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Tak do toho šlápni, aƛ
vidíš kousek svĢta…

VIII. roēník

ēervenec 2014
www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Jelena Laitová
Paní Jelena Laitová oslavila v kvĢtnu své 92. narozeniny. Nebýt
pƎed ēasem úrazu, díky kterému chodí pomalu a s oporou, nikdo
by drobounké paní její vĢk neuhodl. Dobrosrdeēné oēi a šibalský
úsmĢv pomáhají pƎekonat neznámé pocity – co ta redaktorka
vlastnĢ chce.
PƎišla jsem za paní Jelenou s žádosơ o rozhovor o jejím
dĢdeēkovi Antonínu Kalinovi. Jeho jméno nese námĢsơ
u Sokolovny v Blatné. Ale povídaly jsme si spolu i o jejím dĢtství,
škole nebo dĢtech. Prohlížela jsem si rodinné album, které dovezl
mladší syn Míla. Všechny fotograÞe z rodinného alba paní Jelena
s úsmĢvem a nadhledem komentuje.
„Ale já si na dĢdu vlastnĢ nemohu pamatovat, my se ani
Školní besídka 1929, Cirkus,
Jelena Laitová jako šašek vlevo nepotkali. On zemƎel ten samý rok, co jsem se narodila.“ Už to

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Luboš Srb

Luboš Srb se svými dobrými dušemi

ov

Pokraēování na str. 4

NĢkdo už má našlápnuto, nĢkdo ten krok už
udĢlal, kdosi stále ještĢ váhá, rozmýšlí, zaơmco nĢkomu
se plánovat natož balit kufr ani nechce. Aƛ už se nacházíte
v jakékoli fázi, léto je k cestování prostĢ stvoƎené! A je
úplnĢ jedno, jestli se vypravíte na píseēné pláže do
ŠpanĢlska, nakupovat do New Yorku, rybaƎit do Norska,
projít si track na Novém Zélandu nebo si posedĢt
u Pravēické brány v eském Švýcarsku. StejnĢ pohodové
je bezesporu i toulání se po lukách a lesích za chalupou.
A což teprve ten veget na chatĢ! Nejen blatenská krajina,
ale pƎíroda v celé své kráse nabízí mnoho pƎíjemných
míst k relaxaci. Ne nadarmo tu máme eský ráj. Na
jižní polokouli nechtĢjí být pozadu, a tak v Austrálii zase
mƽžete navšơvit Surfers Paradise – ráj surfaƎƽ. Doba
prázdnin a dovolených nám poskytuje tolik vytoužený
volný ēas, který v dnešní dobĢ vĢēnĢ nemáme. AlespoŸ to
tedy okolo sebe ēasto slýchám. Jednou mi nĢkdo Ǝekl, že
nejlepší odpoēinek je pro nĢj chvíle, kdy dosáhne ve vanĢ
nohou na vodovodní kohoutek a že ơm pádem ani nikam
jezdit nemusí. Jak je libo. Wellness beru. UrēitĢ souhlasnĢ
pƎikývnete i rēení „Všude dobƎe, doma nejlíp.“ Znám
i poupravenou verzi „Všude dobƎe, tak co doma?!“ A tady
zase pƎikyvuji já. NĢkdy je dobré zavƎít dveƎe, nechat za
zády rodnou hroudu a vydat se za hranice svého kraje,
ještĢ lépe republiky a nejlépe za hranice všedních dní,
nechat starosƟ a práci doma, kochat se a obohacovat se
duševnĢ. Jan Amos Komenský ve svých spisech navrhoval
školskou organizaci neboli úrovnĢ vzdĢlávání podle vĢku.
Uvádí také, že po ukonēení vzdĢlávání by mĢl ēlovĢk
cestovat. ZdƽrazŸoval ale, že vzdĢlávání nikdy nekonēí, že
je neustálé. A pƎi cestování se ēlovĢk mƽže nauēit mnoho.
Samotnou kapitolou je studium v zahraniēí. Dnes je již

Luboš Srb je Ǝeditelem, Ǝeditelem Domu
dĢơ a mládeže Blatná. Ale jako ´Ǝeditel´
vƽbec nevypadá. Je rodilý BlateŸák, po
stƎední škole absolvoval Vyšší odbornou
školu pedagogickou Svatý Jan pod
Skalou, nyní pƎi zamĢstnání studuje
vysokou školu. Nejen proto, aby splnil
tabulkové požadavky zamĢstnavatele.
O své práci a o práci svých kolegƽ, aƛ už
profesionálƽ nebo z Ǝad dobrovolníkƽ,
Les
hovoƎí s velkým nadšením. DĢƟ,
mládež i dospĢláci, kteƎí se úēastní akcí Kolik stromƽ
Pokraēování na str. 5 potƎebuje les?
Jeden, dva, pĢt, deset?
Vidím tvƽj nĢžný proÞl
a vnímám tĢ
celou bytosơ,
V záƎí 2013 byla v Blatné k vidĢní výstava fotogra- když mi vánek nese
Þí Mƽj nový život. O výstavĢ jsme pƎinesli krátkou vƽni tvou a písnĢ ...
zprávu v SOBáēku ē. 34, na str. ē. 18 - 19. Celé znĢní Lesním šerem
najdete na našich webových stránkách: www.bla- jdu a Ɵše sním
tensko.cz . V ēlánku jsme pƎislíbili, že rozhovor s auo svých dnešních touhách,
torkou fotograÞí Kamilou Berndorīovou pƎineseme
budoucích nĢkdy ēinech
v nĢkterém ēísle v roce 2014. Jak moc se hodilo, že
a o tobĢ.
Kamila Berndorīová pƎipravuje pro BlateŸáky a saKolik
pohledƽ
mozƎejmĢ i pro návštĢvníky Blatné letos hned dvĢ
potƎebuje
láska?
výstavy! A ještĢ spoleēnĢ s kolegy pƎipravují Blatenský fotofesƟval. Zavolala, zda plaơ to, co jsme si skoro Jeden, dva, pĢt, deset?

Pokraēování na str. 2

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku
Kamila Berndorīová

pƎed rokem domluvili. Plaơ. PotĢšilo mĢ to a doufám,
Pokraēování na str. 6

ernínský dub v Sedlické oboƎe,
obvod kmene 671 cm, kresba
Vladimír Lepš

Stanislav Trávníēek
syn BĢtky JiƎincové z Vrbna
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bĢžné, že se absolvenƟ po studiu na stƎední nebo vysoké škole vydají
napƎ. do Anglie, Ameriky, Austrálie, kde studují cizí jazyky nebo odborné
pƎedmĢty a pƎi tom mají povoleno i pracovat. Pro studium cizích jazykƽ
je pobyt v zahraniēí ta nejlepší volba. NĢkteré zemĢ nabízejí zájemcƽm
o práci omezený, ale pƎesto skvĢlý druh víza Working-Holiday, tedy práci
a prázdniny. Pracuješ, vydĢláváš a pak si cestuješ dle libosƟ. Je to skvĢlá
zkušenost a doporuēila bych ji každému, kdo má jen trochu toulavé boty
a ještĢ víc tomu, kdo neví, co chce po škole vlastnĢ dĢlat a jaká práce by
ho bavila. Je dobré vyzkoušet si postarat se sám o sebe bez pƎítomnosƟ
rodiēƽ a plné ledniēky za zády. Zkrátka se osamostatnit a pƎi tom poznat
svĢt.
A i když už se do zahraniēí vydáváme jen na týdenní dovolenou,
zážitky z cest nám nikdo nevezme a pokud nás nezradí pamĢƛ, mƽžeme
z nich žít dlouho, tƎeba i celý život. Pamatujete si ještĢ na svou první
dovolenou u moƎe? Nebo jaké jste mĢli oēekávání pƎi prvním letu
letadlem? Jaké jídlo pro vás bylo nejvĢtším gurmánským zážitkem a jaké
už nikdy neochutnáte? Mimo tyto celkem bĢžné zkušenosƟ bývají velice
zajímavá také setkání s domorodci ēi jinými cestovateli. Poznávání jiných
kultur, styl života, bydlení a další rozdíly mezi námi a cizinci nám dávají
možnost srovnání rƽzné životní úrovnĢ - jiné podnebí, jiná poliƟka, jiná
úroveŸ vzdĢlávání, celkovĢ jiný kraj, jiný mrav. Vidíme, že pƎestože se
nĢkde mají lépe než my, jinde musí vystaēit s mnohem skromnĢjším
rozpoētem. Je dobré získat pƎehled, rozhled a bezesporu i nadhled.
NĢkdy se toƟž jen nemƽžeme rozhoupat, máme spoustu dƽvodƽ,
které nám brání udĢlat zmĢnu a první krok. Vzpomínám na svƽj odlet
na Nový Zéland a následný pobyt u proƟnožcƽ. Nejhorší bylo odjet, ale
pak už šlo všechno jako po másle a bylo to vlastnĢ tak snadné a hlavnĢ
nezapomenutelné.
ŠlápnĢte do pedálƽ, léto je tady a teě! Užívejte si ho plnými doušky,
poznávejte, bádejte, konverzujte, ochutnávejte, relaxujte. A když
horeēku, tak mĢjte jen tu cestovní!
PƎeji vám krásné a pohodové léto!
Vendula Hanzlíková
Ciao…, cestovní kanceláƎ, s.r.o.
Regionální turisƟcké infocentrum Blatná
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Léto a prázdniny snad naplŸují oēekávání,
nabízejí dny s úžasným poēasím pro koupání, opalování a lenošení, stejnĢ jako
dny pro akƟvní sportování nebo dny
pod mrakem ēi s deštĢm pro relaxaci,
ētení, „naspávání do zásoby“ nebo jen
tak dny pro setkávání s rodinou a pƎáse
e Proteli.naplnĢní volných chvil nabízejí obce
v SOBu p
SOBu spoustu akcí, na nĢkteré z nich najdete
pozvánky uvnitƎ ēísla. A co vše se událo? tĢte,
listujte. NezapomeŸte zaznamenat a nafoƟt, co se událo právĢ u Vás,
napište nám. Rádi si to všichni pƎeētou.
Nyní k tomu, co se upeklo a upeēe v SOBu. Jednání Valné hromady SOB se konalo v nových prostorách Komunitního centra aktivního
života v Blatné dne 17. ēervna 2014. SOB jako významný partner MĢsta
Blatná v této invesƟci využil možnosƟ nabízených prostor. Spolupráce
obcí v rámci SOBu je urēitý druh komunitního života na Blatensku. Na
jednání VH SOB:
9
byla schválena úēetní uzávĢrka a souēasnĢ i závĢreēný úēet SOB
za rok 2013,
9
souēasnĢ byla pƎijata zpráva o auditu hospodaƎení SOBu v roce
2013,
9
byl projednán a schválen komunitní plán sociálních služeb na
Blatensku (více uvnitƎ SOBáēka),
9
zástupcƽm obcí byly pƎedány pƎístupové kódy od pƎedstavitelƽ
HZS, územního pracovištĢ Strakonice,
9
vystoupil MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, pƎedseda pƎedstavenstva Nemocnice Strakonice, a.s., seznámil pƎítomné s budoucím
fungováním rentgenu v Poliklinice Blatná a požádal zástupce
ēlenských obcí SOBu o pƎíspĢvek na modernizaci zaƎízení
(digitalizaci),
9
na jednání VH SOB bezprostƎednĢ navazovalo jednání k projektu

Svazu mĢst obcí R „Meziobecní spolupráce“ (více uvnitƎ SOBáēka)
9
byly pƎedány základní informace k probíhajícímu Programu obnovy venkova Jihoēeského kraje 2014 a souēasnĢ byl diskutován
problém, zda tuto agendu bude pro malé obce i nadále spravovat zdejší MĢÚ Blatná nebo zda si žádosƟ o dotace budou muset
malé obce vyƎizovat u Krajského úƎadu Jihoēeského v eských
BudĢjovicích,
9
pƎítomní starostové ēlenských obcí mĢli možnost zúēastnit se
komentované prohlídky Komunitního centra akƟvního života s pí
HošƟēkovou a s pí Mlsovou, spoleēnĢ si prohlédli prostory komunitního centra.
Z další ēinnosƟ SOBu:

o VzdĢlávání starostƽ s názvem „Právo obecních samospráv v praxi“
je plánováno na zaēátek prosince 2014.

o Další vzdĢlávací akce pƎipravujeme:
Ö
sobota 9. srpna v KadovĢ „Žijeme zdravĢ“;
Ö
v prƽbĢhu listopadu 2014 „Úēetnictví malých obcí“ v sále SOŠ

Ö
pozvánky budou rozesílány e-mailem, souēasnĢ budou zveƎejBlatná;

Ÿovány na webových stránkách SOBu, v SOBáēku atd.

o V rámci environmentální výchovy a vzdĢlávání pƎipravujeme pro
úēastníky výtvarné a fotograÞcké soutĢže exkurzi na Šumavu –
Stezka korunami stromƽ.
o KalendáƎ na r. 2015 již „ve výrobĢ“ v prƽbĢhu srpna bude v prodeji.
o StudenƟ VU3V absolvovali svƽj „školní“ výlet (více uvnitƎ SOBáēka).
o O ēinnostech SOBu v oblasti vzdĢlávání informoval ēasopis
IRIS – tj. zpravodaj Zoologické a botanické zahrady PlzeŸ, je
distribuován prakticky po celém PlzeŸském kraji a do škol v ēásti
Jihoēeského kraje.
o PƎedstavitelé SOBu se zúēastnili 27. kvĢtna dne otevƎených dveƎí
komunitního centra akƟvního života. SOB a MASka se z malé ēásƟ
podílely 1. ēervence na slavnostním zahájení provozu (více uvnitƎ
SOBáēka).
o Realizace spoleēného projektu SOBu z dotace POV Jē kraje 2014
probíhá podobnĢ jako u všech obcí (výbĢrová Ǝízení na veƎejné zakázky, vlastní realizace – do konce roku 2014, následné
vyúētování).
ProbĢhly vzdĢlávací akce:

x ve LnáƎích 13. 5. k péēi o dƎeviny rostoucí mimo les;
x 20. kvĢtna v sále SOŠ Blatná k novému obēanskému zákoníku

x 27. ēervence v Hajanech pokraēoval kurz pletení z pedigu.
a veƎejným zakázkám malého rozsahu;

Pohodové dny, krásné léto a pƎíjemný stín stromƽ. Za dva mĢsíce na
ētenou.
Radka Vokrojová

Zimní semestr v akademickém roce 2014
až 2015 zaēíná ve stƎedu 1. Ǝíjna, studentky
si vybraly téma „DĢjiny odĢvní kultury – 2.
ēást“. Budeme se scházet v nových prostorách Komunitního centra akƟvního života
v Blatné. Více informací o studiu VU3V obecnĢ najdete na www.e-senior.cz nebo zavolejte na mobil 728 881 358.
StudenƟ VU3V a jejich blízcí se vydali na školní exkurzi. Na programu
byl zážitkový program v Botanické a zoologické zahradĢ PlzeŸ (podobný
program, jako jsou výukové programy v nabídce ZOO PlzeŸ pro žáky základní a stƎedních škol, uzpƽsobený studentƽ univerzity tƎeơho vĢku).
Prohlídka byla komentovaná, celé dopoledne se nám vĢnovala paní Vidršperková. Program byl tak bohatý, že jsme sƟhli projít „jen“ ēást zoologické a botanické zahrady. Po obĢdĢ jsme se pƎesunuli k zámku Kozel.
Sleēna prƽvodkynĢ si s námi jistĢ užila, protože jsme všeteēné otázky.
Vše zvládla s úsmĢvem, po nezbytném odpoēinku u kávy se zákuskem
jsme ještĢ prošli zámeckou zahradu, obdivovali právĢ rozkvetlé rododendrony a romanƟcké výhledy do krajiny.
Radka Vokrojová
Konzultaēní stƎedisko VU3V Blatná
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Knihy v regionu

9. ēervna v 16:00 hodin probĢhl v kapitulní
síni strakonického hradu
slavnostní kƎest publikace,
která zachycuje vzpomínky pamĢtníkƽ z období
druhé svĢtové války.
Publikace byla vydána
za Þnanēní podpory Jihoēeského kraje a esko-nĢmeckého fondu budoucnosƟ. Kniha je obohacena
o obrazový materiál, osobní dokumenty a fotograÞe
pamĢtníkƽ. Nechybí ani
seznam všech výpovĢdí s uvedením jejich zdroje a autorizace. Nová
publikace bude od ēervna k prodeji v Zámecké galerii a na pokladnĢ
muzea za 299,- Kē.

