaroslav
Prokopiusová Renáta
Sekera Jiří
Semiginovský Richard
Simandl Jiří
Slonim Dimitrij
Srb Luboš
Srbová Mar na
Stehlíkková Blanka
Synek Josef
Šatava Fran šek
Šesták Fran šek
Šiman Fran šek Bernard
Šíp Miloslav
Trávníček Jan
Trávníček Stanislav
Větvička Václav
Vlasák Václav
Vokůrka Václav
Vonášková Štěpánka
Vošahlík Jan
Wagner Ladislav Maria
Weyda Fran šek
Zawadská Valérie

Četnos křestních
jmen v České
republice v roce 2015
jméno

počet

Jiří
Jan
Petr
Marie
Jana
Josef
Pavel
Mar n

298.728
294.354
272.439
266.961
266.160
216.078
201.787
187.420

24

leden

2012

50
16
16
23
48
36
29
49

květen
září
září
listopad
leden
leden
listopad
březen

2016
2010
2010
2011
2016
2014
2012
2016

listopad
březen
listopad
září
březen
květen
leden
leden
listopad
červenec
září
červenec
červenec
září
listopad
červenec
leden
březen
červenec
září
květen
listopad
březen
květen
listopad
září
červenec
červenec
květen
červenec

2010
2016
2013
2011
2013
2013
2011
2014
2012
2015
2012
2014
2012
2013
2011
2011
2016
2012
2015
2012
2015
2016
2010
2012
2013
2016
2016
2015
2012
2013

17
49
35
22
31
32
18
36
29
45
28
39
27
34
23
21
48
25
45
28
44
53
13
26
35
52
51
45
26
33
Tomáš
Jaroslav
Eva
Miroslav
Hana
Anna
Zdeněk
Václav
Fran šek
Michal
Lenka
Kateřina

180.370
175.760
153.453
149.655
146.686
135.880
128.019
125.647
125.605
122.740
118.822
117.478

h p://kalendar.beda.cz/cetnostjmen-v-ceske-republice
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Zábořská škola včera,
dnes a zítra
y

ol

Pře

Tradice školy v Záboří jsou opravdu pevné a zakořeněné již v době
třice leté války.
ds
k
K historii budov zábořské školy
š
tav u
z archivních záznamů lze uvést, že
jeme
původně byl školou dřevěný domek stávající na jižním svahu pod kostelem nedaleko tvrze, který ke konci
18. stole , stejně jako blízkou zvonici, zničil požár.
Zvonice byla postavena znovu na témže místě,
ale místo školy byly po urovnání spáleniště zřízeny
zahrady. Hrabě Špork, majitel Lnářského panství
a patron zábořské školy, tehdy zakoupil domek
čp. 33 i s pozemkem a upravil v něm učebnu a byt
pro učitele. Stavení bylo dřevěné, byt pro učitele spočíval ze dvou
světnic, větší a menší a z „černé kuchyně“. Z ní se šlo do malé tmavé spižírny, v níž se nacházel sklep na brambory. Na neohrazeném
dvoře stála malá stodůlka s chlévem pro hovězí dobytek. Na této
škole bylo vyučováno do r. 1829 v zimním i letním běhu, přičemž
v zimě nemusely do školy v Záboří chodit dě z Lažan, Doubravice
a Milčic. Do těchto vesnic docházel denně střídavě pomocník nebo
podučitel a vyučoval dě v chalupě s největší místnos . Účast dě
zajišťovali rychtáři obcí. Protože škola v čp. 33 chátrala, musel „patron“ hrabě Karel z Linkerů postavit na nátlak úřadů i obcí na jižním
svahu budovu novou. Vyučovat se v ní začalo dne 13. 10. 1861 po
vysvěcení Vincencem Ullrichem, biskupským vikářem a farářem
z Březnice. Roku 1871 byla za Ignáce Houry, jako již nového řídícího
učitele, škola rozšířena o tře třídu po zrušení bytu druhého učitele.
V letech 1881-1882 byla místním rolníkem Josefem Říšským
přistavěna školní přístavba
za cenu 2259 zl. Od 1. 1. 1883 se i zde začalo
vyučovat. Ve škole měl byt učitel i jeho pomocník. Roku 1883 přibyla
čtvrtá třída a to právě v přístavku školy. Chátrající budovu původní
školy v č. 33 koupil a přestavěl obchodník p. Václav Helma.
Z historie kantorské je první písemnou zmínkou záznam z roku
1642. Jedná se o přísahu učitele zábořské školy, tedy zápis povinnos ,
které musel učitel vykonat. Vrchní dozor nad školami (i školou
v Záboří) měl od roku 1622 Jezuitský řád až do svého zrušení r. 1773.
Místním dozorcem byl farář. Šlech cové a panš úředníci měli své
„Praeceptory“ (jistě vzpomenete na preceptora z pohádky Tři oříšky
pro Popelku), avšak o vyučování vesnických dítek se nikdo mnoho
nestaral. Tu a tam vyučoval nějaký řemeslník ve svém bytě při své
práci základy psaní, čtení a počítání (takto vyučující byli nazýváni
„Kumpáni“).
V r. 1749 byly sníženy platy učitelské a tento stav trval do r. 1773,
což mělo za následek, že učitelé vyučovali dítky opět privátně.
Marie Alžběta, hraběnka Serenyiová, vydala 1. 1. 1763 „Školní řád

blatenský“, který obsahoval povinnos rektora školy, učitele, ale
i rodičů, magistrátu a hospodářského úřadu, např.:
„Oba dva, rektor i mládenec či učitel všech veřejných hospod
navštěvování jako věci nepříslušné se nanejvýš uvazují, m méně
v čas školní nějaké pi do školy nosi , anebo nějaké vyražení v kartách
a kostkách hleda se opovažují, takového života se varova a š
,
též mládeži neb obci k pohoršení nebý .“
Od r. 1793 tzv. „Tagenbuch“ určoval, že ve školách mohou učit jen
faráři, kateche a jiné církevní osobnos , ale není pochyb, že přesto
vyučovali učitelé.
Od r. 1808 se zachovaly tzv. Školní katalogy, kde jsou přesně
evidováni všichni učitelé, dohližitelé a další informace (počty žáků,
tříd atd.). V tomto katalogu z roku 1808 je např. jako „školní dohližitel“
zdejší školy jmenován Josef Křivanec ze Záboří. V r. 1830 docházelo
do zábořské školy 93 hochů a 112 dívek (za učitelování Josefa Brože
a faráře Josefa Machovce), všech 205 žáčků pohromadě v jedné
světnici učili dva učitelé současně. Na jedné straně seděly dě z 1.
třídy a na druhé ostatní z jiných tříd. Takto se vyučovalo do r. 1831.
Když farář J. Machovec v r. l831 zemřel, stal se farářem zábořským
Augustýn Jedlička, známý spisovatel publikující pod jménem Velebín
Třemšínský. Dohližitelem se po zemřelém Křivancovi stal Václav
Sladký. Škola byla rozšířena o druhou třídu r. 1834, ta byla zřízena
v „Panském špýcharu“ (staré tvrzi), kde se učilo do r. 1861. V r. 1837
byly zřízeny ve špýcharu i učebny další. Školní rok trval 47 týdnů,
učilo se pouze dopoledne, dě měly docházet do l4 let svého věku,
ale zpravidla již do školy nedocházely po dovršení 12 let, což bylo
tolerováno inspekcemi. Dě už pomáhaly doma, jak uvádí školní
kronika. Aby v zimě dě nemrzly, dodávalo se dřevo: od patrona
hraběte Šporka z panství lnářského, velkostatku bratronického, ze
Záboří, Lažan, Bratronic, Čečelovic, Slivonic a Jindřichovic.
V 17. a 18. stole v Záboří vyučovali např. Jiří Žlu cký r. 1654
(v tomto roce byla vydána berní rula, tj. soupis majetků v království
českém), Václav Benjamin Svoboda (1668-1686), Václav Feilber
(1691-1693), Vojtěch Mikšovský (1697-1705), Mar n Procházka
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(1713-1727), Josef Brož (1792-1829) a mnoho dalších učitelů. Po
Brožově smr se stal nástupcem Josef Houra. Pomocníkem mu byl
jeho syn Josef. Otec měl příjem 129 zl., 39 a jednu pě nu krejcaru,
syn 70 zl. Pro zajímavost a srovnání - příjmy Brožovy pocházely
z „Posnopného“, které bylo: ze Záboří 2 mandele žita, ječmene,
ovsa, z Blatenky 6 měřic a 2 žejdlíky žita, z Bratronic např. 12 snopů
žita, stejně tak ječmene a ovsa, podobně z ostatních obcí (Čečelovic,
Doubravice, Hlupína, Jindřichovic, Lažánek, Mečichova, Milčic,
Nahošína). Obce byly povinny učiteli po žních složit obilí a zavést ho
do školní stodoly. Za toto posnopné musel učitel v neděli a ve svátek
zpívat a hrát na varhany v kostele při bohoslužbách, zvonit klekání,
péct hos e a doprovázet duchovního k nemocným. Za působení
Josefa Houry byly v r. 1852 za posnopné zakoupeny státní obligace za
1050 zlatých a uloženy u berního úřadu v Blatné, kde si učitel vybíral
5% úrok. Do tohoto roku dostával učitel peníze (tzv. „sobotáles“) jen
od dě rolníků. Za dítě se týdně pla ly 2 krejcary. Vybírat sobotáles
byli povinni starostové, ale vybírali jej značně nepořádně. Mimo to
dostával učitel tzv. „koledu“, ( 7 zl. 58 kr.) a „štolu“ (10 zl. 24 kr.)
Dále obdržel ročně 16 a půl sáhu dříví na topení. Za Josefa Houry
učili na zábořské škole Václav Hrdlička (1836-1843) a po něm do
r. 1849 Fran šek Pobuda, který odešel na učitelský ústav v Praze.
Josef Houra po 10 let nepřijal žádného pomocníka, dokud jeho
syn Ignác nevystudoval učitelský ústav v Praze a stal se r. 1859 při
otci pomocníkem a po jeho odchodu do výslužby r. 1866 učitelem.
Josef Houra zemřel 6. 6. 1883. V r. 1862 byla zrušena funkce
„patronů“ škol, byli jmenováni vždy na dobu 3 let „Výborové školní“
zastupovaní faráři, katechety, majiteli, zástupci. To byli např. starosta
Záboří Fran šek Křivanec, Vojtěch Panuška z Bratronic, Fran šek
Malý z Čečelovic, všichni chalupníci, rolník Václav Šrámek ze Slivonic
a rolník Josef Fulín z Lažánek.
Císař Josef II. uložil vrchnostem povinnost zřizovat a vydržovat
školy na jejich panství, a to ve všech obcích, kde byl farní kostel, za
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to jim ale udělil jistá práva, zejména dosazovat učitele. Tak vznikl
Patronát školní, jenž byl tvořen dohromady z 20 škol o 25 třídách.
Vyučovalo se náboženství, čtení, psaní a počty.
Ve školním roce 1872/1873 započala řádná činnost místní školní
rady. Obec Záboří zvolila za člena Václava Křivance, jenž se stal
školním dohližitelem. Obec Čečelovice dosadila Josefa Končelíka,
Lažánky společně s Mečichovem Jana Bulína z Lažánek, Slivonice
Václava Šrámka a Bratronice s Jindřichovicemi Václava Vokroje
z Jindřichovic. Roku 1880 bylo započato s výukou ženských ručních
prací, které do r. 1892 vyučovala Fran ška Šopfová, do r. 1898
Fran ška Hourová.
Dnem 1. 1. 1883 byla otevřena IV. třída, za podučitele byl dosazen
Josef Siblík (spoluautor publikace Blatensko - Březnicko, vydané
v r. 1925). Roku 1884 založil Ignác Houra při škole „Pamětní knihu“,
která je vedena dodnes. Díky tomu jsou známi všichni učitelé, kteří
zde vyučovali. Obecní škola v Čečelovicích byla založena a rovněž
vysvěcena r. 1910, od počátku zde působil jako řídící učitel Josef Žák.
Tím přestaly do zábořské školy docházet dě z Čečelovic a Slivonic.
Po jejím zrušení se vše vrá lo do původního stavu. Počátkem
školního roku 1887 se postarala místní školní rada o letní tělocvičnu,
vystavěnou před školní budovou zvýšením tarasové zdi a urovnáním
místa návozem a postavením náčiní v nákladu 94 zl. a 20 kr.

Následující vzpomínky, které možná rozjitří mysl pamětníků, jsou
již z minulého stole :
Krupobi 19. 7. 1904 způsobilo takovou bídu, že ve škole byla
zřízena „polévková kuchyně“, neboť rodiče neměli co dát dětem
k obědu. Rozdáno bylo 8359 obědů. Tato charita vní činnost
pokračovala i v dalších letech: např. 1911/12 bylo rozdáno celkem
1353 porcí polévky v ceně 81 korun 18 hal. Na úhradě nákladů se
podíleli občané ze Záboří i okolí.
V letech 1910–1927 se na škole v Záboří pravidelně konaly
„Stromkové slavnos “, při kterých žáci sami sázeli stromky, které
vypěstovali nebo je někdo jiný věnoval (např. baron Ba aglia
20 stromů a 30 keřů).
Počátkem 1. světové války, tedy v r. 1914, zhotovili žáci pro vojáky
vlněné punčochy, nátepníčky, kukly a papírové vložky do bot. O tři
roky později byla školní docházka velmi špatná kvůli hospodářským
a domácím pracím dě , tudíž ani jejich prospěch ve vyučování nebyl
valný. Do vzniku republiky se počet dě pohyboval mezi stopadesá
a dvěma sty, v dalším období mezi 110 – 150 žáky.
30. května 1926 sehrály školní dě divadelní hru „Světluška“.
Čistý výnos činil 70 Kč. V r. 1929/1930 byla ve škole v Záboří zřízena
začáteční postupná třída, ve škole bylo v 1. třídě 18 hochů a 17 dívek,
ve 2. třídě 21 hochů a 18 dívek, ve 3. třídě 21 hochů a 11 dívek, ve
4. třídě pak 13 hochů a 9 dívek.
Dne 6. 1. 1931 bylo založeno při škole rodičovské sdružení, školu
navštěvovalo 72 chlapců a 64 dívek, v r. 1931/32 pak 78 chlapců
a 63 dívek. Ve školním roce 1933/34 docházelo 64 chlapců a 77 dívek,
1934/35 70 hochů a 79 dívek, 1935/36 64 hochů a 74 dívek. Za
účas žáků školy tehdy proběhla slavnost svěcení pomníku padlých.
V r. 1936/37 bylo ve škole 52 hochů a 63 dívek. V roce 1937/38 bylo
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ve škole evidováno 46 chlapců a 61 dívek, na výpomoc nastoupil
pomocný učitel a kandidát na učitelství Emanuel Kulovaný. Když
zemřel T. G. Masaryk, byla na jeho počest uskutečněna 6. 3. 1938 na
vršku „Průhon“ velká ohňová vatra. V září 1938 byl společně s dalšími
zábořskými muži povolán E. Kulovaný v hodnos podporučíka
jezdectva k výkonu vojenské služby v rámci vyhlášené mobilizace.
Ve školním roce 1939/40 byl ustanoven deﬁni vním učitelem
Bře slav Vlk. Rodičovské sdružení oša lo jednu chudou dívku
z 1. třídy. Pololetní prázdniny byly 3x prodlouženy, výuka začala až
4. 3. 1940. Na škole proběhla slavnost ke zřízení protektorátu Čechy
a Morava, na počest 51. narozenin A. Hitlera (30. 4. 1940) vlály říšské
a protektorátní prapory na škole, faře, obci, poště a kampeličce.
Školu navštěvovalo 115 žáků.
V r. 1945 již bylo ve škole 8 postupných ročníků, celkem 72 žáků
a žákyň. Opět se vyučovalo náboženství (páterem Jaroslavem Janů),
bylo obnoveno rodičovské sdružení, vyčištěna, vydesinﬁkována
a vymalována škola. Žáci byli měřeni a váženi. V září a říjnu byl
hromadně organizován sběr šípků, kaštanů a léčivých bylin. Žákům
byly rozdávány věci poskytnuté organizací „UNNRA“. Ubývalo dě ,
vyučovalo se ve dvou třídách.
V dalším roce vyučoval náboženství zdejší farář Josef Buček. Při
měření žactva byl nejmenší Fr. Renč, nejlehčí Miloslav Ounický,
oba z 1. třídy, nejvyšší Václav Křivanec a nejtěžší Jaroslav Žižka, oba
z 2. třídy. V ošacovací akci bylo oblečeno 15 dě . Byl zahájen provoz
školního rozhlasu. V r. 1948 byl do školy zaveden telefon. V l. třídě se
učilo 27 a ve 2. tř. 22 dě .
V r. 1948/49 bylo v 1. třídě 32 hochů a 22 dívek. Byl zaveden
„zimní čas“a stanoven pě letý plán školy. Žáci se zapojili do
hledání mandelinky bramborové („americký brouk“ – dle tehdejší
propagandy shazován z letadel Američany s cílem zničit zemědělství).
V Záboří se ale téměř nevyskytovala.
Školní rok 1949/50 se nesl ve znamení různých kulturních
a poli ckých akcí, školení učitelů, pokračoval sběr všeho ještě ve
větší míře. Velmi často se promítaly ﬁlmy ve zdejším kině u Říhů.
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Od ledna do března probíhal v Záboří kurs ruš ny, pro dě se vařila
polévka. Od l. dubna dě místo ní dostávaly zdarma teplé mléko
připravované ze 2 sudů sušeného mléka, které škola obdržela od
mezinárodního dětského fondu.
Ve školním roce 1950/51 se učilo 32 hochů a 29 dívek ve dvou
třídách. Pro další rok bylo typické odhlašování a přihlašování se
k výuce náboženství, školu navštěvovalo celkem 36 hochů a 25 dívek.
V r. 1955 zde vznikla „hudební škola“. V r. 1959 se sesula zeď - taras
ve svahu pod „Starou školou“ a musela být opravena.
V r. 1969 byl postaven „školní pavilon“ a ředitelem školy
jmenován Emanuel Kulovaný, který také vedl a psal obecní kroniku
(zemřel v r. 1978). V r. 1971 byla na školním pozemku u hřbitova
postavena chatka jako šatna pro školu, na tento pozemek byl již
v r. 1966 zaveden vodovod (ve stejnou dobu jako na nově zřízený
hřbitov). V listopadu 1973 začala výstavba sportovní haly jako jedné
ze dvou halových staveb na Českobudějovicku.
V polovině osmdesátých let žáčků přibývalo, pro silné populační
ročníky byly prostorové i organizační podmínky školní výuky,
rozdělené do dvou budov, tj. školního pavilonu a staré školy,
neúnosné. Proto byla zahájena stavba moderní budovy s celkovými
náklady 4.263.000,- Kč a kapacitou 320 žáků. Po jejím otevření
byla v původním školním pavilonu zřízena mateřská škola, která
doposud fungovala pouze v Čečelovicích. Bohužel budova staré
školy chátrala, díky poli ckým změnám v letech devadesátých se
obci nepodařilo realizovat přestavbu na byty učitelů. Prodejem
do soukromých rukou se zabránilo zdevastování objektu, jenž má
význačnou hodnotu nejen historickou, ale i citovou z pohledu
bývalých žáků. I přes probíhající obnovu budovy „staré školy“, kdy
je jisté, že zůstane zachována, byť zmodernizována pro nový účel
využívání, zůstává pocit nostalgie - už tu nikdy nezazní zvonek na
přestávku a po něm dětský smích.
Pro ty, kteří neměli příležitost porozhlédnout se v interiérech
školy, uvádíme, že dvoupodlažní budova má 8 tříd pro 320 žáků,
2 odborné učebny a 5 kabinetů. Úpravou šatny a sborovny bylo
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Zprávy z našich obcí
Obnova památek
v roce 2016

vytvořeno místo pro školní družinu a klub. Se sportovní halou a od
27. května 1991 i s novou školní kuchyní s jídelnou tvoří uzavřený
komplex. Přes svou „novotu“ vyžaduje stálou údržbu a inves ce,
které přispívají k ekonomice provozu a k bezpečnos žáků, například
jako v říjnu roku 1995 dokončená rekonstrukce kotelny. Převod
vytápění z LTO na propan-butan si vyžádala 1.080.000,- Kč. Spojením
základní, mateřské školy a jídelny byla k 1. 1. 2003 vytvořena
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří.
Ale škola není jen o budově samé. Ta je sice podmínkou kvalitní
výuky, nicméně nositeli vědomos jsou vyučující a těch se za
posledních více než dvacet let na škole v Záboří vystřídalo na čtyřicet.
Do roku 1992 vedla školu paní ředitelka Růžena Vokrojová, kterou
vystřídal dosavadní ředitel Václav Špatný. Škola měla do r. 1996
osm tříd. S návratem k deví leté školní docházce počet tříd vzrostl
na devět. Tento stav se udržel až do roku školního 2004/2005, kdy
vzhledem k úbytku žáků byl snížen počet tříd na 7 s deví ročníky.
Od školního roku 1994/95 byla ve škole zahájena výuka hudebního,
později výtvarného oboru ZUŠ Blatná.
K nejvýraznějším změnám došlo v poslední době. Protože školní
budovy přesáhly svoji životnost ve stávající podobě, přistoupila
Obec Záboří k postupné rekonstrukci. V průběhu let 2013 – 16 byl
celý areál budov zateplen. Základní a mateřské škola, sportovní hala
a školní kuchyně získaly úplně nový kabát za mnoho miliónů korun.
V současnos školu navštěvuje kolem 80 žáků a 28 dě mateřskou
školu. Díky malému počtu žáků je výrazně rozvinuta individuální péče
zvláště o dě s vývojovými poruchami učení. Kvalitu vzdělávacího
procesu dokumentuje fakt, že jsou žáci školy v naprosté většině
úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. Úspěch dosahují i v jiných
oblastech, především sportovních, výtvarných, ale i odborných
soutěžích. I přes existenční problémy spojené s klesajícím počtem
dě a nárůstem nákladů na provoz je současná škola důstojným
pokračovatelem starých tradic zábořského školství.
JaVor, VŠp, JiŘí

I v dnešní uspěchané době jistě každý z nás zaznamenává změny, které se
týkají vzhledu domů či úpravy veřejného
prostranství v místě, kde žijeme. Ten má
novou fasádu, ten novou střechu, někdo
Blatná
usoudil, že krásná stará okna s řezbářskými
detaily, horní vyklápěčkou a šestitabulkovou
výplní je potřeba vyměnit za plastové „prázdné oko“. Modernizujeme.
Nejen domy se tak razantně mění, mění se naše okolí a každý z nás má
právo na subjek vní názor: líbí - nelíbí.
U památek a objektů v památkových zónách by obnova neměla
být změnou radikální. Musí vycházet z toho, co o vývoji památky či
historického území víme. V zájmu památkové péče usilujeme o náhradu
v podstatě stejného za stejné – hmoty, materiály i barevnost. Takže
je docela možné, že si prostě obnovy ani nevšimnete. Snad to přijde
někomu nereálné a úsměvné, ale například výměny sochařské
výzdoby na Mariánském sloupu v Blatné si někteří povšimli až po pě
realizovaných etapách – tedy po pě letech, když přišla na řadu socha
Panny Marie z vrcholové hlavice. Kam zmizela a proč? Nezmizela, byla
odborně zrestaurována a přestěhována „na odpočinek“ do ambitu
Domova pro seniory k ostatním sochám, zachráněným originálům.
Ano, opravdu dnes na sloupu nejsou staré barokní sochy, dnes obdivují
turisté i místní zdařilé kopie z let 2011-2016. Pokud stav porovnáte
s dobovými fotograﬁemi, tak zjis te jen málo rozdílů, snad že mají sochy
sv. Josefa a sv. Dominika nové svatozáře a sloup je navíc stažen dvěma
trojobručemi. Jedna z nich přibyla na sloup až v loňském v roce, kdy
se opravovala kamenná architektura podstavce a kamenných nosných
prvků. Další změna, která neunikla v loňském roce jen pozorným, byla
obnova klempířských prvků a dřevěných nosných prvků věžičky budovy
Základní školy J. A. Komenského v Blatné, obnova sklepních oken v této
budově, či oprava dvorní fasády čp. 212 (CKVB). Samozřejmě, jsou
památky, které na svoji opravu čekaly déle, a tak není možné, aby někdo
přehlédl novou šindelovou střechu a fasádu na západním křídle Rejtova
paláce zámku v Blatné, nevšiml si opravené fasády hrobky v Paš kách
nebo nové střechy na zájezdním hos nci v Myš cích. Právě při realizaci
obnovy výše citovaných kulturních památek, ale i v dalších případech
i u objektů v městských památkových zónách, vlastníci i v roce 2016
využili ﬁnanční podpory dotačních tulů:

Granty MK ČR
Program záchrany architektonického dědictví
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné
700 s. Kč
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působnos
Výměna střešní kry ny, zájezdní hos nec čp. 7 Myš ce
511 s. Kč
Program regenerace MPR a MPZ
Obnova soklu čp. 212 v Blatné včetně fasády ve dvorní části 100 s Kč
Obnova centrální věžičky ZŠ J. A. Komenského v Blatné
100 s. Kč
Havarijní program
Obnova střešního pláště špýcharu Škvoře ce čp. 8
300 s. Kč
Obnova střešního pláště zámku čp. 1 Sedlice
400 s. Kč
Sta cké zajištění a oprava kleneb čp. 101 Blatná
400 s. Kč

Granty Jihočeského kraje

Anežka Bolinová 12 let, ZUŠ Blatná

Obnova drobné sakrální architektury
Drobná sakrální architektura v k.ú. Tchořovice
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích
Nemovité kulturní památky
Obnova střechy čp. 101 v Blatné
Výměna sklepních oken ZŠ J. A. Komenského Blatná
Obnova oken tvrze čp. 17 ve Lnářích
Restaurování Mariánského sloupu v Blatné
Výměna oken sokolovny čp. 580 v Blatné
Obnova oken čp. 42 v Blatné
Obnova fasády hrobka Paš ky

34 s. Kč
20 s. Kč
300
180
100
160
120
150
150

s. Kč
s. Kč
s. Kč
s. Kč
s. Kč
s. Kč
s. Kč
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Movité kulturní památky
Kachlová kamna Zámek Blatná
45 s. Kč
Restaurování dřevěné plas ky sv. Ludmily CKVB
22 s. Kč
Restaurování malované lidové skříně CKVB
14 s. Kč
Zvýšené náklady staveb v MPZ
Obnova střechy vily čp. 286 Blatná
160 s. Kč
Obnova fasády a střechy objektu čp. 71 v Sedlici
40 s. Kč
Střecha novostavby na parc.č. 172/1 v Sedlici
90 s. Kč
Obnova rodinného domu V Podzámčí čp. 179 Blatná
100 s. Kč
Obnova fasády čp. 82 Blatná
90 s. Kč
Celkem tedy činily dotace 4.286 s. Kč, pokud zohledníme povinné
průměrné procento vlastních podílů, tj. 40% - celkově se na obnovu
památek v rámci grantových programů vynaložily prostředky za více než
7 miliónů korun. Samozřejmě mnoho oprav a stavebních úprav památek
a objektů v památkových zónách probíhá bez příspěvku. Postup vlastníků
121 nemovitých kulturních památek na území ORP Blatná, či majitelů
nemovitos na území Městské památkové zóny Blatná a Městské
památkové zóny Sedlice, je i tak vázán zákonem o státní památkové péči.
Vlastnictví památky či objektu v památkové zóně je závazkem, náklady na
běžné opravy a opravy památkového charakteru se samozřejmě značně
liší, nové technologie a moderní postupy, např. zateplení, fotovoltaické
panely, nelze umožnit ani u objektů v zóně. Avšak právě díky grantům
MK ČR a Jihočeského kraje se daří efek vně pečovat o památkový fond,
pomáhat vlastníkům při dodržování zákonem stanovených povinnos .
Památky by se měnit neměly. Utváří hodnoty prostředí, ve kterém
žijeme. A je vždy potěšující pro ty, kteří se na obnově památek jakýmkoliv
způsobem podílejí, když uslyší byť subjek vní názor – líbí!
Jitka Říhová, referentka
státní památkové péče MěÚ Blatná
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SKALIČANY
Co se u nás dělo a dít bude…
Obdobně jako v okolních obcích se i nás doma ve Skaličanech během
roku odehrává množství společenských či sportovních akcí, na kterých
se mohou dostatečně vyřádit, pobavit se, či se jen tak sousedsky potkat
a poklábosit všichni, kdož chtějí. Kromě zábavy a sportovního vyži však
i pracujeme. V roce 2016 se uskutečnilo pod obecní a hasičskou patronací celkem 13 brigád nejen na zvelebení obce, zabezpečení ochrany
vysázených stromů či na úpravě obecního domu. Stejně tak nás i v roce
2017 čeká mnoho práce, v případě dostatku rukou a elánu však nepochybně vše půjde m správným směrem. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se účastní veřejného dění ať už ak vně či jen formou
návštěvy či dobrým slovem, i to je mnohdy skvělou podporou.

Výroční hasičská schůze
Jako každý rok se počátkem toho letošního uskutečnila výroční členská schůze skaličanského sboru chráněnců svatého Floriána. Po obligátních formalitách bylo na programu schůze i přije nových členů, kterými
se stala mladá skaličanská krev, která by postupně měla převzít otěže
zejména sportovního dění. Na schůzi byla vyhodnocena činnost sboru,
která se v posledních letech nebývalou formou významně zak vizovala.
Zhodnoceny byly účas na soutěžích v požárním sportu, brigádnická činnost a účast na zásazích, jejichž počet též povážlivě narostl. Velice kladně byla hodnocena účast v soutěži Českého rozhlasu Dobráci roku, ve
které náš sbor obsadil fantas cké páté místo v rámci Jihočeského kraje.
Příjemnou čás schůze bylo občerstvení, do něhož přispěl místní myslivecký spolek seletem divokého prasete, střeleného místním nimrodem
a zároveň členem hasičského sboru. Samozřejmos bylo dle ﬁlmové
tradice dohadování o tom, zdali se zelím či se šípkovou, ale vše dobrý
konec vzalo a i následné půlnoční občerstvení se obešlo bez vážných
zranění. Sud piva věnovaný Petrem Samcem za spolupráci se sborem
zasyčel ve vyprahlých hrdlech a návraty do domovů proběhly k rados
našich protějšků víceméně v pořádku. Místní sbor byl vždy hybatelem
veřejného dění v obci a zdá se, že dle dosavadních zkušenos tomu tak
bude i nadále, hned vedle svého prvotního poslání, které se v letošním
roce už uplatnilo kupříkladu zajištěním sčítání ptáků v obci dle nařízení
Krajské veterinární správy a také zásahem u požáru v obci na konci letošního února.

Poděkování za podporu
Dění v obci by se neobešlo bez nezištné podpory místních nadšenců,
kteří všechny akce organizují a ve svém volném čase se věnují náročné
přípravě místního dění a také těm, kteří pak akce navštěvují. Některé
akce by se neobešly bez sponzorské podpory, a pokud bychom měli jmenovat všechny ty, kteří přispívají materiálně nebo ﬁnančně, zabralo by
to hodně místa na stránkách této skoviny. Děkujeme!

Skaličanské akce v roce 2017

Seznam památek nacházejících na území ORP Blatná je nově přístupný
na webových stránkách města h p://www.mesto-blatna.cz/mestskyurad/statni-pamatkova-pece/pece-o-pamatky/.
Bližší informace k postupu vlastníků opět najdete na výše uvedené
webové stránce, v případě zájmu o konzultaci samozřejmě můžete
kontaktovat garanta území Národního památkového ústavu, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Ing. Hanu Rýcovou /tel.
387 312 140/ 127, mobil. 778 726 886/ nebo Městský úřad v Blatné,
referentku Jitku Říhovou /tel. 383 416 131, mobil 602 426 096/

Jak již bylo uvedeno, brigádnická činnost se bude zaměřovat na úpravy obecního objektu, ve kterém by postupně mělo vzniknout zázemí
pro hasičskou a obecní klubovnu, prostor pro vyži mládeže i dospělých
(stolní fotbálek, pinčes, šipky), skladové prostory pro obecní a hasičský materiál nebo vícefunkční prostory např. pro různorodá setkávání
místních obyvatel. Zdejší občané společně s přáteli naší vesničky budou
zajišťovat i úklidy veřejných prostranství, péči o zeleň v obci a mnoho
dalších činnos směřujících k tomu, aby to u nás dobře vypadalo a aby
se ve Skaličanech každý cí l dobře. Výjimkou nebudou ani naše tradiční
akce, kterými jsou:









velikonoční rachtání,
stavění májky,
pálení čarodějnic s lampionovým průvodem,
pouťová mše v místní kapličce (sobota 13. 5.),
pouťový víkend (20. a 21. 5.),
dětský den,
letní hasičská taškařice,
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loučení s létem či vítání podzimu,
6. ročník Skaličanské pencle (7. 10.),
zdobení vánočního stromu (2. 12.),
Mikuláš a čer nebo
loučení se starým a vítání nového roku na silvestrovské návsi.
Václav Cheníček

Hokejový Winter classik 2017
aneb souboj Buzice vs. Skaličany
Letošní zimní období dopřálo dostatek chladných dnů pro zimní
radovánky všeho druhu. Ve Skaličanech je tomu již několik let tak, že
i když jinde led není, na rybníku Závist ano. Je to dáno faktem, že po
každoročním listopadovém výlovu není dostatek času na to, aby rybník
naplnil svoji vodní hladinu až po okraj a tak i slabší mrazy připraví kluziště,
na kterém se mnohdy prohání více než čtyři desítky bruslařů najednou.
Blízkost rybníka u vesnice dává navíc prostor nadějným skaličanským
bruslařům (a že jich není málo) pro dostatek tréninkových dávek. A je
to už téměř taková rodová záležitost, že se některý hokejový potěr ve
vsi rodí (obrazně řečeno) s bruslemi na nohou. Mnozí z nás si pamatují
z dob dětství či mladšího věku líté souboje skaličanského hokejového
národa se zástupci sousední obce Buzice. Jedna z letošních únorových
sobot dala možnost vzpomenout na někdejší časy. V útulné buzické
hospůdce U Čiláka mnohdy vznikají zajímavé nápady a podněty, které
se povětšinou podaří přetavit v realitu. V podobném duchu se odehrával
i nápad Petra Samce a Dana Málka na uskutečnění hokejového zápasu
dvou sousedních obcí. Od nápadu k realizaci akce samotné uplynulo jen
několik málo dnů a během nich připravili buzič hokejovou arénu na
rybníčku u dílny do provozuschopného stavu. Sobota 11. února se tak
stala termínem hokejového klání s přízviskem „Winter Classik 2017 Buzice
vs. Skaličany aneb hokejový zápas pod otevřeným nebem» s pod tulem
„pohodové sobotní zimní odpoledne okořeněné ve sportovním duchu
derby hokejovým utkáním blízkých sousedů“. Počasí přípravě ledové
plochy více než přálo a rychlá domluva zabezpečila i dostatek hráčů
na obou stranách a zároveň i slušné množství příznivců. Po úvodních
rozpačitých oťukáváních ledové plochy a zkoušení bruslí i nohou,
v několika případech po mnoha letech, se vše rozeběhlo. Hrálo se na 3x15
minut v počtu 4+1 hráč s klasickým hokejovým střídáním, které nebylo
vzhledem k dostatku hráčů na každé straně vůbec problémem. Přestávky
mezi tře nami vyplnily souboje dětí, které řádily podobně jako dospělí,
u nichž některé zákroky, vstřelené góly či spálené šance přinášely obdiv
nebo dokonce úžas fanouškovské podpory, spoluhráčů i pro vníků.
Výsledek utkání nakonec nebyl až tak důležitý, podstatný byl fakt, že se
podařilo, aby se sešli sousedé ke společnému přátelskému sportovnímu
klání, v pohodovém a poklidném duchu. Pro sta s cké zápisy do kronik
snad jen doplníme, že skalčanš zvítězili 13:11 po tře nách 4:4, 5:4, 4:3,
a v závěrečných samostatných nájezdech taktéž zvítězili a to v poměru 4:3
(nájezdy si odjel každý člen obou týmů). Závěr dne nemohl být zakončen
jinak než společnou skovou konferencí v Hospodě u Čiláka, kde bylo
předběžně domluveno odvetné utkání, pravděpodobně ve fotbale, ve
Skaličanech, nejspíš po sklizni letošního sena. Díky za dobrý nápad, za
podařenou akci a velké díky všem účastníkům, bez ohledu na věk zvítězili
všichni. Za Skaličany si zahráli: David Slezák, Jiří Blovský, Zdeněk Slezák
ml., Tomáš Blovský, Václav Cheníček ml., Jakub Darda, Pavel Kvarda, Jiří
Kotál, Bohumil Kvarda nejml., David Slezák ml., Pavel Kvarda ml. a Jakub
Slezák. Sportu zdar a snad zase někdy příště ať už na ledě či na trávě!
Václav Cheníček

JAK si užili lyžařský kurz
11. 2. 2017 se 41 našich sedmáků u školy rozloučilo s rodiči, aby absolvovali lyžařský kurz. V Železné Rudě na Šumavě je čekaly ideální lyžařské
podmínky – mnoho sněhu, upravený svah a krásné
počasí. Naším dočasným domovem se na dalších
sedm dní stal hotel Belveder a naším cvičištěm - tři přilehlé sjezdovky.
Žáci se rozdělili do tří družstev a začalo se s výcvikem. Někteří se na
lyže postavili poprvé. Začátky lyžování stály mnoho fyzických sil je i jejich
instruktory. Po pár dnech však to začátečníci bezpečně sjížděli šumavské sjezdovky. Pokroky dělali i , kteří patřili mezi zkušenější lyžaře. Věnovali se hlavně zdokonalení a nácviku carvingového oblouku. Sněhové
podmínky umožnily i krátké výlety na běžkách. Poslední den lyžování se
všichni zúčastnili závodu ve slalomu.
Po celodenním výcviku jsme se sešli v tělocvičně nebo společenské místnos , kde jsme společně hráli hry nebo měli krátké přednášky
k lyžování a besedu se členem horské služby. Poslední večer se konal
tradiční maškarní bál. Masky byly opravdu zdařilé. Většině dě se ani
nechtělo odjet domů a klidně by na výcviku zůstaly ještě týden. Věřím,
že všichni mají krásné zážitky, že naše dě lyžování bavilo a že mto pro
ně nekončí.
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Velké poděkování patří všem účastněným. Dětem, že se snažily, že
poslouchaly a byly fajn. Dále děkuji instruktorům – Pavlovi, Lukášovi
a paní Ing. Michalové za trpělivost a nadšení, se kterým se dětem věnovali, a paní zdravotnici Lence Handíkové, která se o všechny dobře
starala.
Marcela Karbanová, vedoucí LVVZ

Sněženky a machři trochu jinak
Je to tu! Den kdy jsme měli odjíždět na lyžák. Měl to být krásný pohodový týden, ale hned u autobusu nastaly komplikace. Vybavili jsme se
jak na „roční“ pobyt v Železné Rudě. Náš autobus nebyl příliš velký na
náš pouze týdenní pobyt. Kufry musely být naskládány i mezi nás. Hotel
Belveder „štěs m“ plakal, že už jsme konečně přijeli. Druhá překážka se
dostavila hned po příjezdu. Museli jsme táhnout naše „tunové“ kufry až
do druhého patra. Po vybalení věcí jsme měli volnou zábavu. Hladoví
po náročné cestě jsme se s chu vypravili na večeři. Večeře nám sice
moc nechutnala, ale každý měl dost velké zásoby z domova. Aspoň se
nezkazily. Každý večer okolo sedmé hodiny jsme se scházeli v tělocvičně
a hráli hry. Jako pokaždé nás ježdění na sjezdovce dost unavilo, a proto
jsme vstávali až pět minut před snídaní.
Po snídani jsme se vypravovali na sjezdovku. V úterý první skupina
vyjela na běžky a ztra la se. Byl to pro nás tak neuvěřitelný zážitek, že
už se na běžky nikdy nevydáme. Úterní odpoledne jsme trávili v Železné Rudě, kde jsme doplnili své zásoby jídla. Ve středu odpoledne druhá
a tře skupina dopadla s běžkami lépe. Čtvrteční večer jsme se vydali
na večerní lyžování, které nedopadlo zrovna nejlépe. Půl hodiny před
koncem večerního lyžování nějaký expert utrhl kotvu a my museli 45
minut čekat, než se to znovu rozjede. V pátek se konal nejlepší maškarní
bál v dějinách.
Lyžák jsme si moc užili a určitě se tam znovu vrá me.
Kolek v 7. A a 7. B

Trocha poezie z lyžařského kurzu
Lyžák
Autoři: D. Fišer, D. Říha, A. Synek, A. Šejvar, F. Turek
Ráno svých pět švestek sbalili
a na lyžák jsme vyrazili.
Odpoledne v půl tře jsme dorazili
a hned jsme si vybalili.
Brzy vstáváme z postele
a lyžujeme vesele a taky trochu kysele.
Lyžák, lyžák to je věc,
dobrej taky na pokec.
Jsme tu všichni kamarádi
a jsme za to taky rádi.
My jsme dobrá parta,
je tu s námi sranda.

Lyžování
Autorky: S. Haštavová, T. Šafaříková, L. Vaňková, A. Bejčková
Lyžování, to nás baví.
Jsou tady nádherné hory.
Nejlepší na tom všem je,
že máme krásné instruktory.
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Lyžařský výcvik
Autorky: A. Mašková, N. Sklenářová, Z. Doležalová
Tenhle lyžák ten je fajn,
je to pro nás velký ráj.
Instruktory tři tu máme,
nikomu je neprodáme.
Máme tady pěknou zimu,
dáváme si i zmrzlinu.
Lyžáky si nandaváme,
nohy otlačený máme.
Lyžovat se učíme,
večer hodně hlučíme.
Topení na pětku máme,
stejně kolem zimu máme.
Často tady padáme,
moncly na zadku už máme.
Věci na lyže si sušíme,
s holkama na sebe neustále bušíme.
Pája s Lukym nám pokoje kontrolují,
málo bodů nám za to udělují.
V jedenáct ještě nespíme,
Andy vánočku to ž jíme.
V pátek trsat budem,
na maškarní pudem.
V sobotu domů frčíme,
kvůli tomu skoro brečíme.

STATION 17
Ve čtvrtek 16. února jsme s naší třídou navš vili STATION 17. Pro většinu z nás za m neznámou
budovu s neznámým záměrem. Za mco venek budovy nevypadá nijak lákavě, vnitřek působí útulně
a panuje zde přátelská atmosféra. Po příchodu se nás ujali dva velmi milí
a sympa č lidé. Společně jsme se usadili na pohodlné sedačky. Hlavním tématem se staly drogy, o nichž nám toho bylo už hodně řečeno. Ve
Sta on 17 nám však dali možnost podívat se na ně z jiného úhlu pohledu. Zaměřili jsme se především na cigarety a alkohol. Zábavnou hrou na
soud jsme obhajovali a zároveň žalovali tyto návykové látky. K dispozici
tu bylo také hraní fotbálku, kulečníku nebo mnoho zábavných stolních
her. Velmi zajímavým místem byla zkušebna, kde jsme si mohli vyzkoušet hru na bubny, kytaru či klávesy. Dopoledne strávené ve Sta on 17
bylo velmi příjemné a poučné! Je dobré vědět, že existuje místo, kde
nám nabízí nejen nezávazný POKEC, ale i POMOC a PODPORA.
Karin Míková, žákyně VIII. A

Společnou cestou k úspěchu
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a pololetní vysvědčení
bylo pro nás první rekapitulací. Za přispění všech možností, které se
rozšířily díky dotačního programu “Šablony”, byla mnohým žákům, kteří
bojovali se svou slabší úrovní znalostí a dovedností, podána pomocná
ruka v podobě doučování, péče speciálního pedagoga nebo školního
asistenta.
Na hodinách doučování, které byly zřízeny v rámci projektu „Společné
vzdělávání na ZŠ JAK“ v podobě nepovinných předmětů „... hrou“, si
žáci doplňovali své nedostatky v předmětech matema ka, český jazyk
nebo chemie. Pod vedením našich pedagogů našli cestu k porozumění
a docvičení učiva, které z jakéhokoliv důvodu potřebovali dopilovat.
Dále žáci se speciálními vzdělávacími potřebami využívali pomoc
školního asistenta v odpoledních hodinách při přípravě na další
vyučovací den. Někteří pedagogové využívali pro takové žáky i pomoc
školního asistenta přímo ve výuce.
Odborná pomoc speciální pedagožky je využívána napříč všemi
stupni základní školy a základě doporučení školského poradenského
pracoviště nebo při pedagogické diagnos ce při odhalování příčin
školního neúspěchu.
Všechny odborné metody, speciální způsoby pomoci a rozšířené poskytované služby našim žákům přispěly ke zlepšení výsledků vzdělávacího procesu, což potěšilo žáky i jejich rodiče na pololetním vysvědčení.
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Úspěchy našich žáků v soutěžích

Školní ples

S přelomem kalendářních roků se začínají rozbíhat okresní a následně
i krajská kola školní olympiád a jiných znalostních soutěží. Všichni účastníci
soutěžních kol se poc vě pod vedením svým učitelek připravovali nad
rámec svých školních povinnos , aby obstáli v nemalém soutěžním poli.
A nikdy se ve výsledkových lis nách neztra li a zaujímali krásná umístěná,
která některým z nich umožnila postup do krajského, nebo dokonce do
národního kola.
Proběhla všechna okresní kola konverzačních soutěží, ve kterých jsme
měli svá želízka v ohni. Jejich výsledky nás moc potěšily. Posuďte sami.