Projekt „Operaēní
program technické
pomoci“ v rámci
Ministerstva pro
místní rozvoj

.
p.s

yz

v

VýpovĢdi
pamĢtníkƽ
druhé svĢtové
války

Z p rá

V pátek veēer se
konal v zaplnĢném
velkém sále lnáƎského
zámku koncert kytarového virtuosa ŠtĢpána
Raka. Na závĢr Mistr
pokƎƟl knihu JiƎího
Sekery a Jana Kurze
Rybníky na Blatensku
a spolu s autory ji zájemcƽm podepsal.
V knize jsou popsány a zobrazeny vodní nádrže severního
LnáƎska, vēetnĢ pĢƟ
podrobných map. Obsahuje 239 fotograÞí
(i leteckých) 109 existujících a 18 zrušených
rybníkƽ na pĢƟ potocích a jejich pƎítocích
v krásné podbrdské
krajinĢ v promĢnách
roēních dob. Pozornost
je vĢnována všem zmĢnám, které se realizovaly na nĢkolika velkých
rybnících po povodni v roce 2002. Nechybí ani zajímavé snímky
z výlovƽ rybníkƽ, údaje o výši násady ryb a výlovcích, ani obrázky
chránĢných ēi ohrožených druhƽ rostlin a živoēichƽ, vyskytujících se
v jejich okolí.
JiƎí Sekera
Knihu je možno zakoupit za 349,- Kē a prodává ji:
ÂInfocentrum Blatná, tƎ. J. P. Koubka 4, Blatná
ÂLidové Ǝemeslo (pí Fuēíková), Blatná
Âknihovna Tvrz LnáƎe
ÂZámek LnáƎe
Âhospoda Na Statku Pole

KalendáƎ
SOBu 2015

Již tradiēní stolní
kalendáƎ SOBu na
následující rok byl
/8>Ì$ Ì 1"/ pƎedán do Ɵsku.
Polovina nákladu
je urēena pro obce, bude jim pƎedána pro jejich potƎeby. V prƽbĢhu
srpna si kalendáƎ SOBu 2015 budete moci zakoupit v kanceláƎi SOBu
Na TržišƟ 727, Blatná, nebo v Infocentru, J. P. Koubka 4, Blatná.
Najdete v nĢm základní informace o pravidelných spoleēenských,
kulturních, sportovních a dalších akcích na Blatensku, stejnĢ jako
termíny pouơ, posvícení apod.
FotograÞe poskytují lidé z Blatenska a zachycují život na
Blatensku.
Doporuēená cena 70,- Kē.

o.

Rybníky na
Blatensku

Õæ¥z

M A S S O B,

MAS SOB, o.p.s. se v letošním roce zapojila do projektu „Operaēní program technická
pomoc“ (= OPTP). OPTP je urēen k podpoƎe jednotného pƎístupu na národní úrovni pro zajištĢní akƟvit efekƟvního Ǝízení,
kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického
referenēního rámce (NSRR), který zastƎešuje akƟvity poliƟky hospodáƎské a sociální soudržnosƟ v R v letech 2007-2013.
V souēasné dobĢ pracují všechny pracovní skupiny dle plánovaného
harmonogramu, zjišƛují data z území ve všech oblastech, které budou
budoucí strategií dotēeny (zemĢdĢlství, školství, nezisková sféra, životní
prostƎedí, infrastruktura a život v obcích, podnikání a inovace, atd.)
SoubĢžnĢ je zpracováván dokument pracovníky kanceláƎe MAS SOB,
o.p.s.
V rámci projektu bude také vytvoƎena administraƟvní mapa MAS
SOB, o.p.s., která bude k dispozici bĢhem nĢkolika týdnƽ.

Z další ēinnosƟ MASky
Ve dnech 28. 8. – 2. 9. 2014 se naše MAS zúēastní jako každoroēnĢ
veletrhu ZemĢ Živitelka, který probĢhne v eských BudĢjovicích, letos
se budou všechny jihoēeské MAS prezentovat spoleēnĢ v pavilonu „Z“,
kde bude pƎipraven bohatý program pro dĢƟ a jejich rodiēe, ale i bĢžný
návštĢvník zde bude mít možnost získat spoustu informací o ēinnosƟ
místních akēních skupin v jihoēeském kraji. Budeme se tĢšit na vaši
návštĢvu J
V rámci podpoƎených projektƽ pƎes MAS SOB, o.p.s. probíhá
v souēasné dobĢ monitoring ukonēených projektƽ, pƎíprava na evaluaci
uplynulého období, zpracovává se brožura o podpoƎených projektech,
dokonēuje se jednoduchá turisƟcká mapa území naší MAS, která bude
k dispozici bĢhem léta v kanceláƎi MAS SOB a v informaēních centru
u sleēny Hanzlíkové.
Více informací o naší spoleēnosƟ i realizovaných projektech mƽžete
získat v kanceláƎi MAS SOB, o.p.s., Na TržišƟ 727, Blatná, nebo na
tel.:602 400 140 nebo na e-mailu: mas@blatensko.cz

Evropský zemĢdĢlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Lidé na Blatensku

Jelena Laitová
Pokraēování ze str. 1

spojení - my se ani nepotkali - dává tušit,
že naše povídání nebude postrádat lehkou
nadsázku, humor. PƎi našem setkání je
u paní Jeleny na návštĢvĢ její nejstarší syn
Žijí s námi JindƎich, který žije v zahraniēí. Povídáme
si, k nĢkterým otázkám se vracím, protože po
úvodním ostychu se paní Jelena rozpovídá, má toho
tolik co vyprávĢt, že si nesƟhnu vždy vše zapsat.
Ale jistĢ se o dĢdovi Kalinovi v rodinĢ vyprávĢlo, vzpomenete si na nĢco?
„To víte, že si na nĢco vzpomenu. Doma se o nĢm mluvilo hodnĢ. Narodil
se ve StƎedních echách, tady pracoval. Z války, té první svĢtové, se vráƟl
nemocný. Byl to prý bájeēný
ēlovĢk. Lidem nezištnĢ pomáhal. V Blatné na nĢj všichni
vzpomínali v dobrém. Byl akƟvní v Sokole. I proto u blatenské
Sokolovny je dnes Kalinovo námĢsơ.“
Vy jste se narodila v Blatné?
„Jo, narodila jsem se tu a chodila tu do školy. Pak ētyƎi roky
na obchodní akademii do Písku.
Trápili mĢ s maƟkou. I to úēet- Antonín Kalina, vlevo sedí Liduška, vpravo Jarmila
(maminka Jeleny Laitové) a Toník.
nictví jsem se nauēila. Pak jsem
Chybí nejmladší Helena, které Ǝíkali Jelena
se zamilovala, narodily se mi tƎi
dĢƟ. Se zamĢstnáním byl konec. Práce kolem poēetné rodiny byla ēasovĢ
nároēná.
Blatnou jsem vždy milovala. S rodinou jsem se sice odstĢhovala nejprve do
Písku a pak do Prahy. Ale poƎád jsem sem jezdila.
Když kluci trochu vyrostli, pracovala jsem na stadionu mládeže v Praze Dejvicích. S kolegynĢmi, které tam pracovaly déle, jsme musely umĢt všechno.
ZaƎizovaly jsme rƽzné vĢci kolem sportovištĢ a sportovních soutĢží pro deset
pražských obvodƽ. Pro každého jsme musely pƎipravit pƎesné instrukce. Pak
jsem pracovala v úētárnĢ školské správy hlavního mĢsta.
Po válce jsem vstoupila do strany, uvĢƎila jsem, že to myslí dobƎe, že je
to správné. Bylo nás více, spousty mladých lidí uvĢƎilo. Ale ´vyléēili´ mĢ
z nadšení, hodnĢ lidí procitlo. (Obráơ se na syna, mávne rukou.) Já to musím Ǝíct. Víte, jednadvacátý srpen 1968 pro mĢ byl nejhorším dnem mého
života. PƎepadli nás, naši zem, pƎijeli vojáci, plná auta zbraní, munice. ChtĢli
to použít a použili to proti naší zemi, aby zastavili pražské jaro. Všude rány,
výbuchy, hrozila válka. NĢkteƎí lidé byli zranĢni, nĢkteƎí dokonce smrtelnĢ
jako mƽj nejmladší syn Ivan.“ V oēích se objeví slzy smutku. Není nic tĢžšího
pro matku, než ztraƟt dítĢ. Nejde pƎedat smutek, žal, bolest, kterou paní Jelena prožila.
Syn Jindra: „Já jsem musel s rodinou odejít do zahraniēí. Byla to hrozná doba.
Žiju v Americe, ale mamka za námi poprvé mohla pƎiletĢt, až když byla v dƽchodu. JeštĢ musela podstoupit takové to ponižující koleēko se žádosơ, aby
mohla navšơvit rodinu. Ale tehdy to tak bylo. S mamkou tu zƽstal naštĢsơ
mƽj mladší bratr. Nebyla tu sama.“
„Kdyby mi sloužily nohy a o trochu lépe oēi, šlo by to. Na televizi se nedívám,
to mĢ bolí oēi. DƎíve jsem hodnĢ ēetla a ráda jsem se uēila básniēky.“
Paní Jelena mi zarecituje ēást básnĢ ze stƎední školy VĢzeŸ na BezdĢzi od
Svatopluka echa. Pro úplnost: Na BezdĢzi byl uvĢznĢn pozdĢjší král Václav
II. i se svou matkou Kunhutou. Oba sem byli pƎivezeni v lednu 1279 v dobĢ
vpádu Braniborƽ do ech. … …
Smekám pƎed paní Jelenou pomyslný klobouk. Musím se pƎiznat, nauēit se básniēku,
mne nikdy moc nebavilo a tudíž nešlo. A posloucháte tƎeba rádio? Zpíváte si?
„Teě už rádio moc neposlouchám. Zpívala
jsem hodnĢ a ráda. Myslím, že jsem zpívala
i dobƎe.“ Paní Jelena zaēne zpívat francouzský
šanson. Pozor, ve francouzšƟnĢ. Sedím Ɵše,
opĢt mi nezbývá než vyseknout poklonu. Vy
jste se uēila francouzšƟnu?
„Maturovala jsem z ní. Ale umĢla jsem i anglické písniēky.“ Zaēne notovat známou písniēku, obēas si vzpomenu na slova a poƟchu paní
Jelenu doprovázím. Na rozdíl od ní nemám
Jelena Laitová na civilním snímku, pƎíliš dobrý hudební sluch. Syn se usmívá,
pokyvuje hlavu a možná vzpomíná na dĢtství.
prƽkazková fotograÞe z 50. let

Prozradíte, co se Vám stalo za úraz?
„Už jsem stará, mám kƎehké kosƟ. Zakopla jsem, uhodila se o dveƎe a upadla. To nebylo jen takové ƛuknuơ,
byla to pĢkná rána. Pak jsem ještĢ došla do postele.
PoƎád jsem ještĢ netušila, že bych mĢla nĢco zlomené. Ale druhý den ráno už jsem nemohla vstát. Musela jsem k lékaƎi, na rentgen, kde zjisƟli, že jsem si
zlomila stehenní kost. Musela jsem na operaci. Ale už
po ētrnácƟ dnech jsem zaēala chodit. Ano, bylo to celkem brzy. VĢdĢla jsem, že když hned nezaēnu chodit,
Ludmila Kalinová,
nemusím chodit už vƽbec. A to mi bylo vlastnĢ skoro
babiēka Jeleny Laitové
devadesát.“
JistĢ hrálo velkou roli, že máte pevnou vƽli a že jste cviēila. Po úraze prý rána
bolí podle zmĢny poēasí, prý je pak ēlovĢk jako rosniēka. Velký úsmĢv a paní
Jelena zakuŸká jako ta rosniēka. Vážnost rozhovoru byla ta tam.
„SamozƎejmĢ, cviēit jsem chodila. A kam jinam než do Sokola. Taky jsem byla
na všesokolských sletech. Poprvé jako tƎíletá, pak také jako žákynĢ. Kdybyste
mĢla fotku, tak hledejte bloněatou hlavu. Tenkrát jsme byly jen tƎi blondýnky. MĢly jsme takovou sukýnku. (Rukou naznaēí volánky na krátké sportovní
sukniēce, vrací se jí úsmĢv.) Ale fotky máš Ty. (Obrací se opĢt na syna a ten
pokývá souhlasnĢ hlavou.) Cviēili jsme v Blatné u starých kurtƽ. PƎed nimi
byl plot. Když jsme šli cviēit, z ampliónu se ozvalo hlášení – dejte pozor, husy
to tam zneēisƟly, vezmĢte si hrabiēky a ukliěte si plac. To abychom to pak
nenanosili do Sokolovny.“ Je vidĢt, že i po ēase se dobƎe baví.
Bylo mi cơ se s Vámi setkat. DĢkuji za rozhovor.
Radka Vokrojová
Antonín Kalina se narodil 15. ēervna 1870 v NĢmeckém BrodĢ (dnes Havlíēkƽv Brod) v rodinĢ purkmistra. Po absolvování místního gymnázia studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako student byl ēlenem studentských spolkƽ „Havlíēek“ a „Sázavan“, podílel se na akƟvitách na podporu
ēeské menšiny. Po státnicích se stal roku 1894 tajemníkem Okresního výboru
v Blatné. Zde se zapojil do veƎejného života, uznání a respekt obyvatel si
získal pƎedevším svými pokrokovými postoji. Roku 1897 byl zvolen starostou sokolské jednoty v Blatné, zasedal v celozemském výboru eské obce
sokolské.
Od roku 1901 byl poslancem zemského snĢmu a vystupoval tam proƟ
výsadám šlechty i proƟ rakouské monarchii. Od roku 1907 (zvolen i v roce
1911) byl poslancem \íšské rady za stranu státoprávnĢ pokrokovou za okrsek echy 030 (mĢstská skupina Písek, Strakonice, VodŸany, PuƟm, Horažěovice, Milevsko, Bavorov, Netolice, Týn nad Vltavou a Hluboká). Byl ēlenem poslaneckého klubu Jednota nezávislých pokrokových poslancƽ ech
a Moravy, byl poslancem tohoto klubu, zaơmco T. G. Masaryk byl pƎedsedou
klubu, oba muži se poliƟcky sblížili. Za války zastával nekompromisní proƟrakouské stanovisko a zapojil se do odbojové ēinnosƟ.
Jako ēlen Národního výboru se zúēastnil v Ǝíjnu 1918 ženevských porad
mezi pƎedstaviteli domácího a zahraniēního odboje. Po pƎevratu 1918 se stal
poslancem revoluēního Národního shromáždĢní a pƎedsedou poslaneckého
klubu eskoslovenské státoprávní demokracie. 20. kvĢtna 1919 byl jmenován prvním ēeským vyslancem v Jugoslávii.
Antonín Kalina zemƎel v Praze 17. prosince 1922.
Info z rƽzných webových stránek
Paní Jelena Laitová se za svobodna jmenovala Janovská. O jejím otci,
Mílovi Janovském píše Dimitrij Slonim ve své knize „Jak jsem pƎišel do Blatné, Vzpomínky FranƟška Chlupsy“ na str. 122. Její strýc Josef Janovský býval
v Blatné starostou. Antonínu Kalinovi je vĢnována kapitola na str. 163 - 166.
FranƟšek Chlupsa vzpomíná na Antonína Kalinu v uvedené knize na
str. 42:
„… došel jsem k hosƟnci U bílého lva a tam, za oknem, mĢ zaujala velká
cedule:
SOKOL ZVE NA P\EDNÁŠKU BRATRA ANTONÍNA KALINY
OBEC, OKRES, STÁT
To bylo koneēnĢ nĢco, co mĢ potĢšilo … …
Kalinova pƎednáška byla skuteēnĢ poutavá obsahem i pƎednesem. Kalina
sám mĢ zaujal. Aēkoli byl stƎední, ēi spíše menší postavy, byl to pĢkný, hezky
upravený muž a co na nĢm nejvíce pƎitahovalo pozornost, byly jeho živé
a upƎímné oēi. Nadšení pro ēeskou vĢc, programový radikalismus, plynulost
Ǝeēi a obsažnost slov a myšlenek, výƎeēnost a jasnost hlasu, to vše na mĢ
mocnĢ zapƽsobilo.
Když Kalina skonēil, pƎistoupil ke mnĢ, uvidĢl, že mám v klopĢ sokolský odznak, usmál se a Ǝekl: Na zdar, bratƎe, tebe jsem tu ještĢ nikdy nevidĢl!
Já jsem v Blatné teprve nĢkolik hodin, pƎijel jsem ze Žatce, tam jsem byl
v Sokole, který jsme právĢ v tomto roce založili.
Tehdy jsme si s Kalinou poprvé podali ruce a od té chvíle jsme zƽstali dobrými a vĢrným pƎáteli.“
SLONIM, Dimitrij: Jak jsem pƎišel do Blatné, Vzpomínky FranƟška Chlupsy
(1877 – 1961). Blatná: MĢstské muzeum Blatná. 2006.
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Lidé na Blatensku