V sobotu 18. 2. 2017 měla blatenská mládež možnost vyrazit ve
společenském oděvu na ples. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ J.
A. Komenského Blatná pořádal již 6. ročník Školního plesu, který
je určen především pro žáky 2. stupně základních škol. Stejně jako
v předcházejících letech se snažíme přiblížit „nác letým“ atmosféru
plesů, seznámit je se základy tance a společenského chování.
K tanci i poslechu nám tentokrát hrála kapela Coverladies, průvodního
slova se ujal opět Matouš Linhart. Ples byl zahájen předtančením
s ukázkou společenských tanců. O výuku tanců se postarala paní
Strnadová, která všechny přítomné učila polku a blues. Její „výuku“
doplnily i zábavné taneční hry. V závěru příjemně stráveného večera si
všichni vyzvedli tombolu a ve 22:00 odcházeli spokojeně domů.
Jménem Spolku rodičů a přátel školy bych ráda poděkovala Městu
Blatná a všem sponzorům za ﬁnanční i věcné dary.
CD s fotkami z plesu si zájemci mohou zapůjčit v kanceláři ZŠ J. A.
Komenského. Na Facebooku je ke zhlédnu krátké video.
Jana Španihelová, Spolek rodičů a přátel školy

Konverzační soutěž v ruském jazyce
Kategorie 6. a 7. ročník

Kategorie 8. a 9. třídy

4. místo

Zbránková Lucie (VII. A)

7. - 8. místo

Vinterová Kristýna (VII. B)

1. místo

Holub Ondřej (IX. A) –
postup do krajského kola

2. místo

Potůčková Anita (IX. A) –
postup do krajského kola

5. - 9. místo

Häuslová Kateřina (IX. A)

Konverzační soutěž v německém jazyce
Kategorie II. A

3. místo

Bláha Vojtěch (IX. A)

4. - 5. místo

Žižková Linda (IX. B)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Kategorie I. A

2. místo

Antoš Jan (VI. B)

Kategorie II. A

3. místo

Bláha Vojtěch (IX. A)

Ani v dalších odvětvích se naši soutěžící nedali zahanbit a velmi dobře změřili své znalos a dovednos s ostatními zástupci.
Matema cká olympiáda
Kategorie Z5

2. místo

Bejčková Karolína (V. B)

27. - 28. místo

Jiřincová Klára (V. A)

29. - 31. místo

Převrá lová Ema (V. A)

32. - 33. místo

Koman Vojtěch (V. A)

17. - 19. místo

Podlešák Jan (IX. B)

4. místo

Janota Vojtěch (IX. B) –
postup do krajského kola

12. místo

Häuslová Kateřina (IX. A)

17. místo

Řehoř Zbyněk (VIII. A)

1. místo

Janota Vojtěch (IX. A) –
postup do dalšího kola

30. - 36. místo

Bláha Vojtěch (IX. B)

56. - 63. místo

Žižková Linda (IX. B)

5. místo

Janota Vojtěch (IX. A) postup do národního kola

Kategorie A

5. místo

Flandera Štěpán (VI. A)

Kategorie B

6. místo

Kolár Jan (VII. A)

Kategorie C

5. místo

Janota Vojtěch (IX. B)

5. - 21. místo

Janota Vojtěch (IX. B)

Kategorie Z9
Dějepisná olympiáda

Mladý chemik
2. kolo

3. kolo
Zeměpisná olympiáda

Olympiáda v českém jazyce
Kategorie ZŠ

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy. Všem pedagogům, kteří je do jednotlivých kol připravili a následně
i připraví do postupových kol, děkujeme za veškerou péči, kterou jim
věnovali nad rámec ŠVP.
Postupujícím budeme v dalších kolech držet palce, aby znovu skvěle
obstáli.
Jana Krapsová, ředitelka školy

Prvňáčkem na zkoušku
Dne 14. února se na naši školu přišly podívat poslední ročníky
Mateřské školy Šilhova v Blatné a o dva dny později dorazili i předškoláci
z Mateřské školy Vrchlického. Žáci osmých tříd tu pro ně měli připravené
různé zábavné ak vity.
Dě měly možnost si vyzkoušet, jaké to je být prvňáčkem. Ve školních
lavicích si zazpívaly, zarecitovaly a něco se i naučily. Potom se celí
rozesmá přesunuli do tělocvičny, kde začaly plnit pohybové ak vity,
při nichž se naši malí kamarádi dost vyřádili. Pod vedením trpělivých
osmáků se trefovali míčem do bedny, trénovali opatrnost a rovnováhu
při balancování s míčkem na lžíci a hráli ﬂorbal, při kterém zdolávali
slalom a trefovali se do branky našeho šikovného brankáře, kterého si
brzy velmi oblíbili.
Dobrovolníci, kteří se tohoto úkolu zhos li, nezklamali a byli jim
dobrými vůdci i kamarády. O všechny dě se starali a pomáhali jim
s jednotlivými úkoly. Nakonec nezbylo nic jiného než předat dětem
sladkou odměnu za splněné disciplíny, která byla opravdu zasloužená,
protože dě byly po celou dobu velmi hodné a se všemi zapeklitými
úkoly se skvěle vypořádaly.
A my jsme jim mohli poděkovat za příjemné a celkově vydařené
dopoledne.
Kateřina Häuslová, žákyně IX. A
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Novinky ze ZŠ TGM Blatná
aneb trocha sportu,
kultury, zábavy
i netradičních zážitků
Návštěva Úřadu práce
ve Strakonicích
Dne 6. ledna se devátá třída zúčastnila plánované exkurze na Úřadu
práce ve Strakonicích. Ráno jsme se sešli již v 7 hodin u autobusové
zastávky. Počasí bylo tento den velmi mrazivé. Někteří z nás si mysleli, že
náš autobus ani nepřijede. Autobus nakonec zpoždění neměl, a tak jsme
na úřad práce přijeli podle plánu. Budova úřadu práce je hned vedle
autobusového nádraží, a tak nám cesta trvala jen pár minut. Ve vstupní
hale jsme dostali informaci, kde je zasedací místnost. Hned po zahájení
přednášky nám byly kladeny otázky: proč jsem tu, co chci zjis t, co jsem
si vybral/a. Řadě z nás se povedlo originálně odpovědět a získali malý
dárek.
Přednáška byla věnována volbě povolání, sebehodnocení při volbě
povolání a trhu práce. Následovaly informace potřebné pro rozhodování
o volbě povolání a o místě, kde tyto informace získám. Nakonec nám
přednášející vysvětlila důležité znaky povolání a doplnila pár postřehů,
co by měl každý vědět před vyplněním přihlášky. Po skončení přednášky
jsme dostali test, který měl ukázat, zdali jsme byli pozorní. Druhý test
nám zase pomohl zjis t, jaký jsme učební typ. Někteří z nás si také
otestovali, který obor je pro ně podle jejich zájmů nejvhodnější. Na
závěr jsme si mohli prohlédnout nabídku učebních oborů, středních
a vysokých škol.
Monika Benešová, třídní učitelka 9. ročníku

Průvan ve skříních aneb
bazar oblečení, hraček a knih
V sobotu 21. ledna 2017 proběhla v kavárně KCAŽ dlouho
připravovaná burza oblečení, hraček a knih pod názvem Průvan ve
skříních. Členové ŽP ZŠ TGM ji připravovali už od podzimu. Cílem bylo
posílit v dětech schopnost realizovat vlastní akce od začátku až do konce
a zároveň pěstovat charita vní cítění. Prodejci, kteří se burzy zúčastnili,
měli možnost nejen své oblečení na místě prodat, ale také darovat na
charita vní účely – do dětského centra ve Strakonicích nebo do pražské
nemocnice Motol. Členové parlamentu se pod vedením koordinátorek
postarali o oslovení prodejců i potenciálních zákazníků. Prodejců se
nakonec přihlásilo skoro 20. Oblečení, hraček a knih byla plná kavárna
i přístupová chodba. Prodávalo se za symbolické ceny a zboží bylo
skutečně hodně. Ačkoli jsme rozhlasem, přes facebook či skrze plakáty
ve škole i ve školkách zkusili oslovit širokou veřejnost, zákazníků přiliš
mnoho nepřišlo. Burza probíhala od 13 – 17 hodin a nejvíce zákazníků
přišlo v době od 13 – 15:00. Rádi bychom burzy pořádali pravidelně, aby
si je postupně našlo čím dál více zákazníků, už jen proto, že kniha jednou
přečtená a oblečení párkrát nošené přeci nepatří do koše. Děkujeme
všem, kteří první burzu podpořili, a doufáme, že se společně setkáme
na další burze někdy v budoucnos .
Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP
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První zimní družinová olympiáda 2017
Ve středu 25. 1. 2017 se konalo v hale školy velkolepé zahájení I.
ZIMNÍ DRUŽINOVÉ OLYMPIÁDY. Nastoupeny byly skupiny ze všech 7
družin i se svými trenéry (= p. vychovatelkami). Prvním úkolem bylo
vymyslet název pro svůj tým a během dalšího dne vytvořit vlajku,
jakmile byl úkol splněn, mohli jsme začít soutěžit.

27. 1. 2017 – CURLING
První disciplínou byl pro nás docela neznámý curling. Školní dvůr
se proměnil v ledové hrací pole s barevným kruhem. Naším cílem bylo
dostat hrací kámen co nejblíže středu.

30. 1. 2017 - SLALOM
,,Slalom?!! A kde budeme jezdit?“, ptaly se dě , když si četly program
olympiády. No to je jednoduché, prostě jsme měli lyže z papíru,
opravdové hole, brány na dvoře a ten kdo byl šikovný a pořádně se
odpichoval, jelo mu to i na rovince a nakonec to byla i sranda nejen pro
lyžaře, ale i pro diváky a fanoušky.

31. 1. 2017 - KOULOVAČKA
Kdo zná pohádku Ledové království, zná i sněhuláka Olafa a ten
se objevil u nás na olympiádě. Chtěl se koulovat, a tak jsme si udělali
sněhové koule a začali. Měli jsme to jednoduché, Olaf se vůbec nebránil
a tak jsme se vždy treﬁli.

1. 2. 2017 - HOKEJ
Rychle proběhnout slalom, nezapomenout někde puk, napřáhnout
se, vystřelit na bránu a dát góóóóól! Aspoň na malou chvíli jsme se
proměnili v rychlé hokejisty, kteří dávají jeden gól za druhým.

2. 2. 2017 - BOBOVAČKA
Poslední olympijskou disciplínou bylo bobování a ne obyčejné. Dě
závodily ve dvojicích, jeden seděl a vezl se a druhý musel tlačit, ale
nebojte, několikrát se vyměnili a dokonce to nebylo tak špatné ani na
té rovině J.

1. MÍSTO: OLYMPIJSKÉ JEDNIČKY (1. A)
a DRUŽINOVÉ OKURKY (4. A + 4. B)
2. MÍSTO: NÁMOŘNÍCI (2. B) a ZIMNÍ PARTA (1. A)
3. MÍSTO: SLUNCE, SENO.. (2. A), OLAFOVÉ (3. A + 3. B)
a SEDMIČKY (5. A + 5. B)
Petra Motejzíková, vychovatelka ŠD

22

Svazek obcí Blatenska - březen 2017

Netradiční vysvědčení
v prvních třídách
Čas plyne jako voda, a tak uběhlo přesně půl roku, co naši prvňáčci
poprvé usedli do školních lavic. Během této doby se mnohému naučili.
Dovedou číst, psát a počítat. Našli si tu nové kamarády, a to nejen mezi

a tak to některým trvalo docela dlouho.
Nakonec se ale všichni odvážně vydali
na cestu školou, našli si svá vysvědčení
a moudré sovičky v podobě ozdobných
kolíčků se nechali na památku.
Věra Vitáková, třídní učitelka
3. B

Divadelní cestopis

svými vrstevníky, ale také mezi žáky z deváté třídy, kteří jsou jim od
prvního dne velkou oporou. Starají se o ně o přestávkách, pasovali je na
školáky a připravili si pro ně program na vánoční besídku. Samozřejmě
nesměli chybět ani u tak velké událos , kterou je pro prvňáčky jejich
první vysvědčení. Ráno po osmé hodině navš vili patroni z deváté
třídy I. A i I. B, aby předali společně s třídními učitelkami vysvědčení
netrpělivým prvňáčkům. Vysvědčení bylo netradiční také svou barvou.
Děvčata obdržela růžová vysvědčení, chlapci modrá. Nechyběl ani

Divadélko pro školy z Hradce
Králové je naším pravidelným hostem
už několik let. Na jejich představení se
vždy těší nejen žáci, ale i učitelé. Ani
letos nás nezklamali. Ve dvou hercích
sehráli ukázky z několika divadelních
her z celé Evropy. Hamlet od Shakespeara, Goldoniho Sluha dvou pánů,
Maryša od bratří Mrš ků nebo Moliérův Lakomec, to všechno zvládli
dva mladí úžasní herci, kteří to s dětmi opravdu umí. Převleky (zvlášť
do ženských kostýmů), herecké nasazení a především neskutečná
legrace, to byl Divadelní cestopis. Dě se dozvěděly důležité informace
o jednotlivých autorech a některé se dokonce zapojily do představení.
Všichni jsme se královsky bavili a litovali, že to všechno tak rychle uteklo.
Žáci si o představení povídali mezi sebou i s učiteli a nejvíce oceňovali
humor, kterým byly ukázky nabité.
Eva Wachtlová, třídní učitelka 5. B

Sta on 17 u nás ve škole
Žáci osmých a devátých ročníků navázali na předchozí spolupráci
se Station 17 a vyzkoušeli si, jaké to je nasadit si „toxi brejle“. Tyto
brýle simulují účinky drog, zkreslují vidění, člověk snadno ztra
orientaci v prostoru. Na základě této zkušenos pak žáci ve skupinkách
připravovali reklamu ve smyslu „Řekni drogám ne“. Jejich argumenty
byly jasné a srozumitelné a kromě běžných důsledků užívání drog,
dokázali zahrnout i účinky na vnitřní tělesné orgány, nevratné dopady
na játra nebo mozek.
Ludmila Růžičková, třídní učitelka 8. roč.

Maškarní v MŠ Vrchlického
potlesk a sladká odměna. Dě se nemohly dočkat konce vyučování,
aby se pochlubily barevným vysvědčením svým rodičům a ostatním
příbuzným. Děkujeme deváťákům a přejeme jim hodně štěs při
přijímacích zkouškách.
Eva Vonášková, třídní učitelka 1. B

Vysvědčení s moudrou sovou
Nejen v prvních třídách se letos pololetní vysvědčení rozdávalo jinak,
než je obvyklé. Žáci 3. B zažili netradiční večer, při kterém si svá vysvědčení dokonce museli najít. Moudrá sova byla symbolem, který všechny
jejich ak vity provázel, a také se stala malým dárkem, který k vysvědčení dostali. Žáci, kteří byli tak odvážní, že ve škole po tmě hledali svá vysvědčení, museli nejdříve rozluš t několik hádanek. Nebyly jednoduché,

Ve středu 22. 2. 2017 se deváťáci vydali do MŠ Vrchlického na
maškarní. Všichni jsme se na dě už moc těšili. Připravili jsme si pro
ně spoustu úkolů a sladké odměny. Většina z nás se také ráda vrá la
do dětských let a přinesla si masky. Po příchodu do MŠ Vrchlického
jsme se rozdělili do 3 skupin. Společně jsme si s dětmi zahráli různé hry
např. biatlon, židličkovanou, nošení míčků, ale i výbuch bomby. S dětmi
jsme mezi soutěžemi tancovali a zdálo se, že si pohádkové dopoledne
princezny, berušky, pirá , indiáni, námořníci a další masky opravdu
užívají. Čas u kal velmi rychle. Když jsme měli odcházet, ani se nám
nechtělo věřit, že maškarní už končí. Bylo to opravdu krásné dopoledne
plné zábavy pro všechny.
Jaroslav Čadek, žák 9. A
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Květnová vycházka
za ptačím zpěvem
Ornitologové ze ZO ČSOP Blatná první květnový víkend
jako každoročně uspořádají vycházku pro veřejnost
„Vítání ptačího zpěvu“. Kromě pozorování a poslechu
mnoha ptačích druhů bude připravena i ukázka kroužkování ptáků, které před
opětovným vypuštěním uvidíte opravdu zblízka. Možná uvidíme či uslyšíme
i „ptáka roku 2017“, kterým ornitologové vyhlásili datla černého (v Blatné již
dlouhodobě velmi populárního šplhavce…) Zda vycházka bude v sobotu 6. května
nebo v neděli 7. května 2017 spolu s přesným časem a místem srazu najdete
na webech www.csop.cz/blatna nebo www.blatna-ornitologie.cz Na prvním
z webů jsou i informace z minulých ročníků vycházky a informace z dalších akcí
blatenských ochránců přírody. Hlavním pořadatelem vycházek za ptáky je Česká
společnost ornitologická, mnoho informací o ptácích a jejich ochraně (i o datlovi)
je na webu www.cso.cz Těšíme se na viděnou v přírodě v okolí Blatné či při
některé z přednášek.
Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík
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Centrum kultury
a vzdělávání
Blatná
JAN JIROVEC
ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ
SLEPENINY
do 23. 4. Městské muzeum Blatná

JABLKOŇ + MOREK

OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA
1. 3. - 30. 4.
SUPERMARKET SVĚT

DEN OSMÝ

15. 4. SOBOTA | 20:00
Hospoda U Datla

Kolek v autorů Divadla Con nuo
22. 4. SOBOTA | 19:00

NOC S ANDERSENEM
31. 3. – 1. 4.
Městská knihovna Blatná

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
VEILSIDE (D) + OUT OF STEP (D)

MILAN FARA | BALLETTO
4. 4. - 30. 6.
Komunitní centrum
Galerie Spektrum

+ LIBIDO CHALLENGE

Děda Mládek illegal band + Eat
it up
7. 4. PÁTEK | 20:00
Hospoda U Datla

V době uzávěrky nebyly na webu

26. 4. STŘEDA | 19:00
Hospoda U Datla

www.ckvb.cz k dispozici informace
o akcích na měsíc květen 2017.

Jarní období
na Bělčicku
Zprávy z muzea
Modernizujeme k uchovánípamě Blatenska.
V roce 2010 zpracoval RNDr. Jiří Žalman krátkou, ale obsáhlou stať
nazvanou „Obecné zásady ukládání a ochrany sbírkových předmětů
v depozitářích a ve stálých expozicích“, aby tak připomněl vytyčenou
cestu všem muzeím. Zároveň zdůraznil jednu z našich hlavních úloh,
kterou muzea mají plnit. Mimo edukační a prezentační činnost je to
také uchování sbírek pro budoucí generace. K těmto účelům slouží
nejen komplikovaná a komplexní evidence sbírek, ale také deponování
předmětů a vytvoření ideálních podmínek pro všechny sbírkové
předměty. Mimo jiné je tento závazek pod hrozbou vysokých sankcí
zakořeněn i v zákoně 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy.
V letošním roce můžeme s rados oznámit, že Městské muzeum
Blatná dokončilo kroky k stabilizaci mikroklimatu v depozitáři. Hlavní
úlohu v tomto procesu hraje především paní Mgr. Taťána Fryštáková,
která s pomocí dotací z Ministerstva kultury ČR zakoupila do depozitářů
potřebné měřící přístroje, které během celého roku zaznamenávají
kolísající vlhkost a teplotu v depozitářích. Zjištěné prostředí, pominemeli škodlivý prach, mohlo vést ke ztrátám sbírkových předmětů,
a proto bylo rozhodnuto zakoupit výkonné a atestované zvlhčovače
vzduchu, které využívají i větší muzea a objekty ve správě Národního
památkového úřadu. Jejich mechanismus má řadu pojistek, díky nimž
není možné, aby se rela vní vlhkost vychýlila z požadovaného rozmezí
45-55%. Je tedy jasné, že vlhkost kolem 36% je opravdu velice nízká
a pro sbírkové předměty z dlouhodobého hlediska degradační. Proto
bylo nutné udělat tato opatření. Ta ovšem nijak nepoškozují ani interiér
budovy a ani nezpůsobují tzv. rosení oken. Díky těmto přístrojům tedy
můžeme daleko lépe a efek vněji pečovat o svěřené sbírkové předměty.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Zimní období nás letos nadobro
opus lo a začalo se okolo nás zelenat.
Po dlouhé zimě je každý jistě rád, že
slunce příjemně hřeje a všechno je takoBělčice
vé radostnější. Chuť do práce je o to větší, když vyjde něco, jež delší dobu plánujete
a čekáte jen, zda to opravdu vyjde. Jaro je v oblas
obecních projektů, na které se žádalo v rámci dotačních tulů o podporu, velice zajímavé. V době, kdy píšu tento článek, nemám bohužel ještě
žádné oﬁciální výsledky, tak nemohu napsat nic konkrétního. Výsledky
začnou jednotlivé fondy a ministerstva zveřejňovat až koncem března
a v dubnu. Tak se musíme nechat překvapit a věřit, že budeme podpořeni.
Protože se příroda probouzí, začíná samozřejmě i práce s údržbou
zeleně obce a úklidu po zimě. I letos budeme žádat pracovní úřad
o uvolnění pracovníků vedených na tomto úřadě, kteří nám s m
pomohou. Stroje potřebné k práci jsou již připravené, seřízené
a pravidelná údržba byla provedena v zimních měsících. Během tohoto
období jsme se, kromě úklidu sněhu, věnovali opět trochu radnici.
Protože již celá léta se nic zásadního nedělalo v obřadní síni, pus li jsme
se do její celkové rekonstrukce. Doufám, že se nová „obřadka” bude líbit.
Protože jsme se pokusili o návrat do historie (alespoň trochu), doufám,
že se nám to povede a nebudeme se muset za odvedenou práci stydět.
Obřadní síň si to po letech jistě zaslouží. Děkuji všem, kteří se podíleli
na této rekonstrukci (LPR, Srb Tomáš, Wischin Mar n, Kočovský Mar n,
zaměstnanci MěÚ Bělčice).
Ještě se vrá m k úklidu sněhu. Obecní stroje, které máme k dispozici,
nám bohužel neumožňují odklízet sníh vlastními silami. Z toho plyne
i to, že nejsme všude tam, kde bychom chtěli být, včas. Někdy to prostě
trvá déle. Firma pana Hlaváče, která nám tuto službu zajišťuje, je také
strojově omezena a není v silách nikoho být všude hned. Rádi bychom
s odklízením sněhu v následující zimě pomohli strojově už i my. Panu
Hlaváčovi a jeho zaměstnancům moc děkuji za vstřícný a svědomitý
přístup. Rovněž děkuji zaměstnancům a vedení ZD Bělčice za stejný
přístup k odklízení sněhu na místních komunikacích včetně komunikací
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v okolních obcích. Věřím, že budeme s oběma spolupracovat i nadále.
Závěrem mi dovolte požádat vás všechny o pomoc s udržováním
pořádku v Bělčicích i obcích okolo. S roztátým sněhem se ukázalo
poměrně hodně nepořádku. Vím, že se to opakuje každý rok, ale stejně
si myslím, že by měl každý začít sám u sebe a nejen odpadky házet
tam, kam patří, ale i trošku pomoct s úklidem. Jen pro informaci – pro
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl stanoven termín
na víkend 13. a 14. května a to jak v Bělčicích, tak i v okolních obcích.
Vše bude včas vyhlášeno a vyvěšeno na úřední desce a internetových
stránkách města Bělčice.
Úplně na závěr přeji všem krásné velikonoční svátky, bohatou
pomlázku a pevné zdraví.
Pavel Vejšický, starosta.

Knihovna Bělčice
Plánované akce 2017

Březen – měsíc čtenářů – téma „Babička“


Srdečně zvu všechny do knihovny, neboť po celý měsíc březen
bude probíhat výstava a hlasování o nejhezčí básničku o babičce, kterou vymýšlely dě ze Základní školy Bělčice. Zúčastnily se
všechny a já věřím, že bude z čeho vybírat a každý si najde tu
svoji nej- nej- … Hlasování proběhne anonymně a poté bude vítěz
odměněn 1. 6. 2017 v základní škole. V dubnu budou básničky
vystaveny v prostorách bělčické radnice, kde bude ještě možnost
hlasovat.


3. 2017 od 16:00 hodin – „Babiččiny vychytávky“ – na bělčické
radnici si budeme vyprávět a předávat různé rady na chmury
a neduhy – rady našich babiček.


7. 3. 2017 od 16:00 hodin – proběhne na bělčické radnici posezení s kosme kou ORIFLAME.

29 dě a všichni odjeli domů jako vítězové, protože každý nakonec dokázal sjet
červenou sjezdovku bez pádu. Navíc se
nikomu nic za celý týden nestalo. I počasí bylo dokonalé a sjezdové podmínky
vynikající. Co víc si přát. Snad vše bude
tak krásné i příš rok.

Beseda s policistou
V pondělí 23. 1. 2017 proběhla na
naší škole beseda se zástupcem Policie
ČR, panem podpraporčíkem Mar nem
Tůmou z Obvodního oddělení v Blatné.
Původně plánovaná akce 1. stupně, která měla trvat jednu vyučovací hodinu, se
protáhla na tři vyučovací hodiny. I to však bylo pro dě málo. Policista
nejprve vyzkoušel, co si žáci pamatují a znají. Ti se ak vně zapojili do
besedy, reagovali na otázky a za správné odpovědi dostávali odměny
(rozvrhy hodin a omalovánky). Dětem se povídání velice líbilo, došlo
i na dotazy, které pan policista pohotově zodpovídal. Vyprávěl jim, jak
probíhá noční služba, jak se chovat v silničním provozu, že nemají
pouštět své psí miláčky bez vodítka. Také žáky seznámil s policejní výzbrojí a výstrojí, na které si
mohli dokonce i sáhnout. Tímto
bychom chtěli panu podpraporčíkovi Mar nu Tůmovi moc poděkovat za besedu, která byla velmi
poučná a zajímavá. Akce se vydařila a už teď se všichni těšíme na
další zajímavou spolupráci.

Duben

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paš k


8. 4. 2017 od 14:00 hodin – tvořivá dílna – „Výroba velikonoční
dekorace“, která se uskuteční na bělčické radnici.