Luboš Srb
Pokraēování ze str. 1

poƎádaných DDM, mají štĢsơ.
Dƽm dĢơ a mládeže – to je školství, že.
Jak jste se k tomu dostal, kam jste choŽ i j í s n á mi
dil do školy?
„Ano. Dƽm dĢtí a mládeže poskytuje
prostory k volnoēasovým a zájmovým aktivitám.
Už jako dítĢ, když jsem navštĢvoval ZŠ J. A. Komenského v Blatné jsem
ve škole mĢl nejradĢji pƎestávky a prázdniny, které jsem trávil na táborech. Tento postoj se nezmĢnil ani na SZeŠ v Blatné. Ale nejlépe cíƟl ve
svých volnoēasových akƟvitách. V této dobĢ mĢ hodnĢ zajímala spirituální stránka života, proto jsem se rozhodl pro studium na Vyšší odborné
škole pedagogické Svatý Jan pod Skalou, která byla zƎizována církví. Tato
škola mĢ formovala nejen profesnĢ, ale i osobnostnĢ. Setkávali se zde
lidé rƽzných vyznání. Vznikaly zajímavé dialogy, také zde vyuēovali lidé
z praxe. V neposlední ƎadĢ jsme si zde vytvoƎili prima partu.“
Takže když jste byli dobrá parta, scházíte se asi ēastĢji než jednou za tƎi
pĢt let, co bývají abiturientské srazy, že?
„SamozƎejmĢ, scházíme se, jezdíme na spoleēné dovolené i s rodinami.
Objevujeme spoleēnĢ krásy naší vlasƟ, vĢtšinou jsme ubytovaní na faƎe
nebo v klášteƎe, tyto prostory nám poskytují hodnĢ místa za pƎijatelné
ceny a zároveŸ pƎíjemnou atmosféru. Chodíme na pĢší túry, povídáme
si, zpíváme, hrajeme rƽzné hry a užíváme si, že jsme spolu.“
Setkávali jsme se na jednání v rámci komunitního plánování sociálních
služeb, zmínil jste se o zážitkových kurzech. Tedy zážitkáēích? Co to je?
„Na své životní cestĢ jsem se nejvíce nauēil, když jsem si nĢco prožil.
Dnes uēení vnímám jako dobƎe prožitý zážitek, který mĢ buě osloví a posune dál nebo ne. Proto mĢ zaujal obor tzv. zážitkové pedagogiky a zaēal
jsem poƎádat zážitkové kurzy.
Pro zážitkový kurz a samozƎejmĢ i pro pƎípravu a vlastní zorganizování
tábora je nesmírnĢ dƽležitá parta dobrovolníkƽ. Bez nich by to vƽbec
nešlo. Zážitkový kurz, který my dĢláme, je pro lidi starší osmnácƟ let.
Úēastníci si mají vyzkoušet své psychické a vlastnĢ i fyzické hranice. Co
zvládnou, co vydrží. Taky se vrací do dĢtských let, hrají si staré dĢtské
hry, zažívají znovu to dĢtství. SamozƎejmĢ je to i o setkávání se s jinými
lidmi, stejnĢ naladĢnými na dobrodružství. Kurzy jsou dvou až tƎí denní
nebo celotýdenní. Musíme je vždy pƎizpƽsobit skupinĢ úēastníkƽ, kteƎí
se pƎihlásí, kapacitĢ ubytování atd. Úēastníkƽ bývá okolo 25, plus 8 až
10 lidí, kteƎí tvoƎí organizaēní tým. Využíváme táborovou základnu v KadovĢ, osada pod kostelem. Tam dĢláme i tábor pro dĢƟ. ProstƎedí je
nám známé, víme, co si mƽžeme dovolit, co kde pƎipravit. Náš zážitkáē
bývá na podzim nebo na jaƎe. Na jednom kurzu úēastníci museli jet na
voru, takže se v listopadu i vykoupali. NaštĢstí to nikdo neodstonal. Také
využíváme prostƎedky, místa v Blatné i z okolí napƎ. šatlavy z muzea. Jo,
zavƎeli jsme úēastníky do basy na dvĢ hodiny. Po propuštĢní dostali slepou mapu a museli dojít z Blatné na místo urēení, do cíle tzn. do Kadova. Pro nĢ byl ale cíl neznámý, museli cestou projít kontrolní stanovištĢ,
takový improvizovaný malý orientaēní bĢh, spíš pochod v noci. Nejlepší
ēas? To nebylo na ēas, ale kdo dorazí. (Na tváƎi se Luboši Srbovi objeví
úsmĢv, jistĢ si vybavil pƎíhody, které si parta na zážitkáēi bude vyprávĢt pravidelnĢ pƎi svých setkáních. Ale prozrazovat je prý nechce.) Jo,
dorazili všichni. Tyto akce baví nás organizátory i úēastníky, proto se je
snažíme každoroēnĢ uskuteēŸovat. Je to pro všechny výzva, posunout
své hranice nĢkam dál. Co se nového povede pƎipravit, zda to úēastníci
zvládnou. Oni se obmĢŸují, ale jen z ēásti, protože už si vytvoƎili svou
partu a ta je jádrem. Poēet úēastníkƽ je omezen na 24 lidí. Musí jim být
18 let. Na letošním kurzu nejmladšímu úēastníkovi bylo 24 a nejstaršímu
asi 42 let.“
Povídáme si o zážitkových kurzech, plánech
a možném programu, ale to nelze prozrazovat
dopƎedu. ZtraƟlo by se kouzlo pƎekvapení.
„Po škole jsem dĢlal 10 let na internátu SOŠky Blatná vychovatele. Pak jsem se rozhodl
pro zmĢnu, v Blatné právĢ konēila paní Šestáková na DDM a byl vypsán konkurz. Byla
to pro mĢ výzva a svým zpƽsobem ta výzva
pokraēuje do dneška. Mám spoustu vizí, které se musí nebo by se mĢly uskuteēnit. NaštĢsơ
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nejsem na to sám, mám partu lidí, kolem sebe, aƛ už interní zamĢstnanci, dobrovolníci.“
„Jsme nejmenší ´barák´ (barák je oznaēení pro dƽm dĢơ a mládeže)
v Jihoēeském kraji a navíc jeden jediný, který není v okresním mĢstĢ.
Spolupracujeme s ostatními baráky, tedy DDM a snažíme se dávat dohromady nejen interní zamĢstnance, ale i externisty ze všech DDM, aby
se setkávali. Abychom si pƎedávali zkušenosƟ, inspirovali se, spoleēnĢ
vyƎešili problémy a nauēili jsme se jim pƎedcházet. Jednotlivé baráky nejsou pro sebe konkurencí. Snažíme se vytvoƎit síƛ zájmového vzdĢlávání
v Jihoēeském kraji nejen pro dĢƟ, ale i pro širokou veƎejnost. Dokážeme
si všichni vzájemnĢ poradit. Když pak jedeme na republikové setkání,
z ostatních krajƽ se pochvalnĢ vyjadƎují k naší fungující spolupráci. Jsme
rádi, že to tak je.“
Máte ēas ještĢ na koníēky?
„Jsem sportovec teoreƟk a jedlík prakƟk. NĢkdy se to pokouším skloubit, bývá to komické, ale není to nemožné. Svƽj volný ēas nejradĢji
trávím se svou rodinou, chodíme do pƎírody, jezdíme na kole. Z kolekƟvních sportƽ mĢ oslovil ßorball, který sám hraji na amatérské úrovni
a vedu kroužek ßorballu pro školní dĢƟ. Také si rád pƎeētu knížku, nejvíc
mĢ baví témaƟka 2. svĢtové války.“
VaƎíte rád?
„Ne, jen konzumuji. I když vidím recept, slyším rady, nikdy si to nepíšu,
chci hned výrobek, Tu konzumaci!“
DĢkuji za rozhovor
Radka Vokrojová
Co vše se v DDM Blatná událo v uplynulém školním roce a co je
pƎipraveno na další rok? OdpovĢdi najdete na následujících Ǝádcích.

innost domu dĢtí a mládeže je široký zábĢr, souhrn akƟvit pravidelné, pƎíležitostné a spontánní ēinnosƟ, organizováním pobytových
akcí, individuální prací, poskytování odborné a metodické pomoci, informaƟkou a prací s informacemi a pƎípadnĢ i dalšími ēinnostmi.

Vzhledem k velikosƟ, k podmínkám ve mĢstĢ, kapacitĢ budovy a personálnímu zabezpeēení DDM, byl hlavní smĢr rozvoje ēinnosƟ pƎevážnĢ
smĢƎován k rozvoji pravidelné ēinnosƟ v zájmových útvarech a to tak,
aby nabídka oblasơ zájmƽ byla co nejpestƎejší a dokázala tak oslovit co
nejširší okruh dĢơ, mládeže a dospĢlých.
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v padesáƟ zájmových kroužcích
496 úēastníkƽ, z toho: 371 dĢơ do 18-Ɵ let. DĢtem, mládeži a dospĢlým
se vĢnují 3 stálí pracovníci DDM, každoroēnĢ kolem 30-Ɵ externích pracovníkƽ – vedoucích zájmových kroužkƽ.
KromĢ pravidelné bĢžné ēinnosƟ, která probíhá bĢhem roku, uspoƎádala Ǝada kroužkƽ pƎehlídky své ēinnosƟ i pro veƎejnost nebo se dĢƟ zapojily do rƽzných soutĢží
a uspoƎádaly jednodenní
výlety nebo víkendová
soustƎedĢní.
Výstavy uspoƎádaly
tyto kroužky: kroužek
paliēkování,
keramické kroužky, výtvarné
kroužky a fotoklub BlaFo
a Patchwork. Výtvarný
kroužek pí. Voborníkové
se zúēastnil regionální
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soutĢže PƎíroda Blatenska. KolekƟvní práce všech dĢơ byla ohodnocena
1. místem a Lucie Kubová získala 3. Místo.
Taneēní kroužky a Beruška uspoƎádaly tradiēní maškarní bál. Taneēní
kroužky pƎedvedly své vystoupení na školních akademiích, na adventních trhách v Sedlici a budou také vystupovat na pouƛových oslavách
v srpnu v Blatné.
Mnozí ēlenové kroužkƽ dosáhli také pĢkných výsledkƽ na soutĢžích
a pƎehlídkách. NapƎíklad radiokroužek získal pĢkná umístĢní na krajské
soutĢži v eských BudĢjovicích 1. místo Svatopluk Houdek, 2. místo Otakar Houdek a 3. místo Vojta Pekárek. Kroužek stolního tenisu, ßorbalu
a juda - rovnĢž dosáhly velmi pĢkných výsledkƽ v okresních i krajských
pƎeborech. Kroužek Juda již tradiēnĢ poƎádá turnaj „Velká cena mĢsta
Blatná“, kterého se úēastní kolem 100 závodníkƽ z celé R. NejvĢtším
úspĢchem za posledních 10 let je vítĢzství Jana Podlešáka-1.místo do 55
kg – na „eském poháru“ v ChomutovĢ.
Velmi pĢknou a bohatou ēinnost mĢly oba hasiēské kroužky. Mimo
pƎípravu a úēast v hasiēských soutĢžích uspoƎádaly také výlety do bazénu v PƎíbrami a v Horažěovicích a víkendová soustƎedĢní ve StƎelských
HošƟcích a v KadovĢ.
RybáƎské kroužky sbíraly úspĢchy na rybáƎských závodech pro dĢƟ,
které poƎádala MO RS Blatná a MO RS Rožmitál. Na dubnových závodech v Rožmitále se umísƟl na 3. místĢ Václav Polanský. Tradiēní je již
organizace závodƽ „O blatenského kapra“, které se konají u pƎíležitosti
RybáƎských slavností v Blatné.
V letošním roce zahájil svoji ēinnost také kroužek Šipky - který je souēásơ ŠK Šneci BĢlēice.
Tréninky jsou v DDM každé úterý a ētvrtek. Turnaje se konají v BĢlēicích nebo ve VrbnĢ.
V BĢlēicích se také letos v bƎeznu konalo mistrovství R v šipkách.
Kroužek má pro svoji ēinnost velmi dobré podmínky a pƎivítá další nové
zájemce z Ǝad dĢơ i dospĢlých.
Za celoroēní obĢtavou práci a dosažení velmi pĢkných výsledkƽ
v soutĢžích, patƎí podĢkování všem vedoucím kroužkƽ a všem rodiēƽm a dobrovolným pracovníkƽm, kteƎí se na ēinnosƟ kroužkƽ a celého
Domu dĢơ a mládeže v Blatné, podílejí. PodĢkování patƎí také vĢtšinĢ
vedoucím kroužkƽ, kteƎí v letošním roce absolvovali studium pedagogického minima.
Za DDM Blatná: Marcela Šebková

Seznam kroužkƽ a kurzƽ DDM Blatná, školní rok 2014/ 2015
PondĢlí:
Paliēkování
Beruška - Rodiēe a dĢƟ
Výtvarná dílna
Florbal
Judo
AtleƟka
Fitnes
Úterý:
Zdravotní cviēení
Výtvarné tvoƎení
Patchwork
Sportovky pro kluky a holky
Beruška II.
Powerjoga
Šipky
StƎeda:
RybáƎský
Kytara, Klávesy
Poēítaēe
Keramický
ModeláƎský
Keramický
Hasiēský
Florbal
Florbal
Balanēní cviēení
Astronomický

tvrtek:
Taneēní Sedlice I.
Taneēní Sedlice II.
RybáƎský
Turisticko - pƎírodovĢdný
Kuželky
Aerobic
Fotografický kroužek
Fotoklub BlaFo
Florbal
Atletika
Judo
Angliētina
Jóga
Atletika
Šipky
Pátek:
Výtvarný
Radiotechnický
RybáƎský
Taneēní školiēka
Stolní tenis
Orientální tance
AtleƟka
Sobota:
CykloturisƟcký klub - mládež, dĢƟ,
dospĢlí
Hasiēský - Hajany

hƩp://ddmblatna.cz
PƎihlášky v DDM Blatná, Tel. ē. 383 422 134, 723 235 058
První schƽzky kroužkƽ se konají v týdnu od 22.9.2014

Lidé na Blatensku

Kamila Berndorīová
Pokraēování ze str. 1

že následující Ǝádky potĢší i Vás.
První pƎipravovanou akcí je autorská
výstava ponĢkud svérázných velkoformátových fotograÞí s názvem ´ísi svĢt´,
Ž i j í s n á mi
zahájena bude v pátek 15. srpna pƎed blatenskou pouơ a to na neobvyklém místĢ, v kostele Nanebevzeơ Panny Marie v Blatné. Celý srpen se mƽžete zastavit
v nedaleké Kaplance a pƎi skleniēce vína si pƎeēíst texty doplnĢné fotograÞemi na téma ´ObƎady a rituály Indie´. SouēasnĢ pƎipravuje fotograŅa výstavu do Metropolu v eských BudĢjovicích s názvem ´Moje
Indie´, otevƎenou od 6. srpna do 21. záƎí 2014. CelorepublikovĢ významnou akcí je Blatenský fotofesƟval, který se koná ve dnech 20. a 21. záƎí
2014. Plakáty najdete uvnitƎ SOBáēka. O fotofesƟvalu si více pƎeētete na
hƩp://fotofesƟval.cz/ .
Setkání bylo domluveno na stƎedeēní dopoledne tĢsnĢ pƎed uzávĢrkou.
Vstoupila jsem do domu, nad hlavou se mi vznášel drak. Starý dƽm na
tƎídĢ J. P. Koubka v Blatné hned sliboval silný zážitek. Vystoupala jsem
po starých dƎevĢných schodech, které pƎíjemnĢ vrzaly. Srdeēný pozdrav,
pƎátelský sƟsk ruky a pozvání do soukromí. Atmosféra pƎíjemného posezení bezprostƎednĢ vybízí k povídání si.
Kolikátý roēník Blatenského fotofesƟvalu pƎipravujete?
„Jedná se již o devátý roēník. Ale zprvu jsme neuvažovali o každoroēní
výstavĢ. ÚspĢch prvního roēníku nás mile pƎekvapil a inspiroval k tomu,
abychom pokraēovali. Také nás to zavazuje. Snažíme se pƎinést vždycky
nĢco nového. Nechceme se opakovat. PrakƟcky na každém fotofesƟvalu vystavují a pƎednášejí špiēky ēeské výtvarné fotograÞe a vedle nich
nadĢjní studenƟ fotograÞe i ménĢ známí amatéršơ fotografové. Letošní
roēník má podƟtul ´V pohybu´. Zase chceme pƎedvést to nejlepší. Jsem
dost nároēná jako divák i poƎadatel.“
Je o Vás všeobecnĢ známo, že fotografujete zejména Indii. Ale foơte
tƎeba na Blatensku vesnice nebo krajinu?
„FotograÞe vesnic v mé volné tvorbĢ nenajdete. Ale kdybych tƎeba dostala nĢjakou zajímavou zakázku, urēitĢ bych se s ơm vypoƎádala. Nebaví mĢ ´jen´ kopírování reality, musím do svých prací dostat i výtvarnou
složku. I dokumentární fotograÞe mƽže být pojata z rƽzných úhlƽ. Jsem
dost sebekriƟcká. Když nĢco neumím, je lepší se do toho nemotat.“
Jste tzv. na volné noze. Je tĢžké být fotograŅou na volné noze?
„UrēitĢ je to tĢžké, ale vybrala jsem si to. Navíc mám v Blatné své zázemí. Když jsem tady v echách, fotografuji na zakázku svatby, ateliér,
reklamu nebo i ve školách na konci školního roku.“
V Indii býváte vlastnĢ pƽl roku, jak ten pƽl rok vypadá?
„Moje cesta zaēíná vĢtšinou v listopadu u dcery Valentýny v Dubaji. Pak
si v prosinci vyberu místo, kde chci prožít Vánoce, a dcera za mnou pƎijede. V lednu jedu na jih do Tamil Nadu, to je stát v jižní Indii. Zaēátkem
února se pomalu pƎesouvám na sever Indie. Na pƎelomu bƎezna a dubna Indii zpravidla opoušơm, protože nastávají velká vedra, a cestou se
zastavím napƎíklad v Ománu … Jednou jsem jela v dubnu do Brazílie za
dcerou Juditou… v kvĢtnu ale už chci být v Blatné. Zaēíná tu být krásnĢ…
V Indii provádím ēeské turisty a také dĢlám workshopy jako lektorka fotograÞe. Jedná se o jakousi výuku fotograÞe v atrakƟvních podmínkách
Indie.“
Jak takový workshop vypadá? Co vše pro úēastníky zaƎizujete?
„Zajišƛuji workshopy pro cca šest úēastníkƽ pro výuku fotograÞe nebo
program putování po Indii pro maximálnĢ deset lidí. Mám pƎipravené tƎi
trasy, jednu jižní a dvĢ severní. Putujeme tƎi týdny ēi ētrnáct dní, využíváme hromadné dopravy, cestujeme zpƽsobem, který je v Indii naprosto
bĢžný. Cílem je poznávat tak místní kulturu. Pokud se jedná o workshop,
stáhneme veēer fotky do poēítaēe a já na chybách vysvĢtluji správné
postupy… V jednom místĢ se zdržíme asi dva tƎi dny. Vše se prolíná,
pƎizpƽsobuji program okolnostem. Výhodou je moje znalost prostƎedí
a kultury. Není problém navšơvit školu, rƽzné domácnosƟ, svatbu atd.
Program není tak fyzicky namáhavý, ale pro labilní jedince Indie není.“
Plánujete navšơvit Nepál?
„Nic neplánuji moc dopƎedu, to pƎijde. Tak, jako mĢ oslovila Indie. To
znamení pƎijde.“ A usmĢje se. „Byla jsem v Kambodži, v Ománu nebo
tƎeba v Izraeli a Sýrii. Tam se mi moc líbilo a je mi líto, že v souēasné
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dobĢ do Sýrie nemƽžu. Projekt Ženy ve své domácnosƟ, kterému jsem
se v Sýrii vĢnovala, není dokonēený, ale to je život, nemohu s ơm v tuto
chvíli nic dĢlat. Nejsem váleēný reportér, nemám za sebou žádnou agenturu, která by mĢ chránila.
Je to tak, jak mĢ ta která zemĢ osloví. Mám k ní pak srdeēní vztah
a chci tam znovu nebo taky nikdy více. Tu náklonnost jsem pocíƟla tƎeba v Ománu, ale už jsem to necíƟla napƎíklad v Riu de Janeiro nebo
v Kambodži. Je to pocitová záležitost, to nejde rozumovĢ vysvĢƟt. Zajímal by mĢ Pákistán, Afghánistán nebo Jemen. To jsou ale desƟnace,
právĢ v souēasné dobĢ docela nebezpeēné. UrēitĢ bych chtĢla poznat
také Irán a Bangladéš.“
Když jste v cizinĢ, jak se dorozumíváte?
„Bohužel nejsem jazykový talent. Domlouvám se prakƟcky všude velmi
jednoduchou angliēƟnou. Moje dcery mají oproƟ mnĢ velkou výhodu.
Každá umí ētyƎi pĢt jazykƽ.“
Než jedete na cestu, jak se pƎipravujete?
„Když jsem jela prvnĢ do Indie, to už je 17 let, nebyl tady k mání ani
turisƟcký prƽvodce v angliēƟnĢ natož v ēešƟnĢ. Dá se tedy Ǝíci, že poprvé jsem jela úplnĢ ´na blint´. Dnes je cestování po Indii skoro ´procházka rƽžovým sadem´ proƟ roku 1998 a pro mĢ je cesta do známé zemĢ
s mými zkušenostmi skuteēnĢ velmi jednoduchá. Na cesty do jiných
zemí je tƎeba se pƎipravit. HodnĢ komunikuji s místními lidmi a vyhýbám
se obloukem Evropanƽm. Mám celkem silnou intuici, je to i o respektu
k místnímu zpƽsobu života, o kultuƎe, zvyklostech. Bez empaƟe, tolerance a otevƎenosƟ nejde úspĢšnĢ cestovat ani fotografovat!“
V jednom rozhovoru jste uvedla, že první foƛák Vám koupil taơnek, když
Vám bylo 9 let. JeštĢ ho máte? S jakou technikou jezdíte do Indie? Trpí
technika v tamních podmínkách?
„SamozƎejmĢ, první foƛák od táty stále mám. Nejen z nostalgie. Nejsem
technický typ, takže svĢƎuji vše odborníkƽm. S dƽvĢrou se vždy obracím
na Jardu Kortuse. Když jsem se jednou vráƟla z cest, tak mi povídal, že
tahle špinavý ēip ještĢ nevidĢl. Nejhorší jsou pouštĢ, jemný písek, ale
i vlhko… Cestuji s jedním fotoaparátem, bleskem, dalším objekƟvem
a lehkým staƟvem. Víc toho fakt neunesu. Všechny své potƎebnosƟ
mám v jednom baƛohu a fotovýbavu v druhém, malém.“
Vraƛme se, prosím, k vašim cestám do Indie.
„Všeobecné povĢdomí o Indii se velmi zmĢnilo, posunulo. HodnĢ se také
o Indii píše a nĢkdy jsou to úplný bludy … Indové jsou pragmaƟēơ. Jsou
i dobƎí obchodníci. V turisƟckých centrech existuje ēilý ruch, obchod.
Indové jsou jazykovĢ opravdu na výši. Sice neumí v cizím jazyce psát, ale
domluví se, aniž by chodili do školy, nejen anglicky, ale tƎeba i japonsky,
italsky, španĢlsky … Naposlouchají si to. Když cestuji sama, vybírám si
neturisƟcké desƟnace. Pak ovšem je to se znalosơ jazykƽ horší. Sotva se
najde nĢkdo s angliēƟnou. Chci žít výhradnĢ mezi domorodci. Dozvím se
tak o nich i o zemi nejvíce. Vybírám si i hotely, které jsou pro ´místŸáky´
a nepatƎí k tĢm mezi Evropany oblíbené. Tam se dostávám k poznání
zemĢ a tamních lidí snadnĢji. Na své první cestĢ jsem se seznámila s jedním Indem, se kterým jsem v dalších letech procestovala velkou ēást
této zemĢ. Vydávali jsme se tenkrát za manžele, což bylo pro cestování
a ubytování snadnĢjší. PrávĢ jemu vdĢēím za poznání neturisƟcké, skuteēné Indie.“
Obdivuji odvahu, s jakou se Kamila Berndorīová vypravila pƎed lety do
neznámé Indie. A vlastnĢ obdivuji tu odvahu, cestovat sama na druhou
stranu ZemĢkoule. I když má v druhé nejlidnatĢjší zemi svĢta známé,
i když už se vrací ´na známá místa´, musí se spoléhat jen a jen na sebe.
MĢla jste na cestách nĢkdy strach? ZtraƟla jste se?
„NepƎíjemný pocit ano, že se mi nĢco mƽže stát. Ale takový ten niterný
pocit strachu v Indii nikdy. Na druhou stranu, tƎeba v Riu jsem trochu
strach mĢla. Dcera tam tenkrát studovala a zažila Ǝadu velmi nepƎíjemných situací. Indie je zemĢ skuteēnĢ velmi bezpeēná! Nemám potƎebu
jezdit za nebezpeēím, nevyhledávám adrenalinové desƟnace. Chci nĢco
poznat, ale nevnucuji se …. ProstĢ mít respekt, používat rozum a intuici.
Co se mi líbí, že Indové mají velmi silný vztah k rodinĢ, ke své komunitĢ
a k obēanské spoleēnosƟ. Tamní život se odehrává hlavnĢ v rodinĢ, která
je tam opravdu velmi široká a drží spolu. Pro Indy je nesmírnĢ dƽležitá.
Vztah mezi mužem a ženou je jinak nastaven, než u nás. Vztahy milostné
mají svá pƎísná pravidla vycházející ze starých tradic a zase je Ǝídí rodina. DospĢlý mladý Ind zpravidla bez výhrad respektuje otce ēi staršího
bratra, ale nejvíce miluje a cơ matku. Pak teprve manželku. Jednotlivci
se stĢhují do velkých mĢst za prací, ale s rodinou jsou ve stálém, úzkém
kontaktu, ēasto se navštĢvují. Proto jsou také vlaky a autobusy tak pƎe-
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plnĢné. Když jeden pƎijde o práci, rodina ho podrží. Taková rodinná pravidla jedince svazují, ale zároveŸ jsou pevným zázemím … S ơm souvisí
i péēe o staré lidi. \íká se ´old is gold´ tedy stáƎí je zlato. Považují starší
za moudré. NapƎíklad sedmnácƟletý kluk pƎistoupí do vlaku do kupé ke
staré cizí ženĢ. Za pár minut se zaēnou velmi vƎele bavit. Kluk nevypadá,
že paní pƎehlíží nebo že ho povídání nebaví. Je toƟž zvyklý projevovat
úctu babiēce a dĢdeēkovi, vážit si jejich úsudku a respektovat je. Rodinný život je v našem svĢtĢ na ústupu. Myslím, že se dá mluvit pƎímo permanentní krizi rodiny … Nedáte si ještĢ ēaj?“
Dcera Judita pƎinese konvici s ēajem, paní Kamila povídá, že na dobrý ēaj
je tƎeba i pĢkný a kvalitní porcelán. Má pravdu, ēaj z krásného hrneēku
chutná úplnĢ jinak. Pijeme spolu ēaj tulsi, voní bylinkami. Poslouchám
vyprávĢní o Indii, o tamních zvycích a pravidlech chování.
„Tulsi je jejich posvátná bylina, klaní se jí. Jak se to píše? Píše se to, jak to
slyšíte. PĢstují ji všude, tƎeba jen na dvorku. Dodává energii.“
Držím v ruce nádherný hrneēek s vonícím ēajem. Poslouchám vyprávĢní
z exoƟckých dálek. PostƎehy z cest nejsou jen drobeēky. Kamila Berndorīová vypráví o každodenním životĢ a tradicích, ale hlavnĢ vypráví
o lidech. Nelze se ubránit srovnání naší kultury, naší spoleēnosƟ s tou
vzdálenou.
„Vráơm se k tomu cestování. ZtraƟla bych se možná nĢkde ve mĢstĢ.
Ale zase ne tak, že bych nedokázala najít cíl své cesty. NejtĢžší je situace
na nádraží, když pokyny pro cestující nebo názvy indických mĢst nejsou
napsány v laƟnce.
Indové jsou velmi vstƎícní. Mají pocit, že Vám musí odpovĢdĢt na vaši
otázku. A to, i když neznají správnou odpovĢě. Vše si musíte ovĢƎit.
Indové prostĢ lžou a nedrží slovo. Není to tam takový pƎeēin. Evropan
s ơm má nebo mƽže mít problém. Oni jinak myslí, jsou jinak vychováni.
MĢ už to nepƎekvapí. Jsem tam hodnĢ zdomácnĢlá. VlastnĢ žiju najednou dva životy. Pƽl roku v Indii a pƽl roku tady v echách. Jsem v Indii,
zabývám se pouze Indii. Vráơm se domƽ a jsem naplno v echách. Miluji
indickou kuchyni, ale doma se snažím jíst po ēesku.
Když jsem byla malá, naši Ǝíkali, že nejkrásnĢjší krajina na svĢtĢ je kolem
Blatné … Tehdy jsem to moc nechápala. S pƎibývajícím vĢkem ale mám
stejné pocity. Jsem tu doma a ráda se sem vracím.“
Lze složit domovu krásnĢjší poklonu? Myslím, že ne.
DĢkuji za rozhovor
Radka Vokrojová
www.kamilaberndorīova.cz
www.projektmujnovyzivot.cz
Rozhovory napƎ. v poƎadu eské televize „PƎed pƽlnocí“:
www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/312281381940058/
nebo s Václavem Moravcem v rádiu Impuls:
www.impuls.cz/clanky/2012/01/video-kamila-berndorīova-clovek-ma-foƟt-to-co-je-mu-prirozene/