30. 4. 2017 – „Čarodějnický lampionový průvod“ - 1. ročník
 sraz v 19:00 hodin U Tří křížů
 opékání vuřtů na Višňovce
 pálení čarodějnic
 účastník průvodu v masce čarodějnice dostane chleba
a špekáček zdarma.
Květen
Plánujeme RETRO BURZU na parkoviš před obchodem COOP. Překáží Vám doma v garáži neponičená, ale již nepoužívaná kola, lyže, brusle, koloběžky, dětské hračky a další funkční věci? Přijďte tedy své věci
prodat. Nebereme oděvy. Termín a další informace budou ještě upřesněny.
Všichni jste srdečně zváni.
Knihovnice Věra Mašková Vaňáčová

Zprávičky z bělčické školičky
Lyžařský kurz
21. 1. – 28. 1. 2017 vyrazili žáci 2. stupně pokořit naše nejvyšší hory.
Zamířili opět do útulné chaty v krkonošských Vítkovicích, která stojí asi
20 m od sjezdovky lyžařského areálu Aldrov. Kurzu se zúčastnilo celkem

Narodili se :
Be

Josef Kupec, Bezdědovice
Rodičům
blahopřejeme! Vítání občánků
zd ě d o v i c e se uskuteční na zámku ve Lnářích, termín
bude upřesněn, pozvánky budou rodičům
rozeslány.
Za obec Jiří Bláha, starosta

Opus li nás…
V březnu 2017 Fran šek Scheinherr, nar. 1938, Bezdědovice. Čest jeho
památce!
Za obec Jiří Bláha, starosta

Bezdědovická sedma
V sobotu 21. 1. 2017
se hrál v Bezdědovickém
obecním hos nci turnaj
v křížové sedmě. Tento
turnaj byl již dvacátý
čtvrtý.
Účast
byla
dobrá, zúčastnilo se 7
dvojic. Průběh turnaje
byl zajímavý a celkem
vyrovnaný. Po sehrání
všech her se vítězem
stala dvojice LICHÝ ve
složení Petr Šavrda a Karel
Peroutka. Tato dvojice
získala vítězství poprvé.
Stříbro brala dvojice
MAMO ve složení Zdeňka
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Staňková a Josef Mourek. Umístnění na pomyslné bedně uzavírala
dvojice SPARTA ve složení Jiří Vydra a Stanislav Brda.
Vítězná dvojice převzala od organizátorů poháry a ostatní dvojice za
svá umístění věcné dary. Pro všechny bylo připraveno občerstvení. Přišlo
se podívat i několik diváků, kteří všechno bedlivě pozorovali. Turnaj se
povedl. Těšíme se již na další turnaj, který se bude konat v měsíci březnu.
Text: Alena Ves álová
Foto: Zdeňka Staňková

A na jaké akce se můžete těšit?
 1. dubna

 10. června
 25. června

BEZDĚDOVICKÝ GURMÁN pomazánka OLÉÉÉ,
3. ročník, od 15:00 hodin v Obecním
hos nci v Bezdědovicích.
Dětský den Bezdědovice
Pouť

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

Bály v Bezdědovicích
11. února 2017 se v Obecním hos nci v Bezdědovicích konal tradiční
hasičský ples. K poslechu výborně hrála kapela Scéna, která do naší obce
jezdí opakovaně. Díky ní byl i letos doslova plný sál. V neděli následoval
úklid, za nějž zde chci poděkovat všem, kteří si udělali čas a přišli pomoci.
Dětský maškarní ples, který pořádá obec Bezdědovice ve spolupráci
s obecními hasiči a organizací Červený
kříž, se konal 12. února 2017 od 13.00
hod., téměř do 17.00 hod. Opět přišlo
spoustu krásných masek, všechny dě
soutěžily, tančily, byly rozverné! Díky
nim a také díky Šárce Chlandové, která
odpolednem provázela a Jaroslavovi
Havlovi, jež v masce spongeboba
pouštěl hudbu i bavil všechny přítomné,
to bylo doslova super odpoledne.
Díky všem!

Buzická škola má
novou „čepici“
Poslední tečku za generální rekonstrukcí někdejší školní budovy, která
byla rozvržena do několika etap, učinili v únoru letošního roku pokrývači.
Buzice
Majestátná patrová nemovitost teď poutá pozornost kolemjdoucích zbrusu novou
střechou. „Už to bylo třeba,“ konstatoval završení
ﬁnančně náročné akce starosta Buzic Václav Maňhal. Na opravu obdržela obec v rámci Programu obnovy venkova dotaci ve výši 210.000,korun. Zbývajících 270.000,- korun dopla li buzič ze svého. Zakázku
realizovala ﬁrma Chládek FCH s. r. o. ze Strakonic.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Na osadu Václavov se nezapomíná
Pod správu Obecního úřadu Buzice náleží rovněž osada Václavov.
O tom, že na ni ve svém rozpočtu ani ve svém programu zastupitelé
nezapomínají, svědčí nejnověji hned dva realizované projekty. Předně
se obyvatelé Václavova dočkali veřejného osvětlení, které bylo zřízeno
nákladem 100.000,- korun.
Následně proběhla oprava kapličky. Celkem si tato akce vyžádala
inves ci 95.000,- korun. Z fondu Ministerstva pro místní rozvoj byl
poskytnut grant ve výši 67.000,- korun. Renovací kapličky ve Václavově
byla i tentokrát pověřena ﬁrma Chládek FCH s. r. o. ze Strakonic.
Souběžně došlo i na vyzlacení textu pamětní desky na fasádě,
která připomíná návštěvu Václava Havla u místního soukromého
zemědělce Václava Koryty 26. května roku 1990. To provedla Mgr.
Iveta Honzíková z Blatné. Obnovení nápisu stálo něco málo přes dva
a půl síce korun.
Poznámka: Nedílnou součás osady Václavov je i někdejší mlýn
„Čermák“, který generacím nositelů tohoto jména patří již od roku
1603. Vesnička ležící cca šest kilometrů východně od Blatné byla
původně vybudována pro panské dělníky. Současný název získala roku
1807 jako připomínku Václava, svobodného pána z Hildprandtů.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Výroční schůze buzických
dobrovolných hasičů

Naši jubilan
V březnu a v dubnu oslaví svá
významná životní jubilea to naši
občané:

Březí

Marie Čejková
Marie Straková
Milada Pintová
Jan Čejka
Jiří Kubeš

Všem jmenovaným přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho elánu, spokojenos
a pohody.

68 let
82 let
65 let
74 let
80 let

Na letošní výroční schůzi buzických nechyběla ostrá polemika.
„Jablkem drobného sváru se stala loňská koupě starší skříňové Avie
pro potřeby našeho spolku od kolegů z Chobota za částku 15.000,korun,“ přiblížil okolnos slovní přestřelky na výroční sešlos starosta
SDH Buzice Tomáš Lojík, „Vedení obce Buzice, kterou jako četný host
zastupoval starosta Václav Maňhal, bylo podrobeno kri ce za to, že
raději neinvestovala do pořízení nového vozu.“ Nicméně výměna
názorů bývá zdravá a tahle určitě nikterak nepoškodila dobré vztahy
mezi obcí a hasiči, m méně uvnitř organizace samé.
Příjemnější stránkou byl „přijímač“ dvou nových členů do sboru Ondřeje Hulače a Dana Málka, čímž se členská základna rozrostla na
38. „V loňském roce odpracovali buzič dobrovolní hasiči 1200 hodin
na brigádách. Celkem se uskutečnilo osm brigád, převážně spojených
s pořádáním společenských akcí v obci /ples, Dětský den, buzická
pouť, mikulášská nadílka aj./. Ale také jsme tradičně lovili rybníček
a provedli komplexní úklid bývalého fotbalového hřiště za Buzicemi,“
informuje Tomáš Lojík.
V roce 2017 se chystají na vybudování nového skladu u objektu
Obecního domu. Tomáš Lojík věří, že pomoc sboru poskytne i vedení
obce.
Loni se buzič hasiči ak vně zúčastnili oslav 115. výročí založení
SDH v sousedních Škvoře cích. Bohužel podaný výkon stačil jen na
páté místo.
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Spolupráce mezi Obecním úřadem Buzice a místními hasiči je
odnepamě na vynikající úrovni. A to je jen ku prospěchu všech.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Masopust Hajany

Růže pro dříve narozené
Marii Thorovské, která s citem celý život pečuje o kapličku na mostě,
bylo 26. ledna bylo 75 let. 3. února paní Blažena Blokšová oslavila 80 let,
22. února oslavila 70. narozeniny paní Drahomíra Kratochvílová.
Obec přeje touto cestou všem výše uvedeným pevné zdraví,
op mismus, spokojenost a mnoho lásky a úcty od všech blízkých lidí.
Václav Maňhal

Pozvánka na buzické akce
30. dubna: Stavění májky + pálení čarodějnic s občerstvením, Pořádají
SDH Buzice a Obec Buzice. Začátek v 15 hodin.
Sobota 3. května: Dětský den plný her a překvapení v režii SDH Buzice
a Obce Buzice. Bude probíhat v době 13.00 - 18.00 hodin. Nebude
chybět chytání ryb u rybníčka a tradiční opékání buřtů.
13. května: Den matek a Den otců. Pořádá Obec Buzice. Hudba
a bohaté občerstvení zajištěny. Na sále buzické bývalé školy od 14.00
- 18.00 hodin.
Vladimír Šavrda

V sobotu 25. 2. ve 14 hodin
odemkl pan starosta Miroslav
Bláha
masopustnímu
průvodu
naši obec a masky v čele s krásně
ozdobeným vozem, na kterém nechyběl
patron Bakus, vyrazily navš vit všechna
H a ja n y
stavení v Hajanech. Návštěva to byla
vskutku náročná, každá hospodyně měla
přichystané pohoštění, něco k snědku i na kuráž!
Nakonec vše dobře dopadlo, nálada byla veselá, Bakus byl v závěru
uložen do rakve, kde bude celý rok odpočívat, a my jsme se šli ohřát do
naší hospůdky, kde nás čekalo bohaté občerstvení. Tak zase za rok.
Zdena Jestřábová

Pozvánky do hospody U Čiláka
Kolek v útulného rodinného hos nce „U Čiláka“ vítá všechny své
štamgasty a další příznivce v sezóně 2017 a chystá pro ně následující
akce:
Neděle 9. dubna: „Odemykání cyklis ckých studánek“ - hromadný
cykloturis cký výlet po krásách okolo Buzic, spojený se symbolickým
otevřením obnovené studánky u Skaličan. Akce je vhodná pro příslušníky
všech věkových generací a výkonnostních stupňů. Pořadatelé doporučují
uži terénních kol. Pro každého účastníka bezplatné občerstvení výtečná domácí polévka a lahodná klobása. Součás sportovního
podniku je i doprovodný program /taneční soubor, promenáda
historických velocipedů aj./. Věcné ceny pro třicet jezdců! Start ve 13.30
hodin od hos nce „U Čiláka“.
Sobota15. dubna: Turnaj ve voleném mariáši „Memoriál Vladimíra
Samce a Jiřího Himla“, spojený se staročeskými vepřovými hody.
Prezentace od 11.00 hodin, první list bude vynesen ve 12.00 hodin
v šenku hos nce „U Čiláka“.
Vladimír Šavrda

Na dětském maškarním bále v Hajanech
pouštěla do éteru hudební hity
nová aparatura
Volení zástupci neváhali a zase
se jednou „plácli přes kapsu“. Usoudili, že by bylo zapotřebí pořídit novou hudební aparaturu a tak také
udělali. Pod odbornou obsluhou
DJ Matěje Zíky toto zařízení chrlilo jeden dětský hit za druhým i při
maškarním karnevalu pro nejmenší, který se v sále
obecního domu
uskutečnil
4.
února.
O
krásné
masky v ten den rozhodně nebyla nouze. Nápaditost
a fantazii při tvorbě rozličných kostýmů demonstrovali například klaun, Elsa z ledového království, malý
pirát či skřítek. Aby dě nebyly „živeny“ jen nestárnoucími pohádkovými melodiemi, připravily pro ně
kulturní referentka Hana Gregorová, Hana Lisová
a Edita Zíková celou řadu tradičních i netradičních veselých soutěží. Veškeré maškarní ak vity od A až do
Z převzaly ochotně do své režie místostarostka Zde-
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na Jestřábová s asistentkou Julií. Dě se
mohly těšit i z bohaté
tomboly. Občerstvení
zajis ly Jana Marassová s dcerou Sabinou.
Práce s dětmi
a práce pro dě patří
mezi
nejzáslužnější
činy. Hajanš si po
letošním
výborně
zorganizovaném maškarním bálu mohou
právem připsat „ do
indexu“ další bod.
Vladimír
Šavrda
(redakčně kráceno)

A hasiči se bavili
Sotvaže společenský sál v hajanském obecním domě osiřel po
dětském maškarním, vypukly horečné přípravy na bál dospělců na
hasičský bál. O hudbu se postaral Radek Šimsa. V úvodu vystoupili
tanečníci ze ZUŠ Blatná. Co by to bylo za hasičský ples, kdyby chyběla
pestrá tombola? Lístky šly doslova na dračku - každý vyhrával. O to, aby
nikdo nestrádal žízní ani hladem, se vzorně starali Jiří Jestřáb a Roman
Kouba.
Jako správní hasiči to přítomní vzali pěkně od podlahy
a v nenapodobitelné atmosféře se bavili až do ranního rozbřesku /
Ještěže 4. a 5. února v hajanském katastru nehořelo/.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Tři králové
I letos k nám přišli. Kašpar, Melichar,
Baltazar, jenže trochu jinak. Do Chlumu přišly tři královny s doprovodem.
Navš vily nás 7. 1. 2017. Kolik ﬁnančních darů na Tříkrálovou sbírku královny vybraly,
Chlum
nevíme.
Přesto je
tento starý zvyk
pěkný, protože i dě , které krále
zastupují, si mohou uvědomit, že
je dost lidí, kteří naši pomoc potřebují.

Dětský
karneval
18. 2. se do Chlumu sjely maškary všeho druhu ze všech koutů chlumského okolí. Sál kulturního
domu se zaplnil maskami. K vidění byly princezny,
po parketu se proháněli zbrojíři, kouzelníci, čer ci i indiáni. Pěkným vystoupením oboha l dětský
karneval osmnác letý Patrik Kundrát, který řadu
let trénuje Freestyle fotbal. Dětem a přítomným
rodičům vyprávěl o tom, jak se díky internetu s touto sportovní disciplínou seznámil a naučil se podle
internetových obrázků svá první fotbalová kouzla.
Řadu triků s míčem Patrik také obecenstvu předvedl.

Zprávy z obce:
Po masopustu jsme společně oslavili MDŽ v sobotu 11. března, kdy dě
potěšily maminky a babičky svým jedinečným vystoupením.
PředstaviHor sín
telé
obce
no
poté maminkám a babičkám
popřáli pevné zdraví a předali malou
ky čku.
Foto: Václav Machovec

Pozvánky
na akce –
srdečně Vás
zveme:


Neděle 30. dubna 2017 od 20,00 hodin pálení čarodějnic.

Sobota 6. května 2017 od 20,00 hodin pouťová zábava, hraje
Toulavá kapela.


Neděle 7. května 2017 pouť sv. Floriána.

Společenská rubrika:
V březnu oslavili svá životní výročí manželé
Ludmila Vrbská a Josef Vrbský, Bohumil Šimůnek
a Karel Červenka. V dubnu oslaví své výročí
Miloslava Vrbská a v květnu ky čkou popřejeme
paní Marii Vlkové k 85. narozeninám.
Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky
v kruhu rodinném.

Masopustní průvod
Bakuse jsme po roce oživili v sobotu 25. února. Masopustní maškary
se sešly ve 13. hodin u obecního úřadu. Průvod masek za doprovodu
muziky se vydal obcí. U jednotlivých domů bylo pro příchozí připraveno občerstvení. Masek různého druhu šlo průvodem mnoho. Několik
muchomůrek, které se nezdály být jedovaté, smrťák, co nikoho neusmr l, rodinka Bárta Simpsona, krásné mladé cikánky, vandráci s hůlkami, skupinka biatlonistů s výzbrojí a svázanými běžkami – raději po
blátě sprintovali bez lyží, divá lesní zvěř - pravděpodobně jeleni, jep ška
s duchovním, upír s obě a další maškary. Pěkným zpestřením průvodu
byla pozemní loď pánů z Hajan, kterou místní dě v druhé čás průvodu
využily jako skvělý suchozemský dopravní prostředek. Druhým dopravním prostředkem byl vlek tažený traktorem. Na vleku se vezli muzikan ,
Bakus a v druhé čás také dě . Bakuse jsme si opět uložili a za rok mu
dáme příležitost projet se s námi obcí.

Sraz rodáků a přátel obce Chlum 10. 6. 2017
Zastupitelé obce, hasiči i občané začínají s přípravou Srazu rodáků,
který se uskuteční 10. 6. 2017. Předchozí sraz se konal 2. 6. 2012.
Zveme mto všechny rodáky a příznivce naší obce na letošní
společenské akce spojené se srazem rodáků, které se budou odehrávat
na prostranstvích obce a v našem kulturním domě.
Text a foto Miluše Kordulová
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Masopustní průvod v Chlumu - fotoreportáž
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Střípky z Kadova,
Pole, Lnářského
Málkova, Vrbna
a Mračova
Ka d ov

Nebojuj s tmou. Přines světlo.
(Čínské přísloví)

Ještě k poplatkům a odpadům
O poplatcích ze psů a za komunální odpad jsme Vás již informovali
v minulém vydání. Změna svozu z týdenního na čtrnác denní proběhne
v dubnu a svozy nebezpečných a velkoobjemových odpadů a elektrošrotu
se také připravují, až budeme znát termíny, hned zveřejníme.
V rámci společného projektu v rámci Svazku obcí Blatenska „Doplnění
sběru separovaných odpadů v SOB“ naše obec doplnila nádoby na sběr
separovaného odpadu ve všech místních částech celkem 4 nádoby na
papír, 5 na plast, 4 na kov a 8 nádob a kontejnerů na bioodpad. Tímto
Vás chceme požádat, abyste se snažili maximálně třídit odpady. Na
každé nádobě je vyobrazeno, co tam patří, děkujeme. vt

O čem víme, že se chystá?
 Sobota 8. 4.
 Neděle 16. 4.
 Sobota 22. 4.
 Sobota 30. 4.
 Sobota 20. 5.
 Sobota 3. 6.
 Sobota 3. 6.
 Sobota 10. 6.

Jarní tancovačka ve Lnářském Málkově
Velikonoční pinčes v Kadově
Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a elektrošrotu
Tradiční stavění májky s pálením
čarodějnic ve Lnářském Málkově,
ve Vrbně, v Kadově a v Poli
i s lampionovým průvodem
Viklanský pouťový turnaj v malé kopané
v Kadově
Kácení májky ve Lnářském Málkově
Dětský den ve Vrbně
Setkání důchodců v Kadově

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

Tříkrálová sbírka v Kadově
V rámci Tříkrálové sbírky 2017 se jen v našich obcích Kadov, Pole, Lnářský
Málkov, Vrbno a Mračov vybralo 8 484,- Kč, moc dárcům děkujeme.

Tradiční dětský maškarní bál
V sobotu 11. února 2017 proběhl v bývalé škole v Kadově tradiční
dětský maškarní bál. Tímto děkujeme všem sponzorům a lidičkám, kteří
přiložili ruku k dílu.
vt
foto: Marcela Neumanová

Kulturní akce
na počátku roku
S novým rokem začalo i období plesů, různých veselic a masopustu. Jediným bálem, který se u nás ve vsi konal,
byl hasičský ples. Místní sbor dobrovolKo
c e l o v i c e ných hasičů ho připravil na sobotu 11.
února. Tento ples se u nás těší velkému zájmu a i letos byla účast hojná. K tanci a poslechu
zahrála kapela Náhodná hudební sešlost. V tombole se opět objevila
spousta krásných cen, z nichž patnáct cen bylo ve slosovatelné tombole. Tyto hlavní ceny našly své majitele až těsně před půlnocí, kdy byli
losováni výherci.
Masopustní sobota letos připadla na 25. února a tak, jako všude v okolních vesnicích, ani u nás nechyběl masopustní průvod obcí.
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7. ledna 2017 chodili tři malí koledníci, zazpívali písničku s krásným přáním
dlouhých let a dobrého zdraví. Alžběta
Kussová napsala na dveře požehnání
K+M+B 2017.
Na snímku jsou: vlevo Matěj Burda,
uprostřed Alžběta Kussová, vpravo Ondřej Kuss. Připojila se malinká Helenka
La žá n ky
Kussová. Jsou nádherní, v naší vesnici se
vybrala docela velká částka 3.710 korun, proto jim patří velké poděkování.
Kovářová Lažánky

Účastníci se začali scházet po deváté hodině v místní hospůdce, kde bylo
vytvořeno zázemí pro celý den. V deset hodin vyrazily maškary do „ulic“
a obcházely stavení od stavení, kde na ně všude čekala spousta dobrého
jídla a pi . Celý den provázelo krásné slunečné počasí. V podvečerních
hodinách, kdy bylo navš veno poslední stavení, se někteří přesunuli do
hospůdky, kde byl tento den ukončen přátelským posezením.
Obecní úřad spolu s místními hasiči uspořádal v pátek 10. března
oslavu Mezinárodního dne žen. Celý večer vyhrávala velice oblíbená
Malá muzika Nauše Pepíka, která hrála jak písně lidové tak i moderní.
Každý návštěvník si tedy přišel na své. Každá žena pak dostala ky čku
a zákusek.
Mar n Lukáš

Přehled počasí v lednu a únoru 2017 Výroční schůze
SDH
v Kocelovicích a nejbližším okolí
V sobotu 14. ledna si míst-

Leden 2017 byl pro lednům v minulých letech velmi studený. Průměrná teplota ledna byla -5.5°C, normál je -1.8°C. Pro nás to ale nebyl
nejstudenější leden za posledních 70 let, jak bylo v mediích uváděno,
studenější ledny byly v letech 1987 (-7.7°C), 1985 (-7.5°C), 1979 (-6.3°C),
1982 (-5.8°C) a 2006 (-5.6°C). Nejnižší teplota v letošním lednu byla
-19.1°C 20. ledna a nejvyšší +5.0°C 1. ledna, kdy doznívalo mimořádně
příznivé počasí z konce loňského roku. V přízemní vrstvě byla 20. naměřena teplota -20.5°C. V lednu bylo 26 dnů s celodenním mrazem (ledové
dny). Srážkově byl leden 2017 suchý, srážky dosáhly sotva 50% normálu.
Spadlo 18.8 mm srážek, normál je 35.7 mm. Téměř po celý měsíc ležela
sněhová pokrývka , koncem měsíce dosáhla výšky 12 cm. Nejvíce srážek
spadlo 30. ledna (3.6mm). Sluneční svit v lednu byl nadnormální, slunce
sví lo 66.4 hodin, normál je 52.7 hodin. V lednu bylo 14 dnů bez slunečního svitu. V lednu byly 4 bezoblačné dny, 16 zatažených, v 7 dnech byla
mlha. Pět dnů bylo silným a jeden den s bouřlivým větrem. Vyskytovaly
se ledovky a náledí, které omezovaly dopravu a byly nebezpečné pro
chodce.
V únoru 2017 již tuhá zima nepokračovala, únor byl teplotně nadnormální, průměrná teplota byla +1.6°C, normál je -1.0°C. První polovina
měsíce byla ještě s mrazy, nejnižší teplota byla naměřena 14.a 15. ledna
(-5.7°C, v přízemní vrstvě -8.8°C), ale maximální teplota +15.3°C naměřená 23. ledna je již velmi vysoká a zvláště denní průměr přes 10 stupňů
byl v minulos dosažen pouze v roce 2004. V únoru bylo 7 dnů ledových
a 19 mrazových. Srážkově byl únor normální, spadlo 26.4 mm srážek,
normál je 25.9 mm. Nejvíce srážek v deš spadlo 28. února: 9.7mm.
Nový sníh již žádný nenapadal, postupně odtával sníh z ledna, v noci
ledovatěl, a bylo to místy pro chodce velmi nebezpečné. Nejvíce sněhu
bylo naměřeno 1. a 2. února: 13 cm. Sluneční svit v únoru byl zcela normální, slunce sví lo 84.8 hodin, normál je 84.9 hodin. V únoru bylo 10
dnů bez slunečního svitu. V únoru byly 4 bezoblačné dny, 14 zatažených,
v 5 dnech byla mlha. Za zmínku stojí větrné počasí ve druhé polovině
února, 6 dnů bylo se silným a 2 dny s bouřlivým větrem s největším nárazem 31.3 m/sek = 112.7 km/hod 24.2.
Lze říci, že uplynulá zima (prosinec – únor) byla až na leden teplejší,
sušší, s normálním slunečním svitem. Pouze leden byl velmi studený.
Vladimír Kovář, 1. března 2017
meteorologická stanice Kocelovice

ní ženy, stejně jako každý rok,
připravily překvapení pro naše
muže na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů Lažánky. Na snímku chybí Jana
Šperlíková, která s námi vše
nacvičila, patří jí poděkování. Po
vystoupení se zábava pořádně
rozjela.
Marie Kovářová

V sobotu 18.
února byl sraz žen
u kapličky naplánován s procházkou
do Vrbna den
na pečení chleba. Vtom nás přijel na koni pozvat
sám
„Královský
posel“, který nám
zadal úkol - cestou hledat indicie
o jakou pohádku
se jedná. Ve Vrbně nás přivítali
manželé
Trhlíků
s dobrou štamprdličkou. Když se vešlo, v čele seděli tři muži v klobouku. Jednalo se o pohádku „Tři Bratři“. V peci již bylo zatopeno,
zadělávalo se na chleba, po vykynu se válelo, dávalo se do ošatek
a chléb se nechával ještě kynout. Potom se po ral vodou, sypal kmínem a nakonec se sázel do pece. Než se chleba upekl, bylo veselo, zpívalo se, povídalo, na kytary nám zahráli Vladimír Dráb a Miloš
Holý. Patří jim díky. U pečení chleba si to vždy užijeme. Manželům
Trhlíků patří velké poděkování. Domů se odcházelo ve večerních hodinách v dobré náladě.
Marie Kovářová
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Masopust v Lažánkách
V sobotu 4. března 2017 v naší vesničce prošel opožděně Masopust, ale zato jsme si to opravdu všichni užili. Bylo veselo, všude
v každém stavení nás přivítali s pohoštěním i dobrou štamprdličkou.
Masky byly opravdu super, ještě se připojilo pár kamarádů v maskách z Vrbna. Velké poděkování patří hudebnímu doprovodu, bez
toho by to nebylo ono. Tak zase za rok.
Marie Kovářová

Plaváčci v Mateřské
škole Lnáře
Ani my, v mateřské školce nezahálíme, poslední pondělí v měsíci lednu
jsme zahájili první ze sedmi lekcí plaveckého výcviku v nedalekých Horažďovicích. Je pravda, že první hodina byla spíLnáře
še seznámení
s vodou, ale teď už
chodíme do velkého bazénu, kde se učíme plavat. Po plavání následuje svačinka,
která po vytrávení přijde velmi vhod. Nasedneme do autobusu a vracíme se zpátky do školky, kde na nás čeká dobrý oběd.
Pak už přijdou na řadu , na které už na
cestě zpátky doléhá únava, ano, po obědě je čas na pořádný odpočinek. Dětem
se hříčky ve vodě moc líbí, je to příjemné
zpestření od běžného dne ve školce.

Maškarní bál
Na druhou stranu i o zábavu máme
postaráno. Konkrétně ve čtvrtek 23. 2.
jsme pro naše nejmenší uspořádali Maškarní bál. Vyzdobili jsme třídu,
připravili celou řadu písniček a ak vit, aby si to dě pořádně užily. Dě
se oblékly do kostýmů, které si přinesly z domova, udělali jsme lehké
kosme cké úpravy a mohlo se tancovat. Na dě čekalo občerstvení
v podobě koblížků, čokoládek, lízátek a připily si i dětským šampusem,
které nám koupila jedna z maminek.
Všem to moc slušelo.
Ve školce ve Lnářích
i maškarní připravíme.
máme úsměv na tvářích.
Pěkně jsme si zatančili,
Nikdy se tu nenudíme,
a pak jsme se nasvačili.
Veronika Straková, DiS.
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TROCHA HISTORIE - NIKOHO NEZABIJE
dnes o „pěstování“
(citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936)
„Louky nehnojili kolem roku 1870. Každý hospodář měl nějakou louku
kterou sekal až přede žněmi a říkal jí „jednostřižka“. Otavu pak vypásl.
Podobně se spásali i jiné louky které se síkli i na otavách. Postupem času se
začali louky hnojit a v největší míře na to byli přičinlivý u Zahorčic. Na tuto
věc byli pověstný. Začali se louky hnojit kolem roku 1890. V zimě neb z jara
se taková louka rozhrabala hráběma a pak z jara uklidila. Postupem času se
louky hnojili umělými hnojivy: struskou, ka…item, vápnodusík a draselná sůl.
V přítomné době pohnojí-li se louka kompostem hned na podzim se louka
uvláčí a taky hned uklidí.
Ječmen a oves se rozsíval ručně na uvláčené pole a zaorával nákolesníkem
a po několika dnech, bylo-li to oschlé tak se vláčilo po záhonech a pak na
koso. Hrách se zaorával ruchadlem ale mělce. Někdo jařiny oves a ječmen
zaorával harkama, radličkama a pak to zavláčil a neb taky se jař zasíla do
oranice a zavláčilo. Sí strojem se začalo před rokem 1910. Před se m se
pole nejdříve vláčilo jednou pak kul vátorem přeoralo a pak se sílo a vláčilo.
Někdo taky na jař zaoral kul vátorem a pak vláčil. Jetel kolem roku 1894 se
síl ještě ručně a sice mezi tři prsty se bral a házel.
Žito se sílo ručně a vysílo se ho až 90 kg na strych. Pak se oranice vláčila
po záhonech a na koso. Pšenice se síla kolem roku 1860 jenom po úhoru
(přílohu) a kipsovalo se („sádra“). Později se síla po jeteli a konečně v dnešní
době vidíme že se seje po bramborech, po ovse, po máku zelí a řepě. Sílo
se jí málo. Tak hospodáři u Červenků č 31 ve mlýně a 32 sedlák jí síli kolem
roku 1896 že jí měl každý asi 140 panaků a tomu se každý v Předmíři
a v Zahorčicích divil že jí mají hodně. Dnes leckterý domkář ji má o mnoho
víc. Domkář jí tehdá málokterý síl a když tak asi 8 arů až 14 arů. Postupem
času přikupovali pole síli jí až 60 arů taky i 70 arů. Pšenice je jediný obilí
kterýho se seje stále víc. Ječmen se seje stále míň. Tak kolem roku 1894
ho síli pololáníci asi 3 strychy (87 arů) a někteří rolníci v dnešní době 1935
ječmen vůbec nesejou.
Chmel se ještě v dnešní době vyskytuje ve vopletku a u „veskýho rybníka“.
Za Minaříkouc mlýnem říká rolník Moulis na louce „na chmeliš “ Usuzuje se
že se na katastru obce Zahorčice pěstoval chmel. Pivovár byl v našem kraji ve
Lnářích v Dožicích kde se vařilo ještě roku 1898 a v Oujezdě byl malý pivovár
a sice varna tam kde se dnes říká „u sladků“ a sklad piva u „bečvářů“ Bylo
zde všechno co k výrobě piva bylo třeba: ječmen, chmel a dřevo k palivu.
Víno se zde za starých časů pravděpodobně pěstovalo, tak pod Oujezdkým
rybníkem se říká do dnes na polích: „Na viničkách. Na Predmířským katastru
v lese a na polích k Metlí u „vinice“. Známo je že kolem roku 1896 měli
v Zahorčicích asi na 12 průčelích na staveních hojnost vína.
Ovocné stromky chtěl-li někdo sázet kolem roku 1875 nebyli k dostání ani
za hodně peněz. Tak asi roku 1877 chtěl rolník z Předmíře vysáze zahradu
ve vyměře asi 17 arů. Nějaký ferina mu poradil aby si dojel pro stromky do
Čekanic a aby řekl že pro ně jede panu faráři z Kasejovic. Skutečně dotyčný
školkař mu stromky prodal kus 35 kr až 50 kr. Obyčejná švestka, trnoslívka,
blumy, nebeská švestka, jablka, panenské, kobyláky. Všechny stromy nesli po
několika létech hojnou úrodu.
Ovocná školka – Asi v roce 1880 byli z nařízení úřadů zřízeny u každé
školy ovocná školka ze která pan učitel prodával ročně několik desítek
stromků. Chtěl-li někdo 6 stromků prodal mu jenom 3 a chtěl-li 3 tak mu
prodal 2 neb jeden. To proto aby se na každýho aspoň něco dostalo. 1 kus
za 35 kr až 40 kr.
Asi v roce 1898 byla zřízena ovocná školka u velkostatku Lnáře a po
několika letech si mohl z té školky koupit stromků kolik kdo chtěl. Asi v roce
1930 zřídil velkostatek Lnářský ovocnou školku na pozemku mezi tra ,
bažantnicí, a mezi cestou k „novýmu“. Zajímavý je že jistý množství třesní
vykopaných a založených a neprodaných v roce 1934 se rozsekalo na palivo.
Kolem roku 1870 bylo prý mnoho planých hrušek v polích prý skoro
o každého pole stála aspoň jedna. Pod hruškama obědvali ženci ve žně a sice
měli k obědu mísu vdolků ze žitné výražky a hrnec polévky.
Odborníci soudí že za 50 roků příš generace nebude zná černé jahody.
Z důvodu toho se činí zmínka. Na „borku“ rostou hojně černý jahody a chodí
na ně ženy a dě po skupinách 6 až 10 a nosejí jich baňky a džbány do svých
domovů. Na katastru naší obce rostou hojně v „lesíkách“ u Hopouc mlýna.
Červené jahody rostou hojně na pasece ve „vobcinách“ na parceli která byla
vyporážená v r 1931.
Houby hojně rostou „v lesíkách“ ve „vobcinách“ jeli příznivé počasí.“
Připravila: Marie Vrátná
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Dětské maškarní
odpoledne v Lomu
Dne 25. února se konalo od 14.00
hod. dětské maškarní odpoledne, které probíhalo v obecním domě. Přestože
dorazilo méně účastníků, než v roce předešlém, akce se vydařila a všichni zúčastLom
nění si ji užili. V letošním roce se do převleků
za masky zapojili i dospělí a ve spojení s dětmi se
patřičně odvázali. Toto spojení bude určitě námětem pro maškarní bál
v roce příštím. Děkuji všem organizátorům.
Václav Ka a, starosta

Rozšíření sběrných míst odpadů
o nové kontejnery
Během měsíce února proběhlo v Lomu a přilehlých osadách
Neradova a Mírči doplnění kontejnerů na tříděný odpad. Občané
mohou kromě třídění plastů, skla a papíru nově využívat i kontejnery
na kovy. Kontejnery byly pořízeny v rámci společného projektu SOBu
při akci „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“. Obec Lom se
bude podílet vlastním příspěvkem ve výši celkem 7.241,85 Kč (tj. 15
% z celkových nákladů). Po dobu udržitelnos projektu, tj. 5 let budou
kontejnery ve vlastnictví SOBu a obec je bude využívat na základě
smlouvy o výpůjčce.
Václav Ka a, starosta

Naši jubilan
V únoru oslavila paní Jiřina Brožová 88 let,
v měsíci březnu paní Marie Sládková 92 let a pan
Jaroslav Batysta 70 let.
Všem jubilantům touto cestou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěsa životní pohodu.

ta láskou a úctou jeden k druhému. Jistě ani jim život nepřinesl v životě
jen nebe bez mráčků. Určitě jim život přinesl mnoho těžkos . Už jen
výchova tří synů, jejich příprava pro život nebyla vždycky jednoduchá.
Každodenní povinnos – práce a plno každodenních staros …
Jsou to asi tři roky, kdy jsem jimi byla v létě požádána o tlumočení
do anglič ny při příležitos návštěvy jejich mladého příbuzného z Peru.
Cestoval po Evropě a chtěl poznat i své kořeny v Čechách. Jeho pátrání
ho přivedlo až do jedné zapadlé vesničky v jižních Čechách. Byl velmi
překvapený, co všechno mohl poznat a přímo nadšený objevením
reálných kořenů svého dědečka, který kdysi dávno odjel „do světa za
prací“. Bylo velmi dojemné, jak nechápal omluvy svých velmi starých
příbuzných, že bohužel nevládnou žádným světovým jazykem, protože
neměli celý život možnost cestovat do zahraničí.
Je krásné mít tu čest znát tyto dva staré manžele osobně. Ani nyní se
jim nevyhýbají nemoci a síly odchází. Přesto je krásné vidět paní (bývalou
učitelku), jak obklopena skupinou svých vnoučat je učí rozpoznávat
a sbírat byliny (dostala jsem jich nasušených 12 druhů a jedny voňavější
než druhé) nebo potkat starého pána na procházce v létě s košíkem na
houby. Oba pak podle svých sil obhospodařují malou zahrádku, která jim
dává množství vlastní zeleniny. Možná si říkáte – obyčejný život. Myslím,
že to není tak úplně pravda. Já to vidím jako smysluplný život v lásce
a vzájemné úctě, který by měl být cílem pro každého z nás.
Každý den, kdy uděláme radost komukoli ve svém okolí, projevíme
slušnost a úctu jeden druhému, stojí za to žít.
Přeji Vám všem hodně lásky, té co se v dnešní konzumní době stala
pomalu sprostým slovem. Naše životy za nás nežijí poli ci a různé
„celebrity“. Každému přeji, aby si uvědomil, na kolik se změnila kvalita
jeho života pro životu jeho rodičů a prarodičů a přestal si stěžovat na
to, jak si nemůže dopřát to či ono (co mu většinou umně podsunou jako
potřebu reklamní odborníci).
Za poslední dobu se kvalita našeho života významně zvýšila (lékařská
péče, čistota ovzduší, kontrola potravin, období bez konﬂiktů na našem
území). Uvědomujme si tuto skutečnost a buďme pokorní. Vypněme
znepokojující hádání a přetahovaní se poli ků o moc, kterou nás
denně krmí televize. Nečtěme bulvární plátky, nečtěme spousty hlavně
anonymních komentářů k čemukoli na internetu. Lidé, kteří zde vylévají
své nechutnos , závis a nenávis doufají, že někdo jejich hnusy bude
číst a m ho otráví. Je plno informací o pozi vních lidských ak vitách,
plno možnos , jak trávit volný čas pro jednotlivce i skupinky lidí (např.
procházka po okolí).
Po přečtení minulého čísla SOBě jsem byla velmi mile překvapená
zprávami o mnoha lidských činnostech v jednotlivých obcích. Všem,
kteří se na těchto setkávání lidí podílí, patří veliký dík. A doufám, že
i jim samotným tyto ak vity přináší uspokojení, protože je to činnost
velmi prospěšná pro náš každodenní život. Také jejich veškerá ﬁnanční
podpora ze strany starostů je velmi bohulibá a pomáhá zlepšovat kvalitu
všech lidí tohoto mikroregionu.
Přeji všem lásku a spokojenost v novém roce.
Marie Kadlecová

Biatlon
Václav Ka a, starosta

Vážení čtenáři,
chtěla jsem se s Vámi podělit o některé svoje postřehy. Po novém roce
jsem se setkala při placení za odvoz popelnic se svojí sousedkou. Zmínila jsem
se, že jdu na pohřeb jedné starší paní,
která zemřela jen půl roku po smr svého
M a č ko v
manžela. Sousedka mě velmi překvapila,
když mi řekla, že u nich by to bylo to samé,
protože po těch 55 letech společného života jsou na
sebe velmi zvyklí. Čím mě ovšem v dobrém slova smyslu šokovala, když
mi sdělila, že se za celou dobu společného souži ještě nepohádali. Protože oba manžele dobře znám, tak jí toto sdělení věřím. Pokud jsem
s nimi měla kdykoli tu čest, vždy byla jejich vzájemná konverzace prolnu-

Při psaní této reportáže vyhlížím z okna a je mi smutno. Smutno
z toho, že už slezl sníh a je po dlouhých letech po zimních radovánkách.
Konečně napadl a i vydržel. Konečně tu
byla paní Zima a všichni zimníci
chtěli s hnout to, co za pár
posledních let nešlo. Třeba
Biatlon. Dnes už všeobecně
známý sport. Myšlenka
uspořádat něco vzdáleně
podobného zrála v mé
hlavě už dlouhá léta.
Letos to přišlo. Zadávám
vyrobení terčů, šlapu
stopy a modlím se, aby
sníh vydržel. Vydržel. Je
12. 2. 2017. Na start prvního
Mačkovského biatlonu se staví
sedm statečných. Budu jmenovat
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sbírky na umělecké dílo a pietní úpravu jeho prostranství na účet Obce
Mačkov číslo: 25425-291 0100 KB Blatná. Pomník ponese reliéf K. H.
Borovského a vyzlacený citát K. H. Borovského: „Moje barva - červená
a bílá, moje heslo - poc vost a síla“.
Základní kámen byl položen roku 1906 z inicia vy poslance říšského
sněmu a přednosty Okresního úřadu v Blatné Antonína Kaliny a rodiny
velkostatkáře Stráneckého z Čekanic.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Nekrolog poli ckého vězně z Mačkova
Václava Kříže
nakonec. Začátek závodu stanoven na 13,00 hodin. Kromě starostky
všichni včas. Probíhá prohlídka trasy a nástřel. Zbraně - vzduchovky
z pochopitelných důvodů. Zde první a poslední zádrhel. Diváci si žádají
střelnici přesunout. Je jim vyhověno. Přeci jen popojít 300m to je fuška.
Losujeme pořadí startujících. Jdeme na to. První vybíhá Tomáš Žák,
lesník, moje krev, poznámky jako, že drobí kroky, vůbec nevnímám.
Soustředím se na sebe. Jdu na to, úskalí tratě naprosto přesně znám,
a proto padám hned na prvním sjezdu. Závodníky za sebou nevnímám,
hlavně přežít. Startují další, Jirka Kolář, výrobce terčů. Prý padl také. Sade
běží jako vítr a nepadá. Mašin ra Martas
funí jako lokomo va, ale technika
běhu výborná. A jdou na to naše
ženy, Hanina, výborná klasička,
vytříbená technika. Radka,
pár chybiček na střelnici /
kdo je asi její trenér/. Všichni
ve zdraví v cíli. Jak to tedy
dopadlo? Výborně, skvělá
zábava a pobavilo se i těch
20 diváků. Vítěz Radek Sade
.... Ceny - peněžité poukazy
od obce prohnány hrdlem v naší
hospůdce. Dodatečné diskvaliﬁkace
neuznány. Prostě krásný den.
Přeji všem krásné jaro, léto, podzim, zimu a hezké Vánoce. Jindra.
Foto z biatlonu dostupné na h p://obecmackov.rajce.idnes.cz/
Mackov_2017_-_Prvni_biatlon_v_Mackove/

Lyžařská výprava byla na lyže skoupá
Aby si letošní sněhové nadílky mačkovš sportovci jaksepatří užili,
narychlo se vyřídila rezervace v buzické hospůdce „U Čiláka“ a stejně
narychlo se svolal mačkovský lid k rozproudění krve na prkýnkách
zvaných ski. Z dvacítky mírumilovných nájezdníků na buzický šenk však
běžky mělo nakonec jen pět jednotlivců. „ No, šlo vlastně o takovou směs
různých druhů pohybu,“ prozradila starostka Hana Míková, která sama
statečně celou trasu odběžkovala. Horká polévka přišla v příjemném
prostředí buzické hospůdky všem příchozím z Mačkova náramně vhod.
Nikomu nechtělo domů, až padla tma. „Podnikli jsme tuhle drobnou
túru prostě jen tak, podnět přišel jako blesk z čistého nebe. Takové
nápady právě nejvíc utužují kolek v a já vím, že lidé v naší obci jsou
soudržní nadmíru,“ vyjadřuje se s uznáním o obyvatelích rodné vesnice
Hana Míková.
Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Vyhlášení veřejné sbírky
na zbudování pomníku
K. H. Borovskému
Loni v listopadu blatenský kněz Marcin Piasecki požehnal
nezlomnému úsilí příslušníků strakonické Jednoty K. H. Borovského
a Obecního úřadu Mačkov dokončit pomník K. H. Borovskému. V tomto
směru se již rozběhla řada inicia v. Tou zásadní je vyhlášení veřejné

V domku za kapličkou vyhasl v období adventu život člověka. Souseda
osudem pronásledovaného a těžce zkoušeného. Život posledního
poli ckého vězně padesátých let na Blatensku Václava Kříže. Odešel,
smířen s bohem, v požehnaném věku 91 let. Budiž mu země lehká!
Václav Kříž nebyl sice mačkovským rodákem, ale strávil v této
kouzelné vísce podstatnou část života. Přistěhoval se sem v srpnu roku
1963. Dokonale splynul s místním prostředím i zdejšími lidmi a měl to
tu rád.
Jeho osud připomíná číši pelyňku. V roce 1948 byl jako mladý
absolvent poddůstojnické školy v hraničním pásmu zatčen a uvězněn.
Po vykonstruovaném poli ckém procesu strávil téměř dvanáct let
v komunis ckých koncentračních táborech a žalářích. Po neúspěšném
pokusu o útěk byl sadis ckými dozorci málem utýrán k smr . Přežil, ale
spravedlnos a sa sfakce se nikdy nedočkal. Propuštěn na svobodu byl
až na základě amnes e prezidenta Antonína Novotného v roce 1960.
Po listopadu 1989 založil v Blatné Spolek přátel USA /SPUSA/. Do své
smr byl členem Konfederace poli ckých vězňů. Životní pouť Václava
Kříže skončila. Byl pevným ve své víře, ve svých postojích, ve svých
názorech. Nikdy neslevil ze svých zásad a vždycky se mohl každému
zpříma podívat do očí. Čestný, spravedlivý a laskavý příslušník národa,
který trpěl vždy, když trpěl jeho národ.
Poslední sbohem velkému lidskému hrdinovi, o jehož hrdinství však
věděl a ví málokdo!
Poznámka: Jeho tragický příběh obě komunis cké totality byl
sepsán a pro věčnou památku bude v štěné podobě uložen na Obecním
úřadě v Mačkově.
Vladimír Šavrda

Co vás v Mačkově čeká a nemine
 15. dubna se uskuteční 2. ročník jarního běžeckého závodu






„Od kapličky ke kapličce“.
22. dubna proběhne výroční schůze obce.
30. dubna se bude tradičně stavět májka a pálit čarodějnice.
Na 13. května je vyhlášen jarní úklid obce a okolí.
14. května se vrací na scénu závod horských kol pro dě
a mládež „Mačkovské Bike- eldorádo“.
víkendu 27. - 28. května bude nejmladším vyhrazen
„Dětský víkend“.

Výroční schůze SDH
K začátku každého roku již tradičně
patří konání výročních schůzí jednotlivých SDH. Na metelské schůzi se bouřlivě diskutovalo o šíři členské základny,
stejně tak o funkcích v zásahové jednotce. Velitelem byl, na základě usnesení zaPře d míř
stupitelstva obce, jmenován pan Karel Karlík. V Předmíři pak došlo ke kompletní výměně
dlouholetých členů výboru, velitelkou jednotky byla
jmenována paní Ivana Boukalová. V Řištích byla v loňském roce pozastavena činnost jednotky a nyní je na samotných členech, zda se podaří
jednotku obnovit. Tím však nedošlo k zániku samotného sdružení, jak si
někteří mylně vysvětlili.
Je na místě odcházejícím členům výborů poděkovat za jejich dlouholetou činnost a novým popřát mnoho úspěchů v této dobrovolné práci.
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Dětská zimní olympiáda
V sobotu 4. února se poprvé uskutečnila pod taktovkou osvědčené
dvojice Jany a Terezy „Dětská zimní olympiáda“. Dě závodily jak za
sebe, tak za družstva, do kterých byly rozděleny. Disciplíny jako sjezd
z kopce na čemkoliv, koulovačka či snášení sněhu na hromadu, se setkaly
s velkým ohlasem a všechny moc bavily. Nakonec byli všichni sportovci
odměněni sladkou odměnou a nezbývá než doufat, že za rok bude opět
zima takto štědrá a umožní konání dalšího ročníku.
Dětský maškarní a Pyžamový bál
V sobotu 11. února se na sále v Předmíři uskutečnil Dětský maškarní
bál, který připravily ve spolupráci s obcí předmířské ženy pod taktovkou
paní Jany Šustrové. Ačkoliv to tak zpočátku nevypadalo, nakonec se
sešlo 48 dětských masek a společně s doprovodem naplnily sál téměř
do posledního místa. Pro dě byly připraveny soutěže se sladkými
odměnami, vybíraly se nejlepší masky a losovala se nefalšovaná tombola.
Rozzářené dětské oči byly pořadatelkám tou nejlepší odměnou.
Pro dospěláky pokračoval den večerním Pyžamovým bálem, a opět
se dosáhlo malého prvenství – 92 pla cích účastníků, většinou v nočních
úborech. Jak odpoledne, tak i večer vyhrávala k poslechu a následnému
tanci skupina Minimax. Poděkování patří všem, kteří přiložili po celý den
ruku k dílu, a samozřejmě i všem sponzorům.

Hasičský bál
4. března se v Předmíři konal již tradiční Hasičský bál. U vstupu dostala každá žena ky čku karaﬁátu, malý dárek k MDŽ. Ples zahájila v osm
hodin kapela Přescent z Březnice country písničkami. Poté se slova ujala
velitelka JSDH Předmíř paní Ivana Jíchová, která přivítala účastníky bálu,
uvedla program a popřála všem příjemnou zábavu. Sál se začínal zaplňovat a všichni se dobře bavili. V jedenáct hodin došlo na soutěž o ceny.
Hlavní cenou byl tablet, který vyhrála Lucka Solarová. Byla mile překvapená. Zábava pokračovala až do ranních hodin, kdy kapela musela
přidávat ještě pár písní, neboť rozjaření posluchači ji nechtěli pustit
z pódia. Poslední účastníci se rozcházeli nad svítáním. Bál se opravdu
povedl a zde je na místě poděkovat jak pořadatelům, tak všem sponzorům.