Výstava fotografií
Kamily Berndorīové
ísi svĢt
Chcete-li plout po hladinĢ oceánu Pravdy, pak musíte sama sebe
zrušit.
Mahátma Gándhí
Pavel ŠtĢrba napsal o výstavĢ fotograÞí Kamily Berndorīové následující
Ǝádky:
„Vystavované fotograÞe jsou zlomkem z rozsáhlého souboru, na kterém fotograŅa zaēala pracovat na sklonku roku 2013 pƎi své zaơm poslední cestĢ po Indii. Inspirací pro ni byla kniha spisovatelky Edy Kriseové
ísi svĢt, od níž se jí dostalo laskavého svolení použít tohoto názvu i pro
fotograÞcký soubor.
PƎes první dojem, kdy se divákovi mƽže zdát, že portrétovaní hráli
spolu s pƎedem pƎipraveným pozadím pro autorku divadlo, je skuteēnosơ, že vše je opravdovou nepƎibarvenou indickou realitou. Lidé na
fotograÞích byli v dané chvíli, vĢtšinou v podveēer, na daném místĢ a jejich postoj, odĢv, výraz ēi gesta autorka nijak neovlivŸovala. Fotografie
tak balancují na pomezí portrétu a subjektivního dokumentu. OstatnĢ
k dokumentu má autorka blízko již od samého poēátku své fotografické
tvorby a to nejen na svých cestách po Indii.
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Dojem zdánlivé nesounáležitosƟ s okolním prostƎedím pƽsobí silnĢ
provokujícím dojmem. Evropan tak mƽže v obrazech ēíst surrealisƟckou
nadsázku, která je však daná pouze kulturními rozdíly a našimi ēasto
mylnými pƎedstavami o daleké zemi. Soubor je možné pak chápat jako
varování pƎed unáhlenými soudy, pƎedsudky i jistou západní povýšeností,
která je v souvislosƟ se zemĢmi tƎeơho svĢta pro nás, «bílé», charakterisƟcká.
Kamila Berndorīová cestuje po Indii každou zimu již od roku 1998.
Bez nadsázky se dá Ǝíci, že tento kraj se jí stal druhým domovem. V její
tvorbĢ se promítá nejen výborná znalost místní kultury, ale pƎedevším
pokora a empaƟe, se kterou pƎistupuje k objevování této podivuhodné
zemĢ.
Soubor ísi svĢt je vystavován v nádherném kostele Nanebevzeơ
panny Marie v Blatné. Duchovní prostƎedí výbornĢ podtrhuje myšlenku
tolerance, pospolitosƟ a všelidských mravních hodnot.“

Akce Klubu pƎátel
Blatenska – záƎí 2014
nedĢle 7. 9.
VlasƟvĢdná vycházka „Za Ladislavem
Stehlíkem“ (BĢlēice, Újezdec)
sraz v 10:00 na námĢsơ v BĢlēicích

sobota 13. 9.
3. Klubový výlet (DobƎív, Rokycany, Spálené PoƎíēí)

pondĢlí 22. 9., od 18:00, Kasejovice – kulturnĢ spoleēenské centrum
Židovské tradice a rituály
pƎednáška PhDr. Václava Chvátala z Muzea eského lesa v TachovĢ

nedĢle 28. 9., od 14:00, LnáƎe – klášterní zahrada
PƎedstavení dokonēeného projektu obnovy bývalého Ǝeholního hƎbitova

Svazek obcí Blatenska - þervenec 2014
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Bývalý Ǝeholní hƎbitov
ve LnáƎích a jeho
záchrana
b

„Sedm stateēných“
Klub pƎátel Blatenska naplánoval na nedĢli 17. kvĢtna 2014 botanickou vycházku na Kovašínské louky s poznámkou „za každého poēasí“.

Protože bylo v sobotu opravdu „každé!“ poēasí, sešlo se na bratronické
návsi celých sedm nadšencƽ, kteƎí se byli ochotni v zimĢ a dešƟ plahoēit
po bahnitých loukách.
PƎírodní rezervace Kovašínské louky se nachází
pod obcí Bratronice mezi
rybníky Nahošín a Kovašín.
Podmáēené louky patƎí
k botanicky nejzajímavĢjším místƽm celé oblasƟ.
Dominantou jara jsou rozkvetlé prstnatce májové,
nádherné orchideje s vĢtšinou nachovou barvou.
TĢch se podaƎilo najít nĢkolik desítek. Z ostatních
zajímavosơ již kvetla Ǝada
ostƎic, vzácný všivec bahenní i vachta trojlistá.
I pƎes nepƎízeŸ poēasí vidĢli úēastníci vycházky maximum toho, co v daném
okamžiku rezervace mohla
nabídnout.
Malá poznámka na
závĢr. Již za tƎi dny byla
rezervace opĢt ozáƎena sluncem a rozkvetlé vstavaēe lákaly z dálky
k návštĢvĢ všechny, kteƎí kolem projíždĢli.
Text a foto Václav Špatný

by

av

D ro

Pozapomenutý ukrývá se mezi stromy
v jihovýchodním koutu zahrady pĜi
bývalém klášteĜe bosých augustiniánĤ
né
t
s a k rá l n í s ve LnáĜích (dnes psychiatrické léþebnČ)
hĜbitĤvek, na nČmž odpoþívají zdejší
Ĝeholníci. Nejspíše již od ukonþení þinnosti kláštera
v roce 1950 nebyl Ĝeholní hĜbitov nijak zvlášĢ udržován, kĜíže na hrobech
rezivČly a kamenné podstavce pokrýval mech. NaštČstí se v tomto roce
podaĜilo získat dotaci od Jihoþeského kraje a tak mohl Konvent Ĝádu
bosých augustiniánĤ LnáĜe, který je majitelem pozemkĤ, na nichž se
hĜbitov nachází, zahájit jeho obnovu a záchranu. K pĜedstavení projektu
a získání dalších prostĜedkĤ na úhradu souvisejících dílþích nákladĤ
uspoĜádal rovnČž Klub pĜátel Blatenska za podpory ěímskokatolické
farnosti LnáĜe v sobotu 14. þervna, v pĜedveþer poutní slavnosti
NejsvČtČjší Trojice, beneÞþní koncert. Ve farním, dĜíve klášterním kostele
ve LnáĜích se rozeznČly mariánské písnČ v podání mezzosopranistky
Edity Adlerové za varhanního doprovodu Marcely Šestákové. Hudební
produkci doprovázela þetbou ze spisĤ sv. Augustina paní Valérie
Zawadská. Další Þnanþní pĜíspČvky byly smČĜovány i od soukromých
osob.
Rekonstrukce Ĝeholního hĜbitova probČhla v období od kvČtna do
þervence tohoto roku a zahrnovala chemické a mechanické oþištČní
kamenných þástí náhrobkĤ, opravu prasklin, oþištČní kovových þástí,
jejich oprava a nové nátČry, doplnČní chybČjících þástí atd. ZvlášĢ
dĤležitou byla obnova nápisĤ identiÞkujících jednotlivé pohĜbené osoby
dle dochovaných fragmentĤ písma na štítcích a v krabiþkách a údajĤ
získaných z historických pramenĤ. Práce provádČl pan Petr ŠtČpán
z Hajan ve spolupráci s panem Milanem Hrubým z ýekanic (kováĜské
práce). Výsledkem je citlivá renovace pietního místa, jemuž byl
navrácen po letech dĤstojný vzhled. BČhem rekonstrukce byla uþinČna
i Ĝada zajímavých zjištČní, pĜedevším se podaĜilo identiÞkovat hrob
P. Aloise od sv. Benedikta Majera, kde byla identiÞkaþní krabiþka se
jménem zesnulého zcela zniþena korozí. Dej BĤh, aby obnova bývalého
Ĝeholního hĜbitova ve LnáĜích, pĜispČla k posílení obyvatel našeho
regionu o jednom ze zajímavých fenoménĤ v jeho historii, kterým lnáĜský
klášter bosých augustiniánĤ s tČmi, kdo jej kdy obývali, bezesporu byl.
Nyní nČkolik slov o historii hĜbitova. Za svĤj vznik vdČþí právČ P.
Majerovi, pĜevorovi kláštera a všeobecnČ známé kulturní osobnosti LnáĜ
i Blatenska. V pĜedešlém období byli zesnulí þlenové lnáĜského konventu pohĜbíváni na farním hĜbitovČ u sv. Mikuláše a do josefínských reforem v osmdesátých letech 18. století v kryptČ pod klášterním kostelem
NejsvČtČjší Trojice. První oÞciální krok uþinil P. Majer, když 5. dubna
1905 podal žádost na c. k. okresní hejtmanství do Blatné a na biskupskou
konzistoĜ v ýeských BudČjovicích o povolení uskuteþnit svĤj zámČr.
Dne 29. kvČtna pak dorazila do LnáĜ tĜíþlenná komise v þele s okres-

Celková situace Ǝeholního hƎbitova ve LnáƎích pƎed zahájením obnovy, foto Radka Vokrojová
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Pavouci známí
neznámí
at

Bu

Pavouk a jeho pavuēina.
Kdybychom chtĢli sestavit seznam
nejobyēejnĢjších živoēichƽ a jejich
produktƽ, které zná každý ēlovĢk, pak
de
v á s z a j í m pavouci a jejich pavuēiny by zde nemohli
chybĢt. Pavouky nacházíme doslova na
každém kroku. Žijí s námi v našich domácnostech,
jsou na polích, lukách, v lesích, kolem vody i ve vodĢ (pavouk vodouch),
létají vzduchem (na podzim pasívnĢ na vláknech pavuēin v dobĢ, která
se oznaēuje za „babí léto“) a podobnĢ. Pavouci jsou prostĢ všude.
Pavouci dosahují nejrƽznĢjších rozmĢrƽ, od ƟtĢrných druhƽ až po velké
sklípkany. Málokterý druh pavouka je ēlovĢku nebezpeēný (byƛ i u této
skupiny takové druhy existují, viz napƎíklad pavouk druhu ēerná vdova),
pƎesto se jich mnoho lidí bojí až šơơ. Dokonce mƽže tento strach pƎerƽst
do nemoci, neurózy, která má i svƽj odborný název: arachnofóbie.
Já bych chtĢl na tomto místĢ konstatovat, že pavouci jsou také
zajímaví a dokonce i krásní. Staēí jen se na nĢ blíže zadívat, pozorovat
jejich zpƽsob života. A když k tomu mƽžeme využít i elektronový mikroskop, pak je to více než evidentní. Na snímku z rastrovacího elektronového mikroskopu si mƽžete prohlédnout pƎední ēást hlavohrudi
pavouka, vlastnĢ se mu díváte pƎímo do oēí. A tĢch má celkem 8. Neznamená to sice, že by díky tomu vidĢl lépe než my (stavba oka pavouka
a dalších ēlenovcƽ je ponĢkud jiná než stavba oka nás, obratlovcƽ), ale
pohyb koƎisƟ registruje s neopakovatelnou pƎesnosơ. K pavoukƽm se

vztahují i další zajímavé fenomény. JistĢ vás napadnou pavouēí vlákna, z nichž pavouk
splétá své sítĢ. A máte pravdu. Pavouēí vlákno bylo, je
a ještĢ dlouho bude pƎedmĢtem mnoha výzkumƽ. Jeho
vlastnosƟ jsou více než pƎekvapivé (napƎíklad jeho pevnost). Znovu tak žasneme,
co Matka pƎíroda vytvoƎila
dávno pƎed objevením se nás, lidí (ēlovĢka rozumného). ZnalosƟ tĢchto fenoménƽ jsou pro nás velmi užiteēné, neboƛ dokážeme-li aplikovat
výdobytky pƎírody na naše vlastní technická Ǝešení, pak mƽžeme mít
vyhráno. Hledáním vynikajících konstrukēních Ǝešení v pƎírodĢ a touha
napodobit je ve snaze vyvinout nová technická Ǝešení a jejich široké využiơ pro ēlovĢka bylo, je a ještĢ dlouho bude dƽležité pro náš pokrok.
Doc. RNDr. FranƟšek Weyda, CSc.
weydaŅ@seznam.cz
4. ēervence 2014

ervenec – srpen,
ēas dovolených
a prázdnin
de

at

V pƎedcházejících ēláncích jsem se snažil pƎedat ētenáƎƽm SOBu ovĢƎené zkuv á s z a j í m šenosƟ a doporuēení. Jejich uplatnĢní by
mĢlo být užiteēné v nastávajícím ēase prázdnin, dovolených a poznávacích zájezdƽ.
PƎemýšlel jsem, co ještĢ prospĢšného napsat. Až pƎi spoleēném, tradiēním cykloturisƟckém výletu do PlznĢ v sobotu 28. ēervna 2014 jsem se
rozhodl pƎipomenout, že všech dobƎe mínĢných pravidel, je nejdƽležitĢjší