Pozvánka na další akce
S blížícími se Velikonocemi bych chtěl pozvat všechny na malování
vajíček, které se uskuteční v zasedací místnos OÚ. Přesný termín a čas
zahájení bude zveřejněn na vývěskách v jednotlivých obcích, stejně jako
termíny pravidelného svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
a elektroodpadu.
Pavel Karlík, starosta obce

V těchto dnech oslavili nebo oslaví výročí
to naši spoluobčané:
Lukášová Marie (76)
Sloup Josef (65)
Solar Jan (72)
Beranec Carolina (84)
Kratochvílová Marie (72)
Seidl Josef (73)
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a do dalších let
přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
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Do nového roku
s elánem
Hned první lednový den bábinky
vyrazily na tradiční Výstup na Chlum
pořádaný oseckými sportovci. Bylo
velmi pěkné počasí, a tak se šlapalo
jedna radost. U vrcholové knihy se
Rad
o m y š l každý zapsal a na posilněnou dostal
štamprličku. Dále každý dle svého uvážení
šlapal domů do Oseka nebo do Rohozné na muziku.
Následující den se bábinky sešly v naší oblíbené hospůdce, abychom
probraly Vánoce, dárky a jiné důležité věci. Hned se tam domluvilo, co
se bude během roku dít.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře nás přivítalo 9. ledna. Bylo to velmi
pěkné povídání o historii i současnos a bylo na co koukat. Podrobněji
jsme se rozepsali do Týdeníku Strakonicko. Bylo nás 20 a pro velký zájem
se výlet opakuje v březnu.
Na baráčnický ples se šlo 4. února na kukandu. Na tomto plese je
opravdu co k vidění. Krásné kroje, malé dě i vystoupení dospělých.
První pondělí v únoru byla hospůdka a rozprodávaly se vstupenky na
Všechnopárty, které zajis la paní Klasová. Pro velký zájem se pokusíme
na podzim sehnat další. Hned se dohodlo, že je třeba nejen si užívat, ale
i udělat něco pro obec. Dobrovolnice se přihlásily na úklid autobusových
zastávek. Akce proběhla 10. února za účasti 8 žen. Nepořádku tam bylo
dost, a tak košťata ani hrábě nezahálela. Největším problémem bylo
odstranění starých plakátů z dřevěné nástěnky. Ke c dnešní mládeže
musím říci, že dva chlapci čekající na autobus nám ochotně pomohli.
Kdo šel okolo, pochválil a většina lidí to brala kladně. I když dnes někdo
řekne zbytečné, za pocit dobře
odvedené práce to stálo.
Z náhodného popovídání
s paní ředitelkou ze školky
bábinky zjis ly, že by děti
do
školky
potřebovaly
vyrobit cvičební pomůcky.
Paní ředitelka nám donesla
vzorek, a tak se bábinky do
toho pus ly. Nejdříve doma
a pak kolek vně na radnici,
kde se stříhalo, háčkovalo,
bambulkovalo a dokončovalo.
Při tom si pěkně popovídaly
a byla dobrá nálada. Ve školce
měly dě radost, že jsme to
stihly tak brzo.
Za bábinky Věra Janoušová

Divadelníci připravují Tuláka
Po loňské sezóně, kterou jsme vyplnili lidovým představením
Staročeské Konopické a scénickou Českou mší vánoční, jsme se od ledna
vrá li k české operetě.
Naši příznivci si jistě vzpomenou na operetu Rudolfa Piskáčka –
Perly panny Sera nky, kterou jsme odehráli ještě pod obcí Baráčníků.
Z několika divadelních tulů jsme vybrali operetu od stejného autora.
Opereta TULÁK. Piskáček ji napsal před operetou Perly panny Sera nky,
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Jako každým rokem zářily sálem široké sukně krojů, pestrobarevné
mládí i milé úsměvy návštěvníků. Po slavnostním zahájení se představily
naši nejmladší a nejnovější dě s pásmem jednoduchých lidových
tanečků. Jejich roztomilost a červenobílá kombinace barev na kroji
zaručovala úspěch již dopředu. Posléze byla uvedena „Česká beseda“
v podání 5 kolon ve věku 8 až 65 let. V půlnočním vystoupení se opět
našel soused Tomášek a soused Limberger a písničku „Na sadě v zahradě
leží Božena“ si společně zazpívali všichni.
Společný večer v kruhu svých známých se jistě vydařil a doufám, že
všem hostům zůstanou hezké vzpomínky.
Jůzková Zdeňka, panímaminka OB Radomyšl

Palačinkový den
která ho v té době dostala na výsluní české divadelní scény. Spolek začal
s její přípravou 25. února čtenou zkouškou. Následující týden již hlavní
aktéři vlétli do zkoušek na radnici městyse, kde má náš spolek základnu.
Za m zkoušíme 1x týdně. Naše milé obecenstvo bude moci „snad“
obdivovat tuto inscenaci v říjnu - listopadu tohoto roku. V režii Richarda
Semiginovského se Vám představí známé tváře – Tereza Mrázková,
Richard Semiginovský, Lubomír Mráz, Mar n Levý, Miroslav Žitný, Petra
Kučerová, Augus n Majer, Emil Demeter a další.
Záznam z představení České mše vánoční, Prodané nevěsty a dalších
můžete zhlédnout prostřednictvím našich internetových stránek www.
dispora.cz
Na srdečnou shledanou.
Lubomír Mráz, předseda Divadelního spolku.

Pancake Day nebo chcete-li palačinkový den, který je již po stale
tradičním svátkem v anglicky mluvících zemích, oslavili letos i někteří
z žáků naší školy. V hodinách anglič ny se seznámili se zvyklostmi tohoto
svátku, a protože letos tento den vyšel na jarní prázdniny, dostali jako
speciální úkol palačinky sami upéci a ochutnat je pěkně po anglicku,
tedy s citrónovou šťávou a moučkovým cukrem. Některá děvčata poslala
i fotky svých výtvorů a patří jim velká pochvala.
Klára Halgašová, ZŠ Radomyšl

LVVZ
Lyžařský kurz ZŠ Radomyšl proběhl ve dnech 12. - 17. 2. 2017, letos
poprvé ve sportovním areálu v Lipně nad Vltavou. Zúčastnilo se ho 18
žáků ze 7., 5. a 4. třídy. Instruktorský tým tvořili Mgr. Marie Krejčová,
učitelka ZŠ, Lenka Klímová, instruktorka lyžování na Kubově Hu
a Miroslav Hřebejk, lyžující ta nek.

Baráčníci
Staročeský ples v Radomyšli, který se konal 4. 2. 2017, se povedl
na výbornou i přes menší účast. Hned na začátku článku musím velmi
poděkovat všem Obcím baráčníků, které nás podpořily. XVIII. župě
Příbram a jejich přilehlým obcím za výraznou účast, Obci Baráčníků

Písek, kteří tradičně náš ples navštěvují, dále Obci baráčníků v Týně
nad Vltavou a v neposlední řadě našemu župnímu rychtáři Jar. Šiklovi
s doprovodem. Samozřejmě všem ostatním, kteří se přišli pobavit.

Žáci i dospělí po celý týden intenzivně lyžovali na několika skvěle
upravených sjezdovkách lyžařského areálu Kramolín. Výborné sněhové
podmínky umocnilo slunečné počasí.
Zimní sportování bylo doplněno o návštěvu místního Aqua Worldu.
Někteří účastníci se prošli nebo si zabruslili na zamrzlé Lipenské
přehradě, nejdelší přírodní ledové dráze na světě.
Zajímavý byl i krátký pěší výlet k hrázi Lipenské přehrady a vodní
elektrárně. Cestování účastníků na Lipno i zpět vlakem se stalo další
zajímavou zkušenos .
Po celou dobu pobytu panující příjemnou náladu podpořili žáci svojí
spolehlivos a slušným vystupováním. Rodičům i vedení školy patří
poděkování za všestrannou podporu této již tradiční školní akce.
Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl
Jako ředitel školy bych rád též poděkoval všem instruktorům za
organizaci a zajištění kurzu, též i žákům za vzorné chování.
Jiří Pešl, ZŠ Radomyšl

Žáci základní školy dosáhli skvělých výsledků
na olympiádách a soutěžích!

Matema cká olympiáda
V úterý dne 24. ledna se na ZŠ Dukelská konalo okresní kolo
matema cké olympiády pro žáky pátých a devátých tříd. Naši školu
reprezentovali z páté třídy chlapci Jan Hrouda a Duc Than Nguyen,
skončili oba na 6. až 14. místě a stali se s počtem jedenácti bodů
úspěšnými řešiteli.
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V kategorii devátých tříd se zúčastnili Dominik Brož a Alena
Tomášková. Oba dosáhli vynikajících výsledků. Dominik Brož byl druhý
s počtem 22 bodů, Alena Tomášková skončila tře s počtem bodů
20. Oba úspěšní řešitelé se zúčastní dne 21. 3. 2017 krajského kola
v Českých Budějovicích
Děkuji všem za vynikající reprezentaci naší školy.
Jiří Pešl, ředitel školy

Olympiáda z českého jazyka
Dne 1. 2. 2017 proběhlo ve Strakonicích okresní kolo Olympiády
z českého jazyka pro ZŠ, kterého se zúčastnilo celkem 29 žáků ZŠ
a studentů víceletých gymnázií. Naši školu zde reprezentovaly dvě
žákyně: Radka Vojáčková (9. třída) a Štěpánka Hřebíčková (8. třída).
Obě dívky byly v řešení a plnění daných úkolů velmi úspěšné. Radka
Vojáčková se umís la na krásném tře m místě s celkovým počtem
20 bodů. Postupuje proto do krajského kola v Českých Budějovicích.
Štěpánka Hřebíčková obsadila s 18 body 5. - 21. místo.
Děkuji oběma dívkám za výbornou reprezentaci naší školy.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Dobrodružství veverky Rezky
V pondělí 20. února se vybraní žáci 3. a 4. třídy zúčastnili soutěže
„Dobrodružství veverky Rezky“. V kategorii tře ch tříd se z 22 přítomných
žáků umís l na vynikajícím 2. místě Daniel Beneš, na 4. místě Adéla
Machová a 5. místo obsadila Karolína Charvátová.
V kategorii 4. tříd se ze zúčastněných 38 žáků umís la na velice
pěkném 5. místě Tereza Hřebejková a na 10. místě Tereza Plšková.
Všichni zúčastnění žáci zasluhují poděkování za vzornou reprezentaci
školy, příkladné chování a samostatnost při plnění zadaných úkolů.
Eva Lukešová, Alena Kadaňová, ZŠ Radomyšl

Svět očima deváté třídy
Určitě vás všechny zajímá, jak se daří nejstarším žákům naší školy,
s čím se potýkají a co je čeká. Od září se nás rodiče i učitelé ptali, zda
už víme, kam bychom chtěli na střední školy nebo učiliště. Pro některé
byla otázka primi vní, někteří museli přemýšlet a někteří nevěděli do
poslední chvíle. S našimi učiteli jsme ovšem zvládli vyplnit přihlášky
a odeslat do škol, kde bychom chtěli v září pokračovat. Další stěžejní
jsou přijímací zkoušky, které se konají jednotně ve většině škol 12. a 19.
dubna. Já ale myslím, že je zvládneme díky naším učitelům, kteří nám
dávají skvělé přípravy, a my jim za to moc děkujeme. A jestli jsme něco
z minulých ročníků pozapomněli, máme přeci měsíc a půl na dopilování
a slibujeme, že se pokusíme dosáhnout výsledků, za které se nebudeme
muset stydět. I tak nám ale raději držte palce... Pro jistotu.
Radka Vojáčková, žákyně 9. třídy, ZŠ Radomyšl

POHÁDKOVÝ SVĚT
Žila krásná princezna,
co čekala na prince.
Nikdo neví, jak se zdá,
jak to bude do konce.
Den, co den,
upředla jeden len.
Nikdo se nezjevoval,
král se ovšem radoval.
„Dcera jenom má bude,
nikde jinde žít nebude!“
Zlý a zapšklý král,
dceru svou m týral dál.
Každý večer plakala,
přitom tajně doufala,
že se brzy objeví
a lásku svou jí projeví.
Král to nějak zařídil
a nikdo za ní nejezdil.

Až jednou sem zabloudil,
princeznu princ odloudil.
Otec žalem umírá
a už jen vzpomíná.
Na svou dceru jedinou,
která už je královnou.
A tak brzy za krátko,
porodila děťátko.
Na prince však prosbu měla,
otce svého vidět chtěla.
„Ta nku můj, pane králi“
ten však světlo vidí v dáli,
„tady je to děťátko,
přece vaše vnoučátko“
Král se rychle uzdravil,
ještě s nimi dlouho žil.
Princezna teď šťastná byla,
rodinu svou ráda měla.
Diana Koubková, žákyně 9. třídy, ZŠ Radomyšl

Základní škola Radomyšl
okres Strakonice
vyhlašuje povinný

Zápis
dě do 1. ročníku na školní rok 2017 – 2018
Zápis se bude konat
3. dubna 2017 od 12.30 do 16.00 hodin
v budově ZŠ Radomyšl, II. a III. třída, přízemí vpravo.
Dostaví se rodiče s dětmi, které dosáhnou
do 31. 8. 2017 věku šes let
(narozeny 31. 8. 2011 a starší).
K zápisu se dostaví i dě ,
u kterých rozhodl ředitel školy
o odkladu začátku povinné školní docházky.
Zapsány budou dě s bydlištěm
v působnos Úřadu městyse Radomyšl
a spádových obcí, tzn. dě s bydlištěm
v působnos obcí Chrášťovice, Osek a Velká Turná.
Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte a vyplněné dotazníky:
1) Žádost o přije dítěte k základnímu vzdělávání
nebo Žádost o odklad povinné školní docházky
2) Dotazník pro zákonné zástupce
3) Dotazník (zelený)
Vše k vyzvednu v MŠ nebo ve škole.
Případnou neúčast u zápisu (jen z vážných důvodů)
omluvte předem u ředitele školy.
Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy

Mateřská škola Radomyšl
V letošním školním roce proběhne

zápis do MŠ Radomyšl
4. května od 10.00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy.
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno vyplnit předem
(k dispozici na www.radomysl.net) nebo na místě. K žádos o přije
k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit rodný list dítěte, očkovací
průkaz dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců.
S účinnos od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky, povinné. To znamená, že dě , které dosáhnou
pě let do 31.8. 2017 jsou povinni zúčastnit se předškolního vzdělávání.
Ve vodopádu legisla vních změn týkajících se předškolního
vzdělávání např. integrace dě se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo systémová změna přijímání dě od dvou let, je pro nás stále
zásadní spokojenost dě a rodičů.
Společné akce rodičů a dě zařazujeme pravidelně do programu
mateřské školy. V listopadu jsme společně vyráběli sypané svíčky,
v lednu pod šikovnýma rukama rodičů a dě vznikla krmítka pro ptáčky,
v únoru společné obrázky a v březnu si vytvoříme velikonoční slepičku
ze slámy.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat „Radomyšelským babčám“
za krásné a užitečné výrobky, kterými nás obdarovaly – bambule,
háčkované válečky a pletené copy, které budeme využívat k pohybovým
ak vitám a cvičení dě .
S pozdravem ředitelka MŠ Radomyšl Renata Škodová

Zprávy z DPS
6. ledna nás navš vili Tři králové v rámci charita vní sbírky
28. ledna nás mladí hasiči přišli pozvat na ples
25. února nás jako první navštívily masky s Masopustního průvodu.
Jejich návštěva nás potěšila a rozveselila. Pak se celý průvod po povolení od místostarosty p. Koubovského vydal na obchůzku od domu
k domu. Sešlo se asi 35 masek různých profesí: holič, sportovci, pirá ,
mexická kapela ap. Bylo krásné slunečné počasí, což všichni přivítali.
Za obyvatelky DPS musím pochválit hospodu Na Křenovce, kde jsme
si zakoupily výbornou dršťkovou polévku.
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Zprávičky z obce
4. února Baráčnický ples
11. února Hasičský ples
7. března uplyne 167 roků, kdy se v Hodoníně narodil prezident
osvoboditel T. G. Masaryk
18. března se bude konat 14. Reprezentační ples městyse Radomyšl
24. března r. 1900 se narodil v Radomyšli PhDr. Bohumír Li a
28. března si připomínáme den učitelů
Všem čtenářům přeje hezké jarní dny paní Jiřina Machníková

Stojí štěs na rozces
Štěstí bylo unavené, nemělo kam jí ,
zastavilo na rozces , kde sluníčko sví .
Zastavilo, rozhlédlo se, pocestných se ptalo,
komu že by dnešního dne radost udělalo.
Pocestný se zamyslí a takto odpoví:
V Štěchovicích u Prahy, tam už poklad mají,
v Radomyšli u Strakonic tam tě přivítají.
V domě u kostela sv. Mar na bydlí jedna paní,
ta soutěže a křížovky luš bez přestání.
Štěstí še zaklepalo a vstoupilo dále,
soutěžící měla radost z výhry nenadálé.
Děkuji milé štěs , bylos tu čas krátký,
až se opět unavíš, vrať se ke mně zpátky.
A kdybych měla zavřeno, přijď zadními vrátky.
Autorka: Jiřina Machníková

Jarní prázdniny
Abychom dětem zpestřili prázdniny, připravili jsme několik akcí.
Tvořivá dílnička z tex lu a papíru, turnaje v pexesu a Člověče nezlob
se. Vystřídalo se tu celkem 51 dě a každé si vybralo to své. Užily si
odpoledne plné emocí. Radost z vytvořené výzdoby, z vítězství ze hry
a myslím, že dě strávily příjemně svůj čas.
za ČSŽ Radomyšl BM

Hokejisté postoupili do semiﬁnále KHL, podrobnos na www.jchokej.cz
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Masopustní průvod
Bakus
Masopustní průvod se letos
v Sedlici konal v sobotu 25. února v den, kdy se v minulosti slavilo výročí
„Vítězného února“. Únorové počasí
Sedlice
se ale nekonalo. Od rána byla obloha
modrá, sluníčko svítilo celý den, lepší
počasí jsme si přát nemohli.
Zahájení proběhlo po půl desáté před radnicí. Nechyběla
tradiční úvodní scénka z běžného života. Po té byl starosta požádán
o povolení průvodu. Nejdříve to vypadalo, že se trochu zdráhá, ale
nakonec po „úředním jednání“ za stanovení přísných podmínek
průvod městem povolil vydáním „Povolovacího KUVERTU“. Průvod se
vydal na cestu a jako první překážku musel překonat frekventovanou
silnici I/20. Osobní auta i kamióny zastavily a za to, že jejich posádky
mohly sledovat, jak průvod přechází přes silnici, museli někteří řidiči
zaplatit „mýtné“. Dokonce i osazenstvo autobusu, který přijel až ze
Slovenska, přispělo na sedlické maškary.
Maškary procházely městem po předem
stanovené trase a dobrou náladu podporovala dobrá muzika a dobré občerstvení.
V průvodu byl vlastní občerstvovací vůz, který pravidelně připravují místní hasiči – „Hasičský MECKÁČ“, kde čepují strakonického
Dudáka a další nápoje a k zakousnutí byla
nejen tradiční klobása. A kromě toho na
mnoha zastávkách dostávali účastníci další
pochutiny připravené sousedy, kteří se průvodu nezúčastnili, ale k dobré pohodě přispěli přípravou jídla i pití.
Průvod masek byl letos opravdu pestrý: řezník se sekerou a prasátko (porážka se nekonala), velký a malý medvěd, vojáci v uniformách několika armád, Večerníček s papírovou čepicí jezdil na jednokolce tak, jak ho známe z televize. K vidění bylo několik kominíčků,
malá čarodějnice se špičatým kloboukem a velká smrtka s kosou,
z církevních kruhů průvod obohatili mnich, jeptiška i kněz. Fotograf
měl apartní klobouček a soudce historickou paruku, a řada
dalších masek. Samozřejmě nemohli chybět mladá Bakusinda
a starý Bakus, které ještě před
zahájením průvodu musel starosta vzhledem k požehnanému
stavu slečny Bakusindy oddat.
Jen několik málo masek se
pro společenskou únavu ztratilo
po cestě, a tak po třetí hodině
dorazila většina průvodu opět
na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlici před radnici, odkud
před několika hodinami účastníci
vyšli. Smrťák za přítomnosti

kněze ukončil život starého Bakuse (na poprvé se to úplně nepovedlo,
a proto se musel kosou rozmáchnout ještě jednou). Jeho života nám
nemuselo být líto, protože vzápětí se Bakusindě (jenom několik
hodin po svatbě) narodil nový mladý Bakus, který za rok dospěje.
Pak už nastalo jenom společné focení masek před radnicí, závěrečný
taneček několika neunavitelných masek a letošní Bakus skončil.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě průvodu
a průběhu akce, aktivně se podíleli a tak přispěli k zachování pěkné
tradice.
František Jirsa

Přípravný závod střeleckých nadějí
okr. Strakonice v Holušicích
V neděli 26. února 2017 se od 9 hodin uskutečnila v sále
Pohostinství u Trávníčků v Holušicích soutěž nadějí okresu Strakonice
ve střeleckém sportu – střelba ze vzduchovky na terč ve vzdálenosti
10 m – třikrát pět ran. Již od brzkého rána bylo v okolí hospody
U Trávníčků rušno. Pořadatelé dokončovali přípravy na zahájení
soutěže. V devět hodin
byla soutěž zahájena.
Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – mladší
žáci (zúčastnilo se 20
soutěžících: 9 děvčat
a 11 chlapců) a starší
žáci (zúčastnilo se 11
soutěžících: 5 děvčat
a 6 chlapců). Od
samého začátku se všichni pustili do ostropalby tak, aby dosáhli
co nejlepší nástřely. Při sledování některých soutěžících bylo vidět,

že ke střelbě přistupují tak,
jako by šlo o olympijské
medaile. Ale možná právě
zde začíná své první krůčky
budoucí šampion ve střelbě
nebo v biatlonu. Vzhledem
k velkému počtu soutěžících
se závod protáhnul skoro do
oběda. Pauzu mezi střílením
mohli
účastníci
zkrátit
občerstvením v příjemném
prostředí
„Pohostinství
U Trávníčků“. Na závěr byla
vyhlášena soutěž pro rodiče
a doprovod dětí, kdy si
dospěláci mohli vyzkoušet, že
to není zrovna lehké nastřílet
samé desítky. Ač vzdálenost
byla „pouze“ deset metrů,
terče byly pro některé příliš
malé. Ale ani tato skutečnost
nesnížila sportovního ducha
mnoha soutěžících.
Konečně přišla komise
rozhodčích a byl zavelen
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nástup k předání ocenění.
Všichni účastníci obdrželi
diplom a malé věcné dárky.
Na nejlepší čekaly medaile.
Mladší žáci: 1. místo Ladislav
Kovařík, 2. místo Adam Král,
3. místo Eliška Nováková.
Starší žáci: 1. místo Fillip
Augustin, 2. místo Roman
Vaněk, 3. místo Diana
Králová.
Závěrem lze říci, že se podařila krásná akce pro děti se
sportovní tematikou. Nesmíme zapomenout poděkovat
všem organizátorům za připravení nádherného nedělního dopoledne, rozhodčím, sponzorům, kteří věnovali věcné ceny
a také Pohostinství U Trávníčků za zapůjčení sálu pro konání této
soutěže.
Jiří Rod, starosta města

Kurz ALFA v Sedlici
Od ledna do března letošního roku se konal již
podruhé v Sedlici kurz ALFA.
Co je to kurz ALFA? Jedná se o sérii přednáškových
večerů, kde se účastníci zamýšlejí nad základními
otázkami křesťanské víry. Každé setkání začíná
společným jídlem, pokračuje přednáškou na dané
téma a po přednášce se účastníci rozdělí do skupinek, kde mohou
v přátelském prostředí hovořit o všem, co je k danému tématu zajímá.
Témata jednotlivých večerů jsou formulována otázkou, která vybízí
k přemýšlení. Například: Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Proč a jak se
modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Uzdravuje Bůh i dnes?
Proč a jak mluvit s druhými o víře? A co církev? Jak mohu prožít zbytek
života co nejlépe?
Kurz Alfa vytvořil v roce 1977 duchovní Charles Marnham. Kurz
původně vznikl v anglikánské církvi ve farnos Holy Trinity Brompton
v Londýně pro její vlastní členy jako základní kurz biblického vzdělávání.
V roce 1990 se vedení kurzů Alfa ujal Nicky Gumbel a přepracoval
koncepci tak, aby mohly být zacíleny i na lidi, kteří běžně do církve
nechodí. Kurzy Alfa se soustředí na aspekty křesťanské víry, na kterých
se shodnou téměř všechny křesťanské církve a společenství. Všechny
církve používají stejné materiály. Kurz se začal rychle šířit po celém
světě. Kurzu ALFA se již zúčastnilo přes 29 milionů lidí ve 169 zemích
světa. Byla přeložena do 112 světových jazyků. V České republice první
kurz konal v roce 1998.
V Sedlici probíhal letos kurz ALFA v zasedací místnos Městského úřadu každý týden od poloviny ledna do konce března vždy v neděli od 17
do 19 hodin. Je třeba poděkovat starostovi ing. Jiřímu Rodovi i celému
zastupitelstvu města Sedlice za vstřícný postoj a za bezplatné poskytnu
prostor ke konání kurzu. Organizační tým byl složen z lidí z Blatné, Záboří a Sedlice a z uvedených míst také přijížděli účastníci kurzu. Součás
kurzu je také víkendové setkání, které se letos uskutečnilo v polovině
února v klášteře sester Congrega o Jesu ve Štěkni. Průměrně se na jednom setkání sešlo 18 zájemců. I když je kurz ALFA určen primárně pro
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lidi, kteří dosud neměli
možnost se s křesťanstvím blíže seznámit,
navštěvuje a oceňuje
ho i řada pravidelných
návštěvníků nedělních
bohoslužeb.
V dnešní době, kdy
si vzhledem ke světovým událostem často
klademe otázku, jaké
jsou vlastně evropské
hodnoty, je jistě dobré poznat základy křesťanství, ze kterých tyto hodnoty vyrůstají. Kurz ALFA je jednou z možnos jak se seznámit s kořeny
evropského myšlení a kultury.
Více informací o kurzech ALFA můžete získat na www.kurzyalfa.cz.
za tým ALFA Ludmila a Fran šek Jirsovi

Sedlická školka
Letošní zima byla jednoduše ladovská, takovou jsme si jako dě
vždycky přály. A tento rok nám nadělila spoustu zimních radovánek,
stavěli jsme sněhuláky, iglů, bobovali jsme a sáňkovali o sto šest.
Nezapomněli jsme v této zimě na ptáčky a pravidelně jsme jim sypali do
krmítka, aby ani trochu nestrádali.
Abychom měli také jiný druh zábavy, pozvali jsme k nám do školky
Divadélko kouzel. Dě se mohly zapojit do kouzlení, byla pro ně
připravena i soutěž v kroužení kruhem, dě si užily spoustu legrace.
Dalšími návštěvníky v naší školce byl hlodavec maru stepní a šelmička
mangusta trpasličí. Tato zvířátka k nám přijela ze zoologické zahrady
Dvorec, a ač jsme nejprve o těchto zvířátkách vůbec nic nevěděli,
jejich průvodci nám řekli mnoho důležitých informací o životě mary
a mangusty. Děkujeme za návštěvu.

Nejdůležitější událos tohoto období se jistě stal maškarní bál.
Kluci a holky z 9. třídy se proměnili v pohádkové postavy a pomohli
s výzdobou školky, s organizací bálu, a proto jim od nás všech patří velký
dík. A naše malé princezny, víly, berušky, princové, ry ři, kovbojové,
ninjové tančili a soutěžili a užívali si karnevalu. Za odměnu dostal každý
balónek a kornoutek se sladkostmi.
A nyní, když nám sníh roztál a sluníčko se opět ukázalo, jsme rádi, že
můžeme přivítat jaro, velikonoční svátky, na které se náležitě připravíme
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tvořením s dětmi i rodiči, a až se opět příroda obalí do zelené barvy
a mnoha květů, vyrazíme na dlouhé procházky a budeme se těšit z toho,
co nám jaro přichystá.

Rok 2016 v číslech

Český svaz žen Sedlice
Velikonoční vyrábění 9. dubna
Zveme všechny na odpolední předvelikonoční vyrábění,
které se bude konat v zasedací místnos Městského úřadu.

Jarní burza
18. dubna až 22. dubna
Možnost prodat a nakoupit jarní a letní oblečení, různé
módní doplňky a hračky. Z důvodu udržení kvality burzy,
prosíme prodávající, aby přinesli oblečení maximálně 3
sezóny staré, čisté a nepoškozené. Poplatek pro prodávající
1kč za kus a 10% z prodané částky. Maximálně 30 ks na osobu

Pohádkový les 27. května
Den dě se slaví 1. června a my opět připravíme pro všechny
dě nějaké překvapení, ať už v podobě pohádkové cesty
kolem Sedlice nebo zábavného dne.

Masopustní veselí ve
Škvoře cích
Ústřední postavou masopustních
průvodů byl od prvopočátku maršál
Malinovski v podání pana učitele Petra
Šavrdy. Druhou nejzajímavější postavou
Šk
v o ř e t i c e letošního masopustního veselí byla nesporně čtyřhlavá saň Bucifálek. Jako „svačinku“
s sebou drak vedl napříč vsí princeznu, která byla ve skutečnos v civilu
princem. Ale to na talíři nehraje žádnou roli. „Jako maska to asi není
špatné, ale měli jsme v klidu kostým spíchnout měsíc před masopustem
a ne to honit poslední týden. Takhle tam zůstaly nějaké nedodělky,“ posypal si hlavu popelem potomek muže číslo jedna.
Účast masek byla letos ve Škvoře cích ve srovnání s předchozími
roky slabší. Organizátoři jich napočítali 29, což znamenalo skoro 50%
propad. Na dobré náladě to ovšem
nikomu neubralo. Obyvatelé Škvořec se i tentokrát projevili jako vzorní
hos telé. Masky dostály však svým
morálním i folklórním povinnostem
a poc vě obešly celou vesnici. V sedmnáct hodin odpoledne se účastníci
průvodu mohli sejít ve zdejším hos nci, aby masopustní den ještě doslavili
u pultu a stolu. Došli všichni. Nedílnou
součást pestré směsice tvořily podle
tradice masky Ženicha a Nevěsty. Prostě to byl masopust, jak má být.
Vladimír Šavrda

Obec Tchořovice měla k 1. 1. 2016
celkem 240 obyvatel, z toho 121 mužů
a 119 žen, dě do 15 let bylo 36.
Příjmy obce celkem:
5.135.276,13 Kč
•
Daňové příjmy:
Tc h
o ř o v i c e 3.375.868,92 Kč
• Nedaňové příjmy:
1 052 161,21 Kč
• Přijaté dotace:
707 246,- Kč
Výdaje obce celkem:
3.798.838,30 Kč
Splátky úvěru na doﬁnancování výstavby 8 bytových jednotek a půjčky
na doﬁnancování výstavby vodovodu činily 569.295,21Kč.
Dluhy obce k 31. 12. 2016 byly ve výši 6.748.137,72 Kč. Z toho ﬁrmě
Kvint Vlachovo Březí činil dluh 3.921.932,72 Kč a bance Sparkasse dluh
ve výši 2.826.205,- Kč.
Přijaté dotace
Poskytovatel

Dotace

Vlastní podíl
obce

Celkové
náklady akce

Jihočeský kraj
POV

160 000,- Kč

197 672,- Kč

357 672,- Kč

Jihočeský kraj
POV

58 000,- Kč

25 438,65 Kč

83 438,65 Kč

Úroky z úvěru
8 bytových
jednotek

Jihočeský kraj
POV

32 000,- Kč

14 836,79 Kč

46 836,79 Kč

Drobná sakrální
architektura

Jihočeský kraj

34 000,- Kč

15 400,- Kč

49 400,- Kč

Rekonstrukce
kaple a božích
muk Tchořovice

Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR

158 951,- Kč

68 124,- Kč

227 075,- Kč

185 724,- Kč

------

185 724,- Kč

Akce
Oprava obecního
domu ve
Tchořovicích
(oprava střech čp.
102)
Úroky z půjčky
na vybudování
vodojemu a vod.
řádů

Veřejně
prospěšné práce
Účelová
neinves ční
dotace na výdaje
JSDHO

MV- GŘ HZS
ČR

1 200,- Kč

------

1 200,- Kč

Volby

Ze státního
rozpočtu

22 371,- Kč

------

22 371,- Kč

Dotace na výkon
státní správy

Jihočeský kraj

55 000,- Kč

-----

-----------

Obec je členem Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS).
V rámci projektu dotace POV Jihočeského kraje „Občanská a turis cká
vybavenost obcí SMOOS“ bylo doplněno dětské hřiště u obecního
úřadu ve Tchořovicích o herní balanční prvek v celkové ceně 19.535,Kč (vlastní podíl obce činil 12.698,- Kč) a odpočinkový blok se stříškou

Dětská hřiště doznala úprav
Protože hrací prvky, nainstalované na dětských hřiš ch ve správě
místní obce v roce 2000, už vykazovaly známky silného opotřebení
a přestaly vyhovovat současným normám, přikročilo vedení obce
k celkové rekonstrukci dřevěného vybavení. „Obnášelo to inves ci
ve výši 400.000,- korun. Polovinu výdajů ovšem pokryla dotace,“ říká
starosta Lubomír Nový.
Vladimír Šavrda

Dětské hřiště u OÚ Tchořovice
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Opravená střecha pohos nství

Velkoobjemový kontejner na trávu

v celkové ceně 12.000,- Kč (vlastní podíl obce činil 4.800,- Kč).

Směsný odpad je možné ukládat také do košů rozmístěných v obci.

Obec poskytla následující dary
Svazu tělesně pos žených Blatná
Domovu pro seniory Blatná
ČSOP Makov
SDH Tchořovice

Tříděný odpad
V únoru 2017byly v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska
„Doplnění separovaných odpadů v SOB“ doplněny na návsi ve
Tchořovicích kontejnery na tříděný odpad – 1 kontejner na plasty,
1 kontejner na papír, 1 kontejner na drobné kovy a 1 velkoobjemový
kontejner na bioodpad. Kontejnery na plasty a na papír mají větší
vhozový otvor, což usnadní občanům ukládání odpadu do kontejnerů.
Celkové náklady této akce pro obec Tchořovice činily 104 665,- Kč,
vlastní podíl naší obce byl ve výši 15 699,75 Kč a dotace Evropské unie
činila 88 965,25 Kč.

1.000,- Kč
3.000,- Kč
1.500,- Kč
10.000,- Kč

Komunální odpad
Výdaje na odvoz komunálního odpadu v roce 2016 činily 181.497,45 Kč.
Druh odpadu

Náklady na odvoz

Směsný komunální odpad (popelnice)

127 750,- Kč

Velkoobjemový odpad

16 741,- Kč

Plasty
Papír

Množství
odvezeného
odpadu
50,93 t
6,32 t
2,01 t

35 016,- Kč

Sklo

2,14 t
3,89 t

železo

0

2,788 t

Nebezpečný odpad

1 264,45 Kč

0,11 t

Příjmy
• poplatky od osob
• Podnikatelé
• Odvoz železa
• Odměny za třídění od ﬁrmy EKO-KOM
Příjmy celkem

114.534,- Kč
6.500,- Kč
5.090,- Kč
22.830,- Kč
148.954,- Kč

Odvoz komunálního odpadu zajišťovaly v roce 2016 Technické služby
města Blatné. Popelnice byly odváženy 1 x za 14 dnů vždy v pondělí.
Termíny odvozů byly zveřejněny na úřední desce a www.tchorovice.
cz. Svoz velkoobjemového, nebezpečného a kovového odpad
a elektroodpadu se uskutečnil na jaře a na podzim 2016. Tříděný odpad
(papír, plasty, sklo) mohli občané ukládat do kontejnerů na návsi,
nádoby na drobné kovy, drobné elektro, baterie či tonery do skáren
byli občanům k dispozici na obecním úřadu. Obec uskutečnila v roce
2016 rovněž 2 x sbírku použitého tex lu pro Diakonii Broumov. Poplatky
v roce 2016 zůstaly stejné jako v roce 2015 tj. občan s trvalým pobytem
400,- Kč a majitel nemovitos , ve které není nikdo hlášen k trvalému
pobytu 500,- Kč za 1 objekt. Zájemcům ze strany občanů byly předány
tašky na třídění odpadu v domácnos .
Systém obce pro nakládání s odpadem v roce 2017 ve Tchořovicích
Směsný komunální odpad
Systém odvozu popelnic zůstává zachován tj 1 x za 14 dní v pondělí.

Žluté kontejnery na návsi – plasty – do kontejneru patří
• plastové obaly
• PET lahve stlačené
• fólie – čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
• plastové obaly od drogis ckého zboží
• polystyren
• ostatní plastové předměty (hračky, kvě náče apod.)
• nápojový karton - krabice od džusů, krabice od vína,
krabice mléka a mléčných výrobků
Do žlutého kontejneru nepatří - tex lie z umělých vláken, linolea,
guma, molitan, nádoby od léčiv, výrobky z PVC, plasty znečištěné oleji
a chemickými látkami, plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety,
kabely), „měkké“ sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku),
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin
Modré kontejnery na návsi – papír – do kontejneru patří
• noviny
• reklamní letáky
• knihy, časopisy
• rozložené krabice
• lepenky, kartony
• jiný neznečištěný papír
Do modrého kontejneru nepatří - znečištěný papír, papírové obaly
kombinované s plasty a kovovými fóliemi, kopírák, samopropisovací
papíry, obvazy, pleny, papírové kapesníčky, ubrousky
Bílý kontejner na návsi – bílé sklo – do kontejneru patří pouze bílé sklo
• čiré průhledné lahve
• zavařovací sklenice
• skleněné nádoby z domácnos
Zelený kontejner na návsi – barevné sklo – do kontejneru patří
• lahve z barevného skla od piva, vína, limonád
• tabulové sklo
• sklenice
• skleněné obaly od léků
Do bílého ani zeleného kontejneru nepatří – keramika, porcelán, zrcadla
plexisklo, autosklo, drátované sklo, varné sklo, žárovky, výbojky, zářivky,
obrazovky monitorů, televizí a různé displeje

Kontejnery na návsi

Šedý kontejner na návsi – drobné kovy
Tento kontejner nahradil černou popelnici na drobný odpad u obecního
úřadu
do kontejneru patří
• plechovky od potravin
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plechovky od piva, limonád, energy drinků
plechovky od deodorantů, holicích pěn
víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“
hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice
konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.
plechy a ostatní hliníkové součástky
ostatní kovové obaly

Do šedého kontejneru nepatří: plechovky od barev a jiných
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů a to ani jejich demontované čás , materiály
(obaly), ve kterých je hliník spojen s jiným materiálem (např. obaly od
žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní obaly cigaret = směsný odpad),
tenkostěnné hliníkové obaly (obaly tavených sýrů, tenké hliníkové fólie
z potravinářských obalů).
Drobná elektrozařízení a baterie – sběrný box v přízemí OÚ Tchořovice
Použité tonery a kazety do skáren – sběrný box v přízemí OÚ
Tchořovice
Odpad ze zahrad – větve – oplocený prostor u hlavní silnice I/20
Odpad ze zahrad – tráva, lis a podobný materiál – oplocený prostor
u hlavní silnice směrem na Blatnou velkoobjemový zelený kontejner na
návsi
Odvoz velkoobjemového, nebezpečného, kovového odpadu
a elektroodpadu a sběr použitého tex lu
bude realizováno formou mobilních svozů na jaře a na podzim 2017.
O přesných termínech odvozu budou občané informováni.
Upozorňujeme občany, že odpad je potřeba ukládat do příslušných
kontejnerů. Odpad, který se do vhozového otvoru nevejde, patří do
velkoobjemového odpadu. Je zakázáno ukládat odpad vedle kontejnerů
na tříděný odpad a znečišťovat tak veřejné prostranství na návsi.
Podnikající osoby, živnostníci, kteří produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na
základě smlouvy s obcí Tchořovice využít systém obce pro nakládání
s komunálním odpadem. Pokud osoba podnikající neuzavře s obcí
smlouvu, musí si zajis t všechny povinnos podle zákona týkající se
třídění a zneškodnění odpadu sama. Pokud by podnikatel využíval
systém obce bez uzavřené písemné smlouvy, může mu být uložena
pokuta.

Zimní údržba komunikací
Letošní zima nám všem dala zabrat. Tolik sněhu, kolik ho napadlo, již
dlouho nepamatujeme. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na úklidu sněhu nebo ledovky v naší obci především na
chodnících či místních komunikacích.

Pojízdná prodejna
Pojízdná prodejna smíšeného zboží pana Houdka, která zajížděla do
naší obce vždy v pondělí, ukončila svůj provoz na konci ledna 2017. Od
28. února do obce Tchořovice zajíždí nově pojízdná prodejna 2 x týdně
vždy v úterý ve 14:15 h. a v pátek, ve 14:35 h. k místnímu pohos nství.
Časy se mohou lišit podle počtu zákazníků na jednotlivých zastávkách.
Pojízdnou prodejnu provozuje pan Motlík. Nákup je možné si objednat
na místě při předchozím nákupu nebo telefonicky 777 612 311 popř.
emailem: objednatnakup@seznam.cz.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Hugo řezník a uzenář pana Šustra
zajíždí do obce Tchořovice vždy ve čtvrtek mezi 14. a 15. hodinou
k místnímu pohos nství. Více info: www.hugoreznikuzenar.cz.

Výlet do Aquaparku v Čestlicích
Výlet do aquaparku v pondělí 27. února 2017 zpříjemnil první den jarních
prázdnin především našim dětem. Dě si sice musely i o prázdninách
přivstat, aby již v 7:15 h. mohly spolu se svým dospělým doprovodem
nastoupit ve Tchořovicích na zastávce do autobusu pana Vohryzky, který
zajišťoval dopravu. Organizaci zájezdu měla na staros paní Vohryzková.
Všichni účastníci, kteří bydlí ve Tchořovicích, měli dopravu zdarma a tato
doprava byla uhrazena z rozpočtu obce. Věřím, že si všichni užili v Praze

spousty vodních atrakcí, jako jsou tobogany, skluzavky, umělé vlnobi ,
vířivky nebo divoká řeka.

Setkání s kronikářem obce
Zaniklé budovy a stavby v obci Tchořovice byly tématem povídání
s kronikářem obce panem Karlem Krejčím v sobotu 4. března 2017 od
17 hodin v místním pohos nství. Pro dříve narozené bylo vyprávění
připomenu m dob jejich mládí, kdy v naší obci některé budovy ještě
stály, i pro ty mladší získáním zajímavých informací o historii Tchořovic.
Nechyběly ani staré fotograﬁe. Kde stávala pazderna, že označení čás
lesa U Kováře pochází od kovárny, která zde kdysi stávala, že boží muka,
která stojí u hlavní silnice I/20 u pana Čady v zahradě, se stěhovala
dokonce dvakrát, poprvé při budování železnice a podruhé při stavbě
hlavní silnice, že v obci byla také budova s doškovou střechou nebo
kde stávala obecní váha, to vše pamětníci doplňovali svými vlastními
vzpomínkami.
Chtěla bych poděkovat panu Karlu Krejčímu za jeho povídání, kterým
přispěl k velice příjemnému podvečernímu posezení.

Pozvání na připravované akce ve
Tchořovicích
 Velikonoční tvořivá dílna pro dě
v sobotu 8. dubna 2017 od 15 h. na obecním úřadu ve Tchořovicích.
 Odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a elektroodpadu
se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 od 8 do 10 hodin u obecního
úřadu.
 Slet ultralehkých letadel
v sobotu 6. 5. 2017 od 9 do 17 h ve Tchořovicích na le š . Program
od 12 do 15 hodin bude zahájen vystoupením mažoretek. Své
umění, stejně jako vloni, předvede Mar n Šonka, mistr Evropy
a vicemistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited – Freestyle.
Na programu je ukázka letounu Čmelák, vystoupení modelářů
a další. Více info: simek65@seznam.cz nebo na obecním úřadu ve
Tchořovicích. Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
Eva Křivancová, starostka obce

Záložní vojenské le ště
ve Tchořovicích - 1. část
Plocha bývalého vojenského le ště se nalézá na jižním okraji obce
Tchořovice. Jedná se o prostor, který byl dle místního názvosloví,
označován jako prostor Na Obůrách. Jednalo se o plochu, která byla
plně zemědělsky využívána. Až do roku 1924 byla v majetku velkostatku
ve Lnářích. Z této doby se zachovaly i následující záznamy:
„.... kdy na Obůrách, na bývalých panských polích nastoupilo na žních
při kosení žita 15 i více sekáčů, každý se dvěma sběračkami. Jaký zabrali
kus a jak jim to ubývalo. Jaká byla radost dě , když mohli některému ze
sekáčů dojít pro tabák, aby jiní při svačině byli pohoštěni pivem. Pivo
fasovalo se jak dopoledne, tak i odpoledne, každý den muži 1l, ženy
1/2l. Bývala to pravidelně čtvrtka piva, kterou na pole některý ze sekáčů
přivezl. Povětšině vozíval jej jakýsi Kalista v zástěře opásaný, na nohou
dřeváky a nezbytnou faj u v zubech jak veze na trakaři chmelovinu na
pole. Však to býval také piják. Vypráví se o něm, že o svatbě, na níž byl
účasten vypil sám čtvrtku piva za dobu než se vrá l ženich s nevěstou
z kostela .....“..
„…. Do pozemkové reformy v roce 1924 byl zde na okraji Obůr
rozsáhlý sad. Vedoucím sadařem byl pan Voldřich z Kasejovic, který zde
měl vystavěnou krásnou sadařskou slaměnou boudu, kde od jara do
podzimu přebýval se svojí ženou. Ta mu pomáhala se sklizní ovoce, ale
i při jeho hlídání ...“
Po tomto roce, v důsledku pozemkové reformy, byla podstatná část
tohoto prostoru rozparcelována a prodána zájemcům z řad obyvatelstva
ve Tchořovicích.
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Přístupová cesta směřující k Velkému Pálenci se na okraji Obůr
rozdvojovala a tato odbočující cesta pokračovala směrem do vesnice
Pole. Jednalo se, z velké čás , o úvozovou cestu, která byla přímou
a velmi krátkou spojnicí mezi Tchořovice a Polem a následně Kadovem.
Zajímavá je i m, že v květnu 1945 přijíždějí touto cestou na tancích do
obce i američ vojáci. Pochopitelně s výstavbou le ště velká část této
cesty zaniká a některé zbytky mizí s obdobím scelování ploch v důsledku
založení místního JZD. Jen v blízkos Pole jsou zbytky cesty do dnes
patrné. Na okraji Obůr, po levé straně cesty, bylo stálé místo pro tzv.
„pálení čarodějnic“, které na základě výstavby zaniklo. Podle obecních
pramenů bylo i místem, kde byly pravidelně zapalovány „Masarykovy
vatry“ - dne 6. 3. 1938. Z hlediska historického je plocha le ště zajímavá
i m, že na konci zabetonované středové čás , v těsné blízkos cesty
směřující ze Lnář směrem na Pole, byl zbudován záchytný tábor pro
vojáky z Vlasovovy armády v květnu 1945.
Po výstavbě le štní plochy se velmi záhy zapomíná na toto místní
pojmenování a v současné době, především těmi mladšími, je znám
především jako prostor Na Le š . Již před výstavbou se tento prostor
jevil jako téměř rovná plocha v délce cca 2km, což vzhledem ke zdejší
velmi zvlněné okolní krajině, bylo velmi výrazné. Snad proto se tato
oblast dostává, podle dobových zpráv, do zájmu vojenských odborníků.
Prvním předzvěs m bylo vojenské cvičení v roce 1937, kdy se v okolí
konaly rozsáhlé vojenské manévry s celkovým počtem více jak 35 síc
vojáků. A právě „slavnostní deﬁlé“ vojsk se konalo dne 3. 4. 1937
v tomto prostoru.
Za okupace po roce 1939 se objevují další zprávy a úvahy o vybudování
zdejšího le ště. K tomu, pravděpodobně z časových důvodů, nedošlo.
Po ukončení 2. světové války se první vážné úvahy o vybudování le ště
v naší obci datují rokem 1950.
V roce 1952 - 53 jsou prováděny zeměměřické práce při vyměřování
plochy le ště. Je tak vyměřena plocha o šířce 180 m a celkové délce
2.200 m. Celkový zábor zemědělské půdy byl do roku 1959 připravován
ve výši 57,5 ha, který byl v tomto roce snížen na 21 ha. V roce 1961 došlo
k rozšíření na 39,7 ha, v celkové šíři 149 m. Z toho v k.ú. Tchořovice je
tak zabráno 27,6451 ha půdy /z toho zemědělská 27,0000ha, ostatní
plocha 0,6452 ha/. V k.ú. Pole 12,0854ha /zemědělská 11,4193 ha,
lesní 0,5447ha, ostatní plocha 0,2414ha/. Majitelům byla půda zabrána
bezúplatně, tedy bez ﬁnanční náhrady. Důvodem byl strategický význam.
Teprve o několik let později jim byla vyplacena minimální náhrada 0,40
Kč za m2.
V červnu roku 1953 byly zahájeny zemní práce, které zajis ly výškové
urovnání plochy budoucího le ště, současně bylo provedeno podélné
odvodnění. Pracovalo zde velké množství zemních strojů a nákladních
automobilů na odstranění přebytečné zeminy, které byly obsluhovány
civilním obyvatelstvem. Základní pracovní silou pro další práce byly
ale jednotky PTP, v počtu více jak 50 vojáků. Ti byli ubytováni přímo
u le štní plochy v dřevěných provizorních ubytovnách. Důstojníci
a další civilní personál, dohlížející na stavbu le ště, byli po krátkou
dobu ubytováni i v „Podhajském mlýně“. Později přímo na le š , ale
v podstatně lepších objektech. Pohonné hmoty byly uskladněny pod
jednoduchým přístřeškem na poli v těsné blízkos cesty vedoucí ze
Tchořovic. V důsledku úniku pohonných hmot při jejich přečerpávání