Bu

ním hejtmanem Bohumilem
StĜíbrným, aby provedla místní
šetĜení. Prohlédla zvolené místo, posoudila plány, které dodal
v prosinci pĜedešlého roku Ing.
Lambert Pávek, stavební technik
velkostatku LnáĜe, a s mírnou
úpravou je schválila. NáslednČ
vydalo okresní hejtmanství dne
23. þervna klášteru povolení ke
zĜízení pohĜebištČ o délce 36 m,
šíĜce 16,5 m a celkové výmČĜe
594 m2, která mČla pojmout až
100 velkých hrobĤ. RovnČž ze
strany biskupství v ýeských BudČjovicích byla žádost pĜevora
kladnČ vyĜízena a mohlo se tak
pĜikroþit k vymČĜení a založení
hĜbitova. P. Majer si ještČ opatĜil
zmocnČní k jeho požehnání, které mu ordinariát udČlil pĜípisem
z 26. záĜí 1905, a které vykonal
KƎíž a šơtek na hrobĢ s ostatky P. Bernarda dne 5. kvČtna 1906, symbolicky
Kunstara (+ 1900) a FrĈ Ignáce Blechy (+ 1900) ve svátek Obrácení sv. Augustipo obnovĢ, foto autor pƎíspĢvku, ēervenec 2014 na.
Prvním, kdo na novém Ĝeholním hĜbitovČ nalezl místo posledního
odpoþinku, byl senior lnáĜského konventu FrƗ MetodČj od sv. Víta Modr
zemĜelý 8. bĜezna 1917. Následovali FrƗ Mikuláš od sv. MoĜice Královec
(† 31. srpna 1925), P. Ambrož od sv. Rity KoláĜ († 1. þervence 1930),
P. Alois od sv. Benedikta Majer († 27. prosince 1932), FrƗ Antonín
z Amanduly Bláha († 7. prosince 1940), P. Fulgenc od NejsvČtČjšího
Srdce Ježíšova Novotný († 3. bĜezna 1941) a jako poslední emeritní
pĜevor a faráĜ P. Jan od sv. Aloisia Procházka († 27. záĜí 1947). Z farního
hĜbitova u sv. Mikuláše sem byly zĜejmČ v souvislosti s jeho rozšíĜením
koncem dvacátých let minulého století pĜeneseny ostatky P. Petra od sv.
Pavla TĜísky († 25. listopadu 1861), P. Cyrila od sv. Jana Damascena
RĤžiþky († 12. dubna 1896), P. Bernarda od sv. Konstancie Kunstara
(† 11. kvČtna 1900) a FrƗ Ignáce od sv. Norberta Blechy († 20. þervna
1901) a uloženy do dvou spoleþných hrobĤ.
Vladimír ýervenka

Pravidlo šƛastného návratu
Na cestu do PlznĢ se nás u obchodního domu Labuƛ v Blatné sešla
obvyklá skupinka cyklistƽ, abychom se zúēastnili 30. a zároveŸ posledního
roēníku cykloturisƟcké jízdy Západoēeským regionem. Za krásného poēasí
jsme se vydali na pƎedem naplánovanou trasu smĢrem na Hajany – LnáƎe –
Radošice – Chynín. PƎíjemným a zajímavých zpestƎením jízdy byla odboēka
v ChynínĢ na lesní cestu a pokraēování trasou brdskými lesy, se zastávkou
Pod Maráskem, do Míšova. Po obēerstvení v místním, turistƽm velmi
známém a vyhledávaném bufetu, jsme pokraēovali dál smĢr Borovno
a pƎes Planiny zpĢt na pƽvodní trasu do Nových Mitrovic. OpusƟli jsme
vedlejší a lesní cesty a pokraēovali dále smĢr Spálené PoƎíēí a do PlznĢ.
Cestou, kterou každoroēnĢ pravidelnĢ jezdíme a všichni dobƎe známe.
S hrƽzou jsme zjisƟli, že dopravní ruch a provoz motorových vozidel
oproƟ minulým létƽm opĢt silnĢ narostl a to tak, že jsme se v mnohých
pƎípadech cíƟli bezprostƎednĢ ohroženi zpƽsobem jízdy nĢkterých Ǝidiēƽ
motorových vozidel v obou smĢrech. Jeli jsme velice opatrnĢ, dodržovali

Úēastníci cykloturisƟcké jízdy v Plzni – ujeto celkem 170 km. Zleva vzadu: V. Radil (schovaný)
- nejstarší úēastník, P. Veselý, M. VaŸáē, Fr. Hajdekr, J. Sýbek; uprostƎed: M. Hrdina, K.
Veselý, P. Krejēí, M. VaŸáēová, J. Žáková; vpƎedu: J. Štekl - hlavní organizátor akce a autor
knih Rájem rozhledovým, F. Šesták, F. Hryzbil, I. VaŸáēová. Chybí M. Mráz
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pravidla silniēního provozu ve snaze nepƎekážet, abychom zároveŸ byli
co nejmenší pƎekážkou plynulého provozu, pƎedevším pƎi pƎedjíždĢní
a v nepƎehledných úsecích. PƎesto jsme si vysloužili Ǝadu nelichoƟvých
slov a gest. Je pravdou, že jsme mohli na nĢkolika úsecích hledat Ǝešení
odboēením na nĢkterou s vyznaēených cyklotras, ale bohužel pro Ǝadu
z nich není zaơm jiná možnost, než se vráƟt zpĢt na frekventované silnice.
Tady holt vedeme s Ǝidiēi nerovný boj a jsme velmi ohroženi. Cyklista je
pro mnohé bezohledné Ǝidiēe vyslovený nepƎítel a bohužel i pƎekážka, se
kterou se nechce smíƎit. V mnohých pƎípadech vidíme, že agresivní jsou
i Ǝidiēi s naloženými koly na stƎechách automobilƽ. AlespoŸ Ɵ by mĢli mít
pochopení pro ty, kteƎí právĢ na kolech jedou.
Nebylo by spravedlivé lát jen Ǝidiēƽm, ale mnoho cyklistƽ jim zadává
dƽvody. Na silnicích se nĢkdy chovají tak, jak by v žádném pƎípadĢ nemĢli.
Jízdou ve dvojicích, u stƎedu vozovky, s dĢtmi bez dostateēné kontroly nad
nimi, nedávání znamení pƎi zmĢnĢ smĢru, bez pƎedepsaného osvĢtlení
atd.
Proto se pro dodržení pravidla šƛastného návratu chovejte tak, aby
kolizím a nehodám zbyteēnĢ nedocházelo. Aƛ už za volantem, nebo na
kole. Abychom se mohli radovat z krásných letních dnƽ, tak jako jsme se
po návratu domƽ radovali my. Cestu z PlznĢ jsme si vychutnali pohodovou
jízdou s trochu s oklikou pƎes Mirošov – DobƎív – Strašice – pƎes bývalý
vojenský prostor - Rožmitál pod TƎemšínem – Hvožěany – Kocelovice.
Letní soutĢž
Napište nám krátký ēlánek z vaší dovolené, nĢjakou zajímavost,
kuriozitu a doporuēení ostatním. Pokud možno doplŸte fotograÞí. Zasílejte
na adresu Svazku obcí Blatenska nebo na E-mail blatensko@blatensko.cz
nebo na sestak.blatna@seznam.cz
TƎi nejlepší obdrží knižní odmĢnu.
FranƟšek Šesták
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Obr. ē. 1: Dopis zaslaný z PlznĢ 30. záƎí Obr. ē. 2: Od roku 1888 do roku 1896 úƎaduje tƎeơ
1886 prošel pƎes tƎídírnu Nepomuk
poštmistr Josef HalíƎ. O nĢm bohužel nemám více
30. ZáƎí 1886
informací, ale budu se snažit nĢjaké do pƎíšơho
a doruēen byl 1. Ǝíjna 1886 v Blatné
ēísla získat

Na podacích lístcích z roku 1887 je oƟsk druhého blatenského
poštovního razítka v mnoha pƎípadech pƎes rakouský znak. Bylo to jistĢ
úmyslnĢ, protože na pravých podacích lístcích jsou razítka s nĢmeckým
nebo dvojjazyēným textem dole u nápisu C.K. poštovní úƎad. Všechny
ilegálnĢ orazítkované podepsal jeden poštovní úƎedník, vlastenec
Johánek.

Typy na výlety a cykloturisƟcké akce:
Na kole kolem Netolic - 12. ēervence 2014
www.netolice.cz
Jihoēeskou krajinou za šunkovou vidinou – Sedláēkova stezka
19. ēervence 2014 (ížová)
www.masbranapisecka.cz
eskou Kanadou na kole
13. 9. 2014 Slavonice
www.slavonicko.cz

Obr. ē. 3 – Historická podoba TƎ. J. P. Koubka

Poznej svƽj kraj
21. 9. 2013 imelice
www.severnipisecko.cz

Lipenský KOLO-toē
28. 9. 2014 Lipno nad Vltavou
www.lipno.info
OÞciální ukonēení cyklisƟcké sezóny – dvoudenní putování podél
VolyŸky a Otavy
4. a 5. 10. 2014 Strakonice
www.strakonice.eu, infocentrum@strakonice.eu
Ukonēení cyklisƟcké turisƟcké sezóny pƎipravují jako vždy v Sedlici
a v Buzicích.
PodrobnĢjší informace budou vēas zveƎejnĢny v Blatenských listech,
v dalším vydání SOBáēka a na plakátech.

Z poštovní historie
Blatenska – 3. ēást
at

Bu

Za úƎadování v poƎadí druhého Ǝádného poštmistra Eduarda Hofmanna,
který byl v této funkci od roku 1884 do
roku 1887, bylo v provozu další ēeské
de
razítko. Bylo opĢt jednokruhové, ale už
v á s z a j í m s datem.
Je pozoruhodné, že i toto druhé
ilegální razítko bylo užíváno opatrnĢ. Aē mĢlo
až na jazykovou nesrovnalost všechny náležitosƟ razítka zpƽsobilého
k znehodnocování známek, na dopisech se vyskytuje velmi málo. Spíše
se najde jako pƎíchozí razítko nebo na podacích lístcích a ve vnitƎním
poštovním styku. Tedy dva poštmistƎi za sebou používali ilegální razítka
Blatná. Další se objevuje na blatenské poštĢ až po skonēení první svĢtové války.

Obr. ē. 4 – Historická podoba nároží Koubkovy tƎ. a NámĢsơ Míru

A na ukázku pohlednice zachycující dobu, o které je psáno výše.
PƎipravuji další a snad zajímavé téma. Blatná a okolí dƎíve a dnes.
Pokud vlastníte staré pohlednice nebo fotograÞe zajímavého tématu do
roku 1940 a mƽžete se o nĢ podĢlit, pƎineste je do obchodu „StarožitnosƟ“ ulice Spálená. UrēitĢ potĢšíte mnoho ētenáƎƽ.
ZdenĢk Sedlák ml.

žƎ ē i
s yz

Proē se to tak Ǝíká - 1

Postupem let se zapomnĢlo, že Megera byla jednou ze tƎí bájných bytosơ
Erinyí, které ztĢlesŸovaly spravedlnost
a osudovost. V pamĢƟ nám zbyla už
jen žena zlá a zuƎivá – prostĢ megera.
O
Ģ
I laƟnské jméno Erinyí, Fúrie, dodnes plaơ
ē e š t i n pro vzteklé, hádavé ženy.
Proē se kýchajícím lidem Ǝíká zrovna Pozdrav
pánbƽh? Je to jednoduché. Slovo pozdrav je mínĢno ve smyslu uzdrav.
Tedy: Kéž dá bƽh kýchajícímu brzké uzdravení.
Název polní vojenské nemocnice souvisí se dvĢma novozákonními
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Lazary a s lazarskými ryơƎi, kteƎí peēovali o malomocné v JeruzalémĢ.
Když Ǝeknu: „Jsem lazar nebo ležím jako lazar“, chci ơm vyjádƎit, že se cíơm špatnĢ, jako bych byl na smrtelné posteli. A když jsem na tom takhle
bídnĢ, patƎím do nemocnice, tedy do lazaretu.
Jezdí jako širón. lovĢka, který jezdí rychle a riskantnĢ, nĢkdy
pƎirovnáváme k jednomu z nejslavnĢjších automobilových závodníkƽ
svĢta. (Louis Chiron se narodil 3. srpna 1899 v Monte Carlu francouzským rodiēƽm).
Seká to jak Baƛa cviēky. Ti po válce narození znají jarmilky, bílé plátĢnky s gumou pƎes nárt. Byly souēásơ spartakiádního kroje a mĢly výrobní
název Jarmila. Ale ty, o kterých mluví úsloví „Seká to jako Baƛa cviēky“,
byly prý ēerné. Když nĢkdo nĢco seká jak Baƛa cviēky, dĢlá to nedbale, jako na bĢžícím pásu, prostĢ moc se s ơm nepárá. ímž ovšem dost
kƎivdí panu Baƛovi, který byl vzorem podnikatelƽ nĢkolika generací. Díky
nĢmu se ēeská obuv stala známou po celém svĢtĢ.
Více na http://www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov
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Nový komunitní plán
sociálních služeb
Blatenska byl
schválen

o vá n í s o c i á

V ēervnu byl dopracován a schválen nový
Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí
Blatenska, který plynule navazuje na komunitní
plány zpracované v roce 2007 a 2011. Do pƎípravy plánu se zapojili

Tato akce je Þnancována z prostƎedkƽ ESF prostƎednictvím
Operaēního programu lidské zdroje a zamĢstnanost a státního rozpoētu R.

všichni, kterých se daná problemaƟka týká – poskytovatelé sociálních
a doprovodných služeb, obce, ēást uživatelƽ služeb a zástupci
veƎejnosƟ. Podkladem pro zpracování plánu byly aktuální analýzy
a další materiály. Plán vypracovaly tƎi pracovní skupiny a Ǝídící skupina
ve spolupráci s veƎejnosơ a odborníky. Vznikl dokument, který se
skládá ze tƎí hlavních kapitol. První z nich popisuje organizaci a prƽbĢh
procesu, který vedl ke vzniku plánu. Další kapitola obsahuje výtahy
z analýz (kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobĢ).
Poslední a hlavní ēásơ dokumentu je strategie, která smĢƎuje k udržení
a zvýšení dostupnosƟ a kvality sociálních služeb na Blatensku v období
2015 – 2017. Obsahuje zámĢry, jejichž cílem je udržení všech sociálních
služeb, které v souēasné dobĢ na Blatensku fungují. Další prioritou
je doplnĢní služeb, které chybí. Jsou to nĢkteré druhy odborného
sociálního poradenství (pomoc rodinám s dĢtmi v nepƎíznivé sociální
situaci, rodinné a partnerské poradenství, pomoc lidem v dlouhodobé
sociální krizi). Pro poskytování poradenství je pƎipraveno zázemí
v novĢ vybudovaném „Komunitním centru akƟvního života“ v Blatné.
Dále je potƎeba navýšit kapacitu služby „domovy pro seniory“ o 20
lƽžek. ZámĢrem je rozšíƎení stávajícího zaƎízení nebo vybudování
nového domova pro seniory rodinného typu. Je také potƎeba zajisƟt
vhodnou pobytovou službu pro osoby s Alzheimerovou chorobou
nebo demencí.
V Blatné dobƎe funguje nízkoprahové zaƎízení pro dĢƟ a mládež
STATION 17. Služba je dostupná pro cílovou skupinu ve vĢku 14 – 26
let. innost je potƎeba rozšíƎit o programy pro dĢƟ ve vĢku 12 - 13 let,
protože spoleēensky nežádoucí chování se prokazatelnĢ projevuje již
v mladším vĢku, obvykle s nástupem puberty. Také terénní programy
pro osoby ohrožené drogovou závislosơ je potƎeba rozšíƎit na další
cílové skupiny, aby se pomocí prevence omezil výskyt nežádoucích
jevƽ. Prioritou je i udržení a rozšíƎení doprovodných služeb, které
sociální služby doplŸují. Je také navrženo Ǝešení situace lidí, kteƎí
nemají domov nebo jsou ohroženi jeho ztrátou. Dƽležitou oblasơ,
kterou se plán zabývá, je volný ēas. Jeho správné využiơ má vliv na

celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji,
u seniorƽ ovlivŸuje udržení akƟvity. Poslední priorita podporuje
všeobecný rozvoj sociálních služeb – je to spolupráce subjektƽ, kteƎí
služby zajišƛují, dále dostupnost informací o nabídce služeb, udržení
procesu komunitního plánování.
Nový plán byl v ēervnu schválen valnou hromadou Svazku obcí
Blatenska a zastupitelstvem mĢsta Blatná. Tím ale práce v projektu
„Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí
Blatenska“ nekonēí. V létĢ se bude pƎipravovat nový katalog sociálních
a doprovodných služeb a budou probíhat pƎípravy na schvalování
plánu samosprávami jednotlivých obcí.
Ludmila KoláƎová
Centrum pro komunitní práci jižní echy

„PƎedstavujeme sociální podnikání“
Možná, už jste ve svém okolí objevili pƎíjemnou kavárnu nebo bistro
a zjisƟli jste, že v jejich názvu je dodatek sociální podnik. V ēem jsou sociální
podniky jiné než bĢžné Þrmy a co nabízejí? Na úvod krátké pƎedstavení
termínu sociální podnikání. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské
akƟvity prospívající spoleēnosƟ a životnímu prostƎedí. VytváƎí ēasto
pracovní pƎíležitosƟ pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním
znevýhodnĢním a je dƽležitým aktérem v místním rozvoji. Pro sociální
podniky je stejnĢ dƽležité dosahování zisku i zvýšení veƎejného prospĢchu.
V posledních letech vzniklo nĢkolik sociálních podnikƽ i v jihoēeském
regionu. NejēastĢji jsou mezi sociálními podniky zastoupeny kavárny
a gastro provozy, najdeme zde napƎíklad i zaēínající pražírnu kávy.
Nabídka sociálních podnikƽ v regionu je opravdu rƽznorodá, zahrnuje
výrobu dekoraēních pƎedmĢtƽ a texƟlních hraēek, zpracování mulƟmedií
a graÞckou tvorbu nebo provozování internetového portálu pro památky
a kulturní služby. Sociální podniky musejí být na trhu konkurenceschopné
a jejich výrobky a služby jsou nabízeny ve srovnatelné kvalitĢ jako od
bĢžných Þrem.
Jednou z hlavních priorit sociálních podnikƽ je zamĢstnávání
znevýhodnĢných osob, pƎevážnĢ jsou to osoby se zdravotním a sociálním
znevýhodnĢním. Sociální Þrmy hledají pro své zamĢstnance smysluplné
uplatnĢní a zvyšují tak jejich samostatnost a sebedƽvĢru. Poskytují svým
zamĢstnancƽm pƎimĢƎenou míru psychosociální podpory, v pƎípadĢ
potƎeby pomáhá se zaškolením asistent. ZohledŸují úpravy pracovních
úvazkƽ a zamĢstnanci jsou vhodným zpƽsobem zapojování do života Þrmy.
V sociálním podnikání je více než 50% zisku reinvestováno do dalšího
rozvoje Þrmy a zamĢstnancƽ.
Sociální podniky se zamĢƎují na plnĢní místní nabídky a poptávky,
využívají místní zdroje a zmírŸují tak dopady, které vznikají pƽsobením
nadnárodních ƎetĢzcƽ. Zapojují se do místního dĢní, spolupracují
s dƽležitými místními aktéry. Chovají se šetrnĢ k životnímu prostƎedí, tƎídí
a recyklují. Hledají nové efekƟvnĢjší postupy.
Sociální podnikání mƽže zkusit každý, kdo chce zkusit podnikat jinak.
NepƎemýšlet jenom o Þnancích a zisku, ale podnikáním vytváƎet pƎíležitosƟ
pro zmĢny ve svém okolí. PƎíklady z praxe a další informace o sociálním
podnikání jsou na našem webu www.ceske-socialni-podnikani.cz. Najdete
zde také AdresáƎ sociálních Þrem, který mapuje sociální podniky z celé
R vēetnĢ jihoēeského regionu. Možná nĢkterý sociální podnik navšơvíte
bĢhem svých prázdninových toulek.
Sociální podniky jsou zakládány jako bĢžné podnikatelské subjekty,
které generují zisk, ale primárním cílem je naplŸování veƎejného
prospĢchu a pƎípadný zisk je pƎednostnĢ používán pro rozvoj sociálního
podniku. Sociálním podnikem mƽže být právnická nebo fyzická osoba,
jehož principy jsou založeny na trojím prospĢchu sociálním, ekonomickém
a environmentálním. Sociální podniky vycházejí zēásƟ z neziskového
sektoru a zēásƟ ze sektoru ziskového.
Jitka echová
ambasadorka sociálního podnikání Jihozápad
P3 - People Planet ProÞt, o.p.s.
web www.ceske-socialni-podnikani.cz vznikl v projektu InovaƟvní
prosazování sociálního podnikání, který je Þnancován z prostƎedkƽ ESF
prostƎednictvím Operaēního programu Lidské zdroje a zamĢstnanost
a státního rozpoētu R
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Peēovatelská služba
Oblastní charity Strakonice
je v nových prostorách
KanceláƎ peēovatelské služby a odborná sociální
poradna je pƎestĢhována do nových prostor na adrese Komenského námĢsơ 1076, Blatná. V pƎípadĢ telefonního kontaktu
mƽžete volat na pevnou linku 380 830 305 nebo na mobil 777 808 985.
RovnĢž mƽžete sociální pracovnici peēovatelské služby oslovit prostƎednictvím emailového spojení pecovatelska.bl.@charita-strakonice.cz
Provozní doba kanceláƎe peēovatelské služby je od pondĢlí do pátku
v ēase od 7: 30 hod do 16:00 hod.
Provozní doba kanceláƎe odborné sociální poradny je pondĢlí od
8:00-14:00 hodin a ve stƎedu od 11:00 – 16:00 hodin.
KateƎina Suchá
vedoucí peēovatelské služby

Zprávy z našich obcí
Komunitní centrum
akƟvního života je
otevƎené
V úterý 1. 7. 2014 v 15 hodin byl zahájen
pravidelný provoz Komunitního centra
akƟvního života. Projekt byl podpoƎen
Blatná
dotací z Regionálního operaēního programu
NUTS II Jihozápad. Celkové náklady se vyšplhaly
k 48 mil. Kē, z toho by mĢla pƎedpokládaná dotace ēinit cca 38 mil Kē.
Na konto mĢsta, pokud vše pƽjde dle našich pƎedpokladƽ, by mĢla

být dotace pƎevedena v podzimních mĢsících. Stavební Þrma HochƟef
CZ a.s. odvedla opravdu kvalitní práci, o které se mƽžete pƎesvĢdēit
na vlastní oēi pƎi návštĢvĢ kulturních, spoleēenských ēi vzdĢlávacích
akcí. PodrobnĢjší informace o dĢní v komunitním centru najdete na
hƩp://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/ .
První návštĢvníky komunitní centrum pƎivítalo již 27. 5. 2014, kdy
se konal „Den otevƎených dveƎí“. Slavnostního odpoledne se za Þrmu
HOCHTIEF CZ zúēastnil pan Ing. Vilém Tvrdík, prokurista a bezpeēnostní
Ǝeditel strategického markeƟnku, a Ing. ZdenĢk Šmitmajer, Ǝeditel
závodu Jih. Za MĢsto Blatná všechny pƎítomné pƎivítal pan starosta
MĢsta Blatná Mgr. Bohuslav NavráƟl.
Po pƎestƎižení pásky panem starostou Mgr. NavráƟlem a Ing. Tvrdíkem
si mohli všichni zájemci o tento projekt prohlédnout prostory urēené
jak pro veƎejnost, tak zázemí vēetnĢ skladƽ a technického zaƎízení, které
nejsou bĢžnĢ pƎístupné. K dobré náladĢ pƎispĢlo obēerstvení i hudební
vystoupení žákƽ ZUŠ. VĢtšina návštĢvníkƽ byla pƎíjemnĢ pƎekvapena.
Z nevzhledných skladƽ se stal dƽstojný prostor, který bude sloužit
obyvatelƽm i návštĢvníkƽm blatenska dlouhá léta.
Bohumila HošƟēková
MĢÚ Blatná, odbor majetku, invesƟc a rozvoje

OtevƎení Komunitního centra
akƟvního života
Vážení spoluobēané,
dne 1. 7. bylo slavnostnĢ otevƎeno Komunitní centrum akƟvního
života (KCAŽ). Touto cestou bych chtĢla nejprve podĢkovat vám všem,
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kteƎí jste se onoho
dne zúēastnili. Doufám, že jste se dobƎe
bavili a prožili jste
pƎíjemné odpoledne.
PodĢkování z mé strany také patƎí tĢm, kteƎí mnĢ v organizování
programu byli nápomocni. Zejména bych
chtĢla ocenit fakt, že
paní uēitelka KováƎová ze ZUŠ Blatná
i o prázdninách dala
dohromady hudební formaci H-Band,
žáky školou povinné.
Mé podĢkování patƎí
i SDO Blatná, pracovníkƽm blatenského
muzea, Svazku obcí
Blatenska,
mažoretkám Prezioso, Svazu tĢlesnĢ posƟžených, sdružení Tricykl a mnoha
dalším. Do budoucna doufám, že KCAŽ se stane skuteēnĢ místem pƎíjemného setkávání mezi generacemi a že obyvatelé Blatné a okolních
obcí budou novĢ otevƎené prostory využívat k mnoha zajímavým ēinnostem.
Jaroslava Mlsová, dramaturg KCAŽ

Aktualizace Strategického plánu
mĢsta Blatná
V den zahájení provozu Komunitního centra akƟvního života 1.
7. 2014 byla pro obyvatele Blatné pƎipravena od 17 hodin ve velkém
sále prezentace aktualizace „Strategického plánu mĢsta Blatná.“.
Vedoucí pracovních skupin všem pƎítomným pƎedstavili novou podobu
strategického plánu, pƎipomnĢli již realizované projekty a zároveŸ se
pochlubili projekty novými.
S návrhem aktualizace se mƽžete seznámit na
hƩp://www.mesto-blatna.cz/mesto/uzemni-planovani/strategickyplan/
PƎipomínky a návrhy mƽžete podávat do 31. 8. 2014 písemnou
formou do oznaēených uren v pƎízemí budov MĢstského úƎadu Blatná,
tƎ. T.G.Masaryka 322 a tƎ. T.G.Masaryka 1520 a v pƎízemí Komunitního
centru akƟvního života, ul. Nádražní 661. Elektronicky lze pƎipomínky
poslat na adresu strategie@mesto-blatna.cz. Koneēná verze
strategického plánu by mĢla být schválena v záƎí 2014.
Bohumila HošƟēková
MĢÚ Blatná, odbor majetku, invesƟc a rozvoje

Vážení pƎíznivci Duhových
JeštĢrek
Vzhledem ke stálým kladným ohlasƽm,
k námi poƎádané letní akci v roce 2012 „Rej noci
Svatojánské“ a Vašim požadavkƽm o opakování
tohoto veēera, jsme se maximálnĢ snažily vyhovĢt
a již zmínĢnou akci uspoƎádat znovu.
Bohužel se nám však nepodaƎilo v letošním roce „rej“ uskuteēnit.
Ale protože Vás nechceme zarmoutit, rozhodly jsme se na letošní léto
pƎipravit jinou, neménĢ skvĢlou akci, plnou recese, zábavy a her, kterou
jsme si dovolily nazvat „JEŠT RKY(J)ÁDA“.
Tímto tedy všechny naše pƎíznivce srdeēnĢ zveme na hráz rybníku
\eēice a to 9.8.2014. Akce zaēíná v 10:00 – konec v nedohlednu Duhové JeštĢrky
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DRAHENICKÝ MÁLKOV
Hasiēské klání
SOBOTA 9. SRPNA 2014
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Všechny party nadšencƽ z Ǝad dĢơ i dospĢlých
!!POZOR!!
PƎipravte si svá originální plavidla – jakákoliv,
z ēehokoliv, na velikosƟ nezáleží, pƎi stavbĢ pusƛte
z uzdy svou fantazii – jediná podmínka:

PLAVIDLO NESMÍ BÝT MOTOROVÉ!!
EKÁ VÁS SKV LÁ AKCE S RYBNÍKEM PLNÝM ZÁBAVY!
Zúēastnit se mƽže každý, komu nechybí odvaha, patƎiēná dávka
recese a humoru.

Všichni ostatní jste srdeēnĢ zváni mezi diváky!
Registrace plavidel na tel. 721742705, 606207257
Nebo na mailu: zlata.maleckova@seznam.cz
jarysek-manƟka@seznam.cz

NejpozdĢji do 31.7.2014

HLAVNÍ CENA PRO VÍT ZE JE SUD PIVA
KOLIK ZA TUHLE SRANDU… vybírat se bude startovné 50 Kē za
každého ēlena posádky.
Vstupné dobrovolné
OBERSTVENÍ ZAJIŠT NO PO CELÝ DEN!

PROGRAM
09:00 – 10:00 Registrace posádek a plavidel
10:00 – Slavnostní zahájení
10:15 – 11:30 PƎedstavení družstev (max. 5 minut)
11:30 – 13:00 PƎehlídka plavidel (spanilá jízda)
13:00 – 14:00 První ēást závodu
14:00 – 14:30 Vystoupení šermíƎské skupiny SHŠ BAKALÁ\I
s vystoupením TURNAJ POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
Poté výstavka zbraní s výkladem a ošaháním
14:45 – 18:00 Druhá ēást závodu
18:30

Vyhlášení výsledkƽ JeštĢrky(j)ády

20:00

Veēer s taneēní hudbou
OHNIVÁ SHOW v podání šermíƎské skupiny
SHŠ BAKALÁ\I

Celým dnem nás bude doprovázet DJ Zbíral.
Od 13:00 Po celé odpoledne zajištĢn doprovodný program pro dĢƟ
soutĢže, malování na obliēej,
ukázka hasiēské techniky, aguazorbing
N KTERÉ ASY JSOU UVEDENY POUZE ORIENTAN . Vše bude
záležet na rychlosƟ a dovednosƟ soutĢžících -