byla totálně zničena veškerá vegetace v širokém okolí. Je zajímavé, že
příroda si v poměrně krátkém časovém úseku sama pomohla a nedošlo
tak k trvalým škodám.
Při výstavbě le ště došlo k několika smrtelným nehodám. Ve
večerních hodinách v roce 1965 při cestě z místního hos nce byl
na mostě sražen a usmrcen účetní z Prahy. Téhož roku vojenský řidič
s naloženým „demprem“ havaroval, převrá l se do příkopu silnice na
rozces Zahorčičky – Hradiště, na následky zranění zemřel. Již 9. srpna
1954 bylo uskutečněno první cvičné přistávání letadel, které se protáhlo
na 3 dny. Letadla vzlétala po jednotlivých strojích, ale i ve dvojicích. Vzlety
i přistávání letadel byly na travnaté urovnané zemní dráze. O přistávací
lety byl neobvyklý zájem nejen u místních obyvatel, ale i u obyvatel ze
širokého okolí. Podle dochovaných záznamů se jednalo údajně o několik
set osob, které přicházeli, aby shlédli neobvyklou podívanou.
Mezi léty 1957 – 1959 došlo k částečnému zpevnění, hlavně
u pojezdových komunikací a na odstavných plochách vytvořením
asfaltového koberce. Rekonstrukce le ště s betonovou plochou o síle cca
40 cm, o celkové délce 1997 m byla provedena v letech 1961-63. Tento
betonový podklad dovoloval extrémní za žení pro všechny druhy i těch
nejtěžších vojenských letadel. Na těchto pracích bylo nasazeno více jak
150 vojáků základní služby a další technič pracovníci. Na stavbě bylo
zaměstnáno i několik místních obyvatel /Josef Týma, Barbora Krejčová,
Jaroslava Sedláčková, Karel Diviš a jistě i další/. Byly vybudovány dva
pruhy. Hlavní startovací o šířce 30 m a směrem k severu pojezdový
o šířce 15 m. Celkové náklady v této době činily více jak 11.000.000
Kčs. Současně byla provedena rekonstrukce cest v návaznos na le ště.
Cesty Tchořovice – Zahorčičky a Lnáře – Kadov byly nejen rozšířeny
a zpevněny, ale byly zde vybudovány nutné výhybny pro plynulý
pohyb vozidel s větším rozchodem kol. Byla zpevněna i cesta /původně
štětovaná/ z obce k le štní ploše a to výrazným jejím navýšením o více
jak 50 cm.
Je zcela logické, že stavba měla vliv na život v obci. „… V celku přibylo
tu asi 200 osob, které zaplnily večer zdejší hospodu. Časté pitky, drobné
krádeže na polích a zahrádkách, noční zpěv, hulákání a rvačky byly na
denním pořádku. Také taneční zábavy ovlivnili vojáci a stejně tak i místní
kino. Vesnice si zhluboka oddychla, když se le ště dostavělo a personál
se velmi rychle odstěhoval …“

Silo na cement v době výstavby le ště v roce 1961 (z archivu Fran ška Křivance)

Opravárenská dílna v polních podmínkách v západní čás le ště (archiv obce)

Finišer na položení a urovnání betonu v roce 1961 (z archivu Fran ška Křivance)
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Přeprava letadla MiG-15 traktorem ze Tchořovic směrem na Hradiště
v těsné blízkos domu čp. 32 (archiv obce)

Po ukončení stavby byly veškeré stavby související s výstavbou
zbourány. Některý materiál byl odvezen, ale převážná část byla na místě
zlikvidována. Není jistě bez zajímavos , že podstatná část nabouraného
materiálu byla zahrnuta do vyhloubené jámy v těsné blízkos ubytovny
/cca 100 m vpravo při vjezdu na le ště/a tak bylo zabráněno obyvatelům
obce jakékoliv jeho využi . Kri ka obyvatelů obce nebyla malá, ale
velmi chá.
Od května do října roku 1973 byla prováděna rozsáhlá údržba
a úprava betonové plochy. Místy narušený betonový povrch byl broušen,
na rán speciální emulzí a spáry mezi jednotlivým i betonovými díly
byly znovu zality horkým asfaltem. S velkou pravděpodobnos v této
době byla plocha le ště elektriﬁkována. Hlavní rozvodnou elektrického
proudu byla umístěna na okraji le ště vpravo od cesty ve vzdálenos
cca 10 m. Současně zde bylo instalováno osvětlení nad odstavnou
plochou stožárovými světly v počtu 8 ks, které tu zůstávají do současné
doby. Současně byla k le štní ploše přivedena i trvalá telefonní linka.
Po ukončení provozu byla rozvodna elektrického proudu zdemolována
a sběrači kovů důsledně vykradena. Zůstaly jen osvětlovací stožáry,
ostatní bylo odklizeno. Poslední rekonstrukce le ště byla provedena
v roce 1989, kdy bylo na tuto akci vydáno stavební povolení č. 1045/49
- 26/ 90 ze dne 10.1989. Při tom byla le štní plocha překryta další
vrstvou betonu s ocelovou výztuží. Rekonstruované záložní le ště bylo
až do roku 1992 téměř pravidelně využíváno 2 -3 x ročně po dobu 3 -10
dnů. V některých letech to však bylo i více jak 5 týdnů za rok. Cvičení
byla prováděna i v nočních hodinách. Pro snížení vysoké hladiny hluku
byly u startovacích ramp postaveny v roce 1973 pro hlukové betonové
stěny, oﬁciálně označené jako „odražeče plynů“ které byly postaveny
v západní i východní čás le ště směrem k severu. Tyto bariéry byly
vytvořeny z jednotlivých proﬁlovaných panelových bloků s proﬁlací 3,5
m vysokých, v šířce 2,33 m se základnou o rozměrech 2,33 x 2,50 m. Na
každou stranu jich bylo použito 128 ks v celkové délce cca 300m. Tyto
zábrany se na le š nacházejí v současné době jen v západní čás , tedy
v těsné blízkos obce Tchořovice.
Použité podklady:
Kronika obce Tchořovice
Připravil Karel Krejčí
(pokračování příště)

Zima ve Velké Turné
Počasí posledních let není stálé jako
za časů našich babiček, kdy zima byla
zima a kdy léto bylo léto. Současné
letní počasí je buďto tropické nebo
velice proměnlivé či úplně chladné.
Ve
V takovém případě se v srpnu lidé
l k á Tu r n á nestydí nosit teplou bundu. Letošní zimní
počasí mnohé zaskočilo svou sněhovou
nadílkou a dlouhotrvajícími mrazy, kdy bylo potřeba
více přiložit do kotle uhlí nebo dříví pro vytopení svých bytů či chalup.
Takováto zima byla naposledy v roce 2012 - 2013.

Podle záznamů z obecní kroniky do Velké Turné přišel první mráz 8.
listopadu 2016 mínus 6°C, první mokrý sníh napadl 10. listopadu 2016,
který ovšem dopoledne roztál. Vánoce byly bez sněhu, zato mrazivé,
31. prosince 2016 bylo naměřeno ráno -8°C, 7. ledna 2017 -21°C, 21.
ledna 2017 – 17°C. V průběhu ledna se pohybovaly mrazy i přes den.
Toto počasí skončilo až v první polovině února. Příčinou těchto mrazů
došlo k poruchám na přípojkách vodovodního řadu. Jednalo se zamrzlé
kulové uzávěry u vodoměrů, nebo prasklé koncové kohouty. Celkem šlo
o 4 případy, kdy se jednalo o špatné zabezpečení majitelů rekreačních
objektů před mrazem, kteří očekávali mírnou zimu jako v minulých
letech. V důsledku mrazu, 22. ledna 2017 zcela zamrzl i Rojický potok
v obci. Drobné po že byly i se zamrzáním vyústění obecní kanalizace,
kdy v jednom případě museli pracovníci obce přistoupit k rozehřá zcela
zamrzlého kanalizačního potrubí z budovy OÚ, hospody a přilehlých
chalup. V současnos se již všichni těšíme na jaro. Podle zkušenos
bude takováto zima zase až za 4 roky.

Divadlo v obci
Letošní období kultury a společenských akcí jsme zahájili ve Velké
Turné v pátek 17. února 2017 divadelním představením „Taková nesmělá
provokace“, které v sálku Hospody Na Rozhrání odehrála Scéna mladých
při Divadelním souboru Čelakovský ze Strakonic. Jednalo se o tři
samostatné scénky plné situačního humoru. S mto souborem máme
již dlouholetou spolupráci. Představení ve Velké Turné bývá poslední
zkouškou před premiérou ve Strakonicích. Takto syrové představení
bývá leckdy ve své nedokonalos lepší, než vlastní premiéry. Na toto
představení se k nám přišlo podívat celkem 62 diváků. Každoročně to
bývá krásný kulturní zážitek.

Masopust
Další akcí, kterou
pořádá SDH Velká
Turná, je masopustní
průvod. Letošní průvod se konal v sobotu
18. dubna a zúčastnilo se ho 14 masek
a dva harmonikáři.
Masky byly rozmanité. Nově se přidal
do průvodu mlynář,
motýl Emanuel, Maková panenka a ry ř.
Nechyběl samozřejmě medvěd, ﬂašinetář nebo bába s dědkem v nůši. Masopustní průvod vyšel v 10:00 hod.
a u každého stavení se průvod zastavil, zatancoval a zahrál. Po příchodu
domácího se po tanečku podávalo něco k snědku a na zahřá . Nesměla chybět ani pravá masopustní kobliha. Průvod skončil v 18:00 hod.
v místní hospůdce.

Obecní ples
Na sobotu 25. února připravilo zastupitelstvo obce tradiční Obecní
ples. K tanci a poslechu zahrála skupina Tři cvrčci. Pro letošní rok bylo
tahákem plesu půlnoční překvapení. Členky nově založeného spolku SakTurná si připravily před půlnocí zábavné taneční vystoupení. Premiéra
tanečku byla úspěšná. Po půlnoční přestávce pokračovala zábava do
ranních hodin.
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Vepřové hody
SDH Velká Turná připravuje již několik let pro občany obce vepřové
hody. V sobotu 4. března zavoněl z hospody Na Rozhrání ovar. Zájemci
si mohli zakoupit ovárek s hořčicí a křenem. Na řadu přišla tlačenka,
která byla ovšem k ochutnání až v neděli po vychladnu . Jako další
pochu ny byly připraveny jitrnice a jelítka. Pro promaštění a zahřá
žaludku si zájemci mohli objednat ovarovou polévkou s kroupami. Na
spláchnu mastnoty se čepovalo pivo Dudák 11° a polotmavý ležák
Klostermann 13°. Tato akce je vždy velice náročná na celkovou organizaci
a delší přípravu celé akce. Pro letošek to vyšlo. Nezbylo vůbec nic.
Výsledkem akce pro SDH je podpora venkovských tradic a uskladněné
maso z porážky, které je využito během roku pro občerstvení členů při
schůzích sboru a brigádnické činnos .
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novoroční procházku k Milavům. Na všech dvaatřicet dospělých, devět
dě a dva psy čekalo občerstvení u rozpálených kamen v kempu U hasičů. Počasí nám přálo, proto někteří dali přednost slunění. Zdatnější
chodci si prodloužili trasu lesem, kolem Babáku a zpět do Velké Turné,
ostatní se vraceli po silnici. V únoru nacvičily členky našeho spolku krátké taneční číslo, kterým před půlnocí překvapily všechny přítomné na
obecním plese. V sobotu 11. března 2017 chystáme pro všechny turenské ženy oslavu MDŽ s malým občerstvením a kulturním programem.
Další akcí spolku SaK-Turná bude druhý ročník Prvomájového průvodu
obcí. Vítáni jsou pěší účastníci s transparenty, řidiči alegorických vozí
i diváci s mávátky. Nechceme vzpomínat na tragické událos roku 1886,
které byly původní příčinou vzniku Svátku práce, ani obnovovat povinné
socialis cké průvody. Chceme jen pobavit sebe i všechny ostatní.
Ivana Mrázková

Zastupitelstvo obce
Po nákupu budovy čp. 6 stará hospoda, nechalo zastupitelstvo
obce v roce 2016 zpracovat studii využitelnos celého objektu. Na
tomto základě byla vyhotovena projektová dokumentace „Novostavba
víceúčelového objektu -veřejné sociální zařízení a sklad sportovních
potřeb“. Tato novostavba by měla vzniknout ze staré samostatné
budovy, dříve využívané jako suché WC a sklad paliva pro hospodu.
V letošním roce bude na základě této projektové dokumentace
zažádáno o stavební povolení a demoliční výměr staré budovy WC.
V prosinci 2016 byla podána žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje
na opravu střechy na stodole čp. 6 (stará hospoda). Tato oprava by měla
být realizována v druhém polole letošního roku. Z hlediska obnovy
vybavení potřebného pro likvidaci požárů a živelních katastrof, byla
v únoru podána žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského
kraje na podporu JSDH. V případě přiznání dotace bude zakoupen
nový lehký požární přívěs vybaven požární výzbrojí pro rychlý zásah.
Hlavním pomocníkem bude plovoucí požární čerpadlo NIAGÁRA. Při
druhém zasedání ZO byl proveden výběr zhotovitele na výstavbu ČOV
ATC-Milavy, kterou bude obec realizovat v letošním roce. Současně byl
proveden výběr provozovatele restaurace rychlého občerstvení v kempu
ATC-Milavy na hrázi rybníka Milavy. Další činnos bude pokračování
výměn domovních vodoměrů u občanů, kteří jsou napojení na obecní
vodovod obce Velká Turná.

Čeká nás
30. dubna Stavění majky, pořádá SDH Velká Turná
7. května Uctění památky ukončení II. světové války,
organizuje Obec Velká Turná a SDH.
Text a foto Pavel Šípek
místostarosta obce Velká Turná

SaK-Turná
V březnu loňského
roku vznikl v obci nový
spolek SaK-Turná z.s.
Ve svém programu má
pořádání různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, z nichž
si může vybrat každý
podle svého vkusu. Například v neděli 1. ledna jsme si společně vyšli na

Kulturní a společenské
akce v roce 2017 v Obci
Chanovice
6. dubna – čtvrtek, „Zmizelá Šumava II. – beseda
se Šumavákem Emilem Kintzlem“, od 18.3o hodin,
beseda spojená s promítáním o historii Šumavy
a životě tamních lidí, KD Chanovice (Obec Chanovice)
22. dubna – sobota, „Den pro úložiš “, program bude upřesněn,
společná akce obcí regionu pro záměru vybudovat zde úložiště
radioak vních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok)
22. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost
u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané
Újezda u Chanovic)
29. dubna – sobota, „Setkání k 70. výročí založení Měšťanské školy
v Chanovicích“, celodenní program, dětský cirkus, výstavy, setkání
absolventů, posezení s hudbou, atd. (ZŠ a MŠ Chanovice, Obec
Chanovice)
30. dubna – neděle, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce
(občané šes vesnic obce)
5. května – pátek, „Zahájení turis cké a výstavní sezóny“, od 15.3o
hodin, připomenu ukončení 2. světové války - dobová vojenská
technika, vernisáž výstavy „Absolutní uvolnění“ Spolku výtvarníků
Nepomucka Ateliér K, výstava bude do 28. 6. 2017, hudba, zámecký
areál (Obec Chanovice)
20. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin,
turis cká sportovní vyjížďka, poznávání naší obce a blízkého okolí, start
u KD Chanovice (cyklisté Dobro ce a KD Chanovice)
2. června – pátek, „Agentura Drahoušek“, od 20.oo hodin, divadelní
představení TYJÁTRu Horažďovice, komedie, KD Chanovice (Obec
Chanovice)
3. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin,
odpoledne plné her, hraní a zábavy především pro dě , ale i pro dospělé
(občané Holkovic a SDH Holkovice, Obec Chanovice)

Chanovice

Informace: obecní úřad, tel. 376 514 353,
obec.chanovice@email.cz www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových
řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost
zámku Chanovice“.
Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu
Chlumu nad Chanovicemi:
duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
květen: sobota a neděle, svátek
10.00 – 16.00 hodin
červen až srpen: každý den
10.00 – 16.00 hodin
Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové
architektury jihozápadních Čech“
Informace a kontakty: info@muzeumklatovy.cz
tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice a mějte se fajn.
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FIRMA: PAVEL VOHRYZKA
Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
 Likvidujeme automobily osobní i nákladní
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vnitrostátní i mezinárodní
 3x bus na 45 osob
 1x bus na 53 osob
 1x bus na 23 osob
 1x minibus na 16 osob
 1x minibus na 14 osob
OPRAVY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
A TRAKTORŮ
 Příprava na STK

Chanovice 29. 4. 2017

OSLAVY 70. VÝROČÍ ŠKOLY
10.00 - 12.30 BUDE TO CIRKUS!
neobyčejné představení žáků školy v šapitó u hřiště

13.00 - 13.15 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
13.15 - 16.00 SETKÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PEDAGOGŮ, PŘÁTEL
prohlídka školních budov, výstava k výročí školy, výstava žákovských prací
v Konírně
16.00 - 21.00 POSEZENÍ A SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA v Kulturním domě
Chanovice, k tanci a poslechu hraje skupina Experiment z Horažďovic
ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice, SRPDŠ

Krejčovství
Potřebujete opravu nebo uši oděvů?
Nový zip do batohu
nebo opravu oděvů z kůže?
Najdete nás v Blatné napro radnici.
Tel. č. 605 288 308
Cukrárna Kavárna v Blatné

Segafredo
ﬁrma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKY
Měsíční příjem od 16 000 ÷ 18 000,- Kč

•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování ve dvoulůžkovém pokoji.
Po zapracování možnost služebního bytu 1+0 zdarma.
Při špatné dostupnos do zaměstnání, možnost svozu.
Přijmeme brigádnice na víkendy - tj. SOBOTY a NEDĚLE,
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.
Kontakt: osobně v cukrárně, tel.: 602 659 545, 608 939 373

PRÁCE KROPICÍM VOZEM
 Mytí komunikací
 Dovoz vody do bazénů a studní
MOBIL: 602 447 827, 602 123 656
E-MAIL: vohryzka.ad@tiscali.cz
www.autobusyblatna.cz

REALITY BLATNÁ
RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, Blatná
(u ubytovny TESLY Blatná)
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22,
26 let praxe na realitním trhu!
Vybráno z nabídky: Ideální 1/2 RD – Blatná,
byt 3+1 - Chanovice, komerční pozemek - Blatná,
RD – Horažďovice, Mačkov, Sedlice, Závišín,
chalupy – Zdíkovec, Korkusova Huť,
zasíťované parcely – Blatná, stav. pozemky – Chobot,
Tchořovice, Bezdědovice,
pronájem – neb. prostory v Blatné.
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce
další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci
a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Svazek obcí Blatenska - březen 2017

Firma Alfabeton s.r.o.
přijme

řidiče sk. C
do pracovního poměru
na dobu neurčitou
na obsluhu autodomíchávače
betonových směsí.
Vyučení v technickém oboru vítáno.
Dobré platové podmínky,
závodní stravování.
Požadujeme pracovitost,
spolehlivost a ﬂexibilitu.
Konkrétní informace
na tel. č. 603 242 710 nebo 603 258 299
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O prasátku
Chrochtovi

Spolu s tátou lesem chodí,
občas v běhu závodí,
dbá na lesní e ketu,
rád si schrupne v jahodí.

A tak jednou brzy zrána,
když táta v s nu tvrdě spí,
vepřík še jako myška
do světa snů se vypraví.

V temném lese u Zvíkova
žije starý šedý vepř.
Jeho synek prase Chrochta
chloupky má jak tmavý pepř.

Čas od času milý Chrochta
na toulky se vypraví,
pak zažije spoustu věcí
o nichž jiní jenom sní.

Po ces čce hbitě běží,
u obrázku zastaví,
zděšeně se vpravo koukne,
kluk tam odtud přichází.

I ten kluk se hrozně lekl
„Ježíš, prase,“ vydechne.
„Jaký prase, Prcku hloupej,
jsem Chrochta,“ prase
zachrochtne.
Rypák Chrochty, nosík kluka
na metr jsou od sebe,
strach mají oba, to je jistý
v tom klouček slůvka vydechne.

„Já jsem Honzík, milý Chrochto,
pojď, dáme si závody,
poběžíme spolu lesem,
kdo dřív bude u vody.“

Už jsou skoro u Vltavy,
lesem šťastně proběhli,
teď je čeká sráz nad řekou
kamení a rokliny.

Rozběhnou se, oba běží
jeden vedle druhého,
očkem v běhu pokukují
na druha svého divného.

Běží Honzík, běží Chrochta,
vtom se kámen utrhne,
Chrochta padá z velké skály,
na břeh řeky dopadne.

Honzík v chvatu za ním spěchá
„Chrochto, Chrochto, co je,“
sklání se nad kamarádem,
nic zlého mu nepřeje.

Honzíček si uleví,
spolu potom bok po boku
zpět domů se vracejí.
Cestou, ještě před obrázkem,
Chrochta řekne klukovi
„Honzíku pojď, vím, kde jsou tu
strašně dobré jahody.“
Jahod spolu pomlsali

Vezme Honzík kapku vody,
na Chroch ka chrstne ji,
pak hned druhou, za ní tře ,
snad má prase naději.
Po sedmé kapce Chrochta
chrochtne
chounce jak ptáčátko,
po osmé kapce usměje se
naše malé prasátko.

pak se chvilku loučili,
že se brzy zase sejdou
to si oba slíbili.
A lesem se dlouho ozývalo:
„Ahóóój, Chrochto“
„Chru chru, Honzíkúúú“

„Děkuji , kamaráde,“
chrochtá chý Chrochtův hlas,
„i já milý kamaráde
pomohu v pravý čas.“
Vstane Chrochta spokojeně,

93 7

Vážení čtenáři,
Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 54 bylo opět ve třech různých úrovních
ob žnos : lehká verze – naše přání (kontrolní řádek tj. číslice v 1. řádku 496528371), středně těžká verze – být
zdravý (č. v 1. ř. 471839256), těžká verze – mírový rok (č. v 1. ř. 597318246). Výherci: Milada Cihlová, Kocelovice;
Fran šek Havlena, Bělčice; Miroslav Karásek, Bělčice. Uvedení úspěšní luš telé si mohou vyzvednout výhru
(drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do středy 26. dubna 2017, popř. v jiný termín po telefonické dohodě
na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 55 (tj. z března 2017) zašlete tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU
s označením ob žnos na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na
tržiš 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do středy 26. dubna 2017.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili: Stanislav, Ivana a Ema z Olomouce.
Radka Vokrojová
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