A je to tady! První závody sezóny a zrovna u nás v MálkovĢ. Jsem nervózní snad týden dopƎedu. Je sobota 31. 5. 2014. Zaēínáme brzy, protože od 10 hodin probíhá okrsková soutĢž, které se letos zúēastnila pouze
mužská osazenstva a to samozƎejmĢ domácí a dále pak BezdĢdovice,
Blatná, Hajany, Chlum a Skaliēany. Všichni se musí zapojit, aby soutĢž
odbíhala jak má. NĢkdo se musí postarat o obēerstvení, nĢkdo o prƽbĢh
závodƽ. Je 10:30 a zaēínají „pƎekážky“, jako první nastoupí naši kluci,
mají 10 minut na to, zkusit zabĢhnout co nejlepší ēas a daƎí se jim, do
sedmého místa se vešli Ɵto naši borci – MarƟn Lapka (19,29), MarƟn Beneš (22,78) a Jakub Hrubý (22,83). Nejrychlejším mužem na stovkách se
stal Josef Motyka ml. (BezdĢdovice), kterému se povedlo zabĢhnout traƛ
za 19,19. Po bĢhu na 100 metrƽ pƎekážek bylo poƎadí následující (sēítají
se ētyƎi nejlepší ēasy): 1. Drahenický Málkov (64,90), 2. Blatná (65,39),
3. BezdĢdovice (67,71), 4. Chlum (68,06), 5. Hajany (82,29), 6. Skaliēany
(94,61). A pak už se šlo na útoky, které ještĢ mohly zamíchat poƎadím
a tak se i stalo. Výsledky útokƽ: 1. BezdĢdovice (21,17), 2. Chlum (25,42),
3. Drahenický Málkov (25,85), 4. Blatná (27,04), 5. Hajany (28,42), 6.
Skaliēany (50,29). Výsledná umístĢní se u každého družstva seēetla,
a jelikož má výsledek z útokƽ vĢtší váhu, dopadlo to nakonec takhle.
Okrskovou soutĢž vyhrálo družstvo z BezdĢdovic, druzí skonēili domácí,
tƎetí pƎíēka patƎila Chlumu, ētvrtá Blatné, páté místo získaly Hajany
a šesté Skaliēany. Následoval menší oddych a pak už se naše pozornost
ubírala k týmƽm, které si pƎijeli zmĢƎit své síly v pohárové soutĢži.
Letošní roēník soutĢže „ O pohár starosty SDH Drahenický Málkov“ je
již pátý v poƎadí a letos i rekordní v poētu zúēastnĢných týmƽ – pƎijelo
celkem 18 mužských družstev, 5 ženských a 4 veteránská. PƎesnĢ ve dvĢ
hodiny probĢhlo pƎivítání sborƽ a než zapoēalo soutĢžní klání, pƎedvedli
domácí útok s plnĢ funkēní požární stƎíkaēkou Smékal z roku 1936.
Jako první šla na Ǝadu kategorie mužƽ, kteƎí stejnĢ jako v okrskové
soutĢži, bĢželi na 3B. Prvními odvážnými nebyl nikdo jiný než tým domácích, kterým se povedl ēas 26,61, další poƎadí týmƽ bylo podle toho,
jak se pƎihlašovaly. Špatnou vzpomínku na Málkov budou možná mít
kluci z HlubynĢ, kteƎí pƎi svém útoku chytili silné krupobití, ale i pƎesto
útok zdárnĢ dokonēili. Pokud vás zajímá, kdo to vlastnĢ všechno závodil
a jaké ēasy padaly, tady jsou výsledky kategorie muži: 1. Buková u PƎíbrami (21,41), 2. BezdĢdovice „B“(22,28), 3. Kocelovice (23,30), 4. Dr. Málkov (26,61), 5. Blatná (27,11), 6. Meēichov (27,65), 7. Chobot (27,92),
8. HlubynĢ (29,56), 9. Hajany (30,57), 10. MyšƟce (33,63), 11. Uzeniēky
(40,25), 12. Radomyšl (43,50), 13. Uzenice (45,93), 14. Skaliēany (47,29),
15. Chlum (60,35), neplatné pokusy – ZáboƎí, Sedlice, BezdĢdovice „A“.
A pak to pƎišlo – kategorie ženy. My a ētyƎi naše soupeƎky. Bohužel
útok se nám nepovedl a tak jsme s výsledným ēasem nebyly spokojené. Co naplat, nemá cenu se v tom hrabat, pƎíštĢ to snad klapne lépe.
Finální poƎadí kategorie ženy: 1. Chobot (24,15), 2. Hajany (27,62), 3.
Sedlice (27,82), 4. Dr. Málkov (28,41), 5. BezdĢdovice (35,72).
Po ženách nastoupili veteráni. JednoznaēnĢ zvítĢzilo domácí družstvo, které si zabĢhlo svƽj zaơm nejlepší ēas. PevnĢ vĢƎím, že tento
úspĢch není poslední. Jak bylo Ǝeēeno, domácí vyhráli s ēasem 25,98,
druhé místo obsadili veteráni z Uzenic (26,71), tƎetí pƎíēku obsadily
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Hajany (28,13) a nepopulární bramborová medaile putovala do Skaliēan
(33,31).
Zlatým hƎebem soutĢžního dne bylo vystoupení málkovských veteránek alias „velkých holek“ (jak hlásala jejich triēka). Poēáteēní nervozita
byla zbyteēná, protože „holkám“ klapl útok na výbornou a dokonēily ho
v ēase 33,25. „Holky“ nepodcenily pƎípravu a pocƟvĢ trénovaly. Jejich
námahu odmĢnil bouƎlivý potlesk všech divákƽ a ocenĢní od sboru také
nebylo k zahození, každá ze závodnic obdržela rƽži a spoleēnĢ se pak
pusƟly do sladké odmĢny.
Lucie Kyliánová

DeseƟboj
Ke dni dĢơ se již tradiēnĢ koná „Málkovský deseƟboj“. Letošní roēník vyšel na sobotu 7. ēervna. Možná by neuškodilo zopakovat, v jakých
disciplínách se soutĢžilo: hod na koš, vrh kostkou, stƎelba ze vzduchovky, skok z místa, ´ex-ování´ nápoje na ēas, šipky, kop na bránu, stƎelba
s hokejkou na bránu, chƽdy, slalom na kole. Letos bylo dĢơ jako šafránu, ale kategorie mužƽ i žen byla také silnĢ zastoupená. StejnĢ jako loni
se boje o medaile zúēastnilo 23 odvážlivcƽ. SoutĢžní klání zaēalo okolo
desáté hodiny a do polední pƎestávky se sƟhly ētyƎi disciplíny. Odpoledne nastaly, pro mnohé, ty obơžnĢjší soutĢže. Ve zdraví a duševní pohodĢ
všichni zdárnĢ dokonēili všechny disciplíny. Po složitém poēítání bodƽ
se v pƽl šesté veēer konalo vyhlášení vítĢzƽ. V kategorii dĢơ zvítĢzila
Natálka Vlēková, která za sebou nechala svého mladšího brášku ChrisƟána. Mezi ženami se nejlépe daƎilo KátĢ Burianové, druhé místo obsadila
Lucie Kyliánová, tƎeơ pƎíēku získala Magda Fousová. V kategorii mužƽ
obhájil první místo, loŸský vítĢz, Luboš Kylián ml., v tĢšném závĢsu za
ním se umísƟl MarƟn Lapka a na tƎeơm místĢ skonēil Pavel Burian. Po
soutĢži si všichni zúēastnĢní mohli užít vynikající obēerstvení v podobĢ
grilovaného masa a klobás.
Lucie Kyliánová
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i tĢžké, za to, ale jej bylo velmi málo a ke všemu ještĢ dosƟ laciné, než
sláma dostala velikou cenu, ponĢvadž jí málo bylo, prodávala se kopa
tj. 12 ēentníƎu víd. (vysvĢtlivka autora: centýƎ-cent, vídeŸský cent = 100
liber = 56 kg) váhy za 12 až 25 zlatých rak. ēes. (rakousko-ēeských), dle
toho jak bĢhem ēasu cena vstoupala.
Vzdor toho velikého sucha, brambory se urodily ve velikém množství,
tak že, skoro každý, kdož brambory sázené mĢl, více jich nikdy nemĢl,
aniž tak veliké, aniž tak pĢkné. Píce bylo vƽbec málo, tak že dobytek
s velikou obơží a pƎi velké šetrnosƟ pƎezimoval.“
KronikáƎ dále pokraēuje, jaké následky neúrody posƟhly rolníky
i další Ǝemeslníky.
„... rolník nedal žádnému mnoho co vydĢlat, koupil jen to, co muselo
nevyhnutelnĢ být, a to proto, že že nemĢli ēím plaƟt, ... z ēehož povstala
mezi všeobecným lidem býda (bída) v takové míƎe, o které nikdy ještĢ
slýcháno nebylo“.
Poznámka autora k zde uvedeným mírám a váhám: V tĢchto dobách
nebylo jednotných mĢr ani vah. Byly v rƽzných krajích a místních
zvyklostech znaēné rozdíly a tak pƎi obchodování a prodeji se muselo
znát, kterých mĢr se používá. VĢtšinou na trhu byly tyto údaje vyvĢšeny.
Nejvíce zmatkƽ bylo v mírách dutých neboli prostorových. Ani míry
délkové nebyly na tom lépe. „VídeŸská mĢna“ (také císaƎská), plaƟla do
r. 1858; mincovní jednotka 1 zlatý = 100 krejcarƽ. Na zlatky a krejcary
se poēítalo ještĢ dlouho po zavedení koruny a haléƎƽ. Tato mĢna se
pƎestala užívat bĢhem první svĢtové války.
Petr Vích, HnĢvkov

SKALIANY
Mše svatá ve skaliēanské
kapliēce a
pouƛový víkend ve
znamení deštĢ
Po ētyƎi desítky let se ve skaliēanské kapliēce nekonala mše svatá.
Tuto skuteēnost „prolomila“ letošní pouƛ. Slavnostní bohoslužbu
celebroval v sobotu 17. kvĢtna krátce pƎed polednem pan faráƎ Marcin
Piasecki. PƎed obƎadem samotným pohovoƎil o patronu místní kaple,
jež je zasvĢcena sv. Janu Nepomuckém, a zmínil se i o jeho odkaz pro
dobu souēasnou. Samotnému liturgickému procesu byli pƎítomni
místní i pƎespolní všeho vĢku ve zcela zaplnĢném svatostánku, který je
v majetku obce a od poēátku 90. let 20. stoleơ je postupnĢ opravován
a to jak stavebnĢ, tak z hlediska restaurátorských ēinnosơ. Poēetná
úēast na mši svaté byla pƎíjemným povzbuzením k myšlence na její
pravidelné konání a opakování u pƎíležitosƟ skaliēanské pouƟ. Na tomto
místĢ bych chtĢl jménem Osadního výboru Skaliēany i jménem svým
srdeēnĢ podĢkovat za vstƎícnost a vƎelost pana faráƎe, za jeho vlídná
slova a za podnícení zamyšlení se nad bĢhem a smyslem žiơ v tomto

HN VKOV
Sucho v roce 1893
Letošní jarní poēasí, zejména mĢsíce od dubna do ēervna vykazovaly
znaēný srážkový deÞcit. Mnoho lidí se dušovalo, že takové poēasí dlouho
nepamatují. A mĢli pravdu. I meteorologové se na tomto jevu shodli.
Tak jsem se podíval do historie naší obce. Zalistoval jsem v kronice
HnĢvkova a našel zápis o suchu, které obec posƟhlo.
Zápis do kroniky tehdy sepsal bývalý kronikáƎ pan FranƟšek Bubna.
V kronice psáno jest:
„PamĢƟhodným jest zaznamenaný rok 1893 jenž nade všechny jiná
léta, která v pamĢƟ byly, svým velikým suchem se ukázal, tak že hned
od jarní setby, t.j. od zaēátku mĢsíce dubna nezapršelo, až teprve na
poēátku žní, t.j. v druhé polovinĢ ēervence pƎišla vláha, která úrodĢ
ovšem jíž velmi málo prospĢla. Toho roku bylo obilí, co se váhy týēe

P. Marcin Piasecki pƎi mši ve Skaliēanech
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uspĢchaném svĢtĢ. Samotný pouƛový víkend byl tentokrát poznamenán
nevlídným poēasím, jež zpƽsobilo nucenou zmĢnu programu. Odvolána
byla taneēní zábava skupiny K-Band i nedĢlní odpolední posezení
s písniēkou, které mĢl tradiēnĢ obstarat pan Koubek se svým hudebním
tĢlesem. Na vystoupení Taneēního klubu ížová taktéž nedošlo,
pƎestože ēlenky a ēlen tohoto uskupení do Skaliēan dorazily, ale
poƎadatelé rozhodli o tom, že taneēnice nebudou nuƟt trápit se tancem
mezi kapkami (nebo spíše mezi cákanci) deštĢ, které by nepochybnĢ
odnesly zdravotnĢ. Doufejme, že potencionální úēinkující na Skaliēany
nezanevƎou. SplnĢným bodem programu bylo zábavné odpoledne
s Duhovými ještĢrkami, které pƎipravily velice zajímavý program pro dĢƟ
a za to jim patƎí veliké podĢkování, které je nutné vyslovit i všem, kteƎí
i pƎes nepƎízeŸ poēasí na pouƛ do Skaliēan dorazili a nakonec se snad
i dobƎe bavili, a zejména všem, kteƎí se podíleli na nároēné organizaci
skaliēanské pouƟ.
Václav Cheníēek

DĢtský den ve Skaliēanech ozdobil
hastrman a ēerƟce
Již popáté v ƎadĢ se uskuteēnil pod taktovkou skaliēanských maminek
dĢtský den, jehož termín byl tentokrát zvolen na sobotu 7. ēervna,
na tradiēním místĢ u skaliēanského Rybníēku. OproƟ pouƟ byla všem
pƎítomným tentokrát nebesa naklonĢna a výborné poēasí provázelo
všechny soutĢžní kategorie. Úēast byla oproƟ minulým rokƽm o nĢco
nižší, patrnĢ z dƽvodu soubĢhu akcí v sousedních obcích, ale i pƎesto se
do soutĢží zapojilo více než tƎicet dĢơ. Na hladký prƽbĢh všech disciplín
tentokrát dohlížel, kromĢ tradiēních organizátorek a poƎadatelƽ také
vodník a ēerƟce. Tyto pohádkové bytosƟ u nĢkterých dĢơ vyvolaly
znaēný respekt a ēerƟce dokonce i zájem dospĢlých mužƽ, který ochabl
pƎi zjištĢní, že ēerƟce je vlastnĢ ēert. Výborný ohlas zaznamenal i skákací
hrad zapƽjēený od paní Antošové z Blatné. SoutĢžící byli tradiēnĢ bohatĢ
odmĢnĢni rozliēnými cenami zakoupenými z prostƎedkƽ obce a cenami
od sponzorƽ (významné podĢkování patƎí zejména spoleēnosƟ LeiĬeit
Blatná), rodiēové a organizátoƎi pak spokojenými úsmĢvy na tváƎích
nejmenších ratolesơ. Velmi vydaƎený den byl zakonēen dospĢláckým
sousedským posezením, které svou vynikající hudební vložkou skvostnĢ
vylepšilo country trio TAM-TY. Bujará veselice pokraēovala i po zakonēení
hudebního vystoupení a ukonēena byla až v pozdních noēních hodinách
(lépe Ǝeēeno nad ránem). Pro mnohé to byl znamenitý zážitek a všichni,
kdo u rybníēka vytrvali, si zakonēení akce náležitĢ užili a to je dobƎe.
Václav Cheníēek

SDH Skaliēany na soutĢži v Blatné

hasiēské stƎíkaēky PS 12, která je sama veteránkou mezi stroji, které se
objevují na hasiēských soutĢžích (pochází z roku 1971). Velkou mĢrou
pƎispĢl k opravĢ Jaroslav Sojka st. a LudĢk Miēka. Znamenitou práci pro
sbor odvádí dlouholetý ēlen sboru Milan Poēta a ani ostatní ēlenové
SDH, který byl ve Skaliēanech založen již v roce 1899, se nenechávají
zahanbit a mohou-li, podílejí se ve svém volném ēase na ēinnosƟ
sboru a to nejen svojí úēasơ na soutĢžích, ale i pƎi pƎípravĢ kulturních
a jiných akcí v obci, stejnĢ jako na ostatních ēinnostech souvisejících
s obecním dĢním. Výše zmiŸované nasazení a odhodlání týmu pƎineslo
vynikající výsledek v podobĢ vítĢzství v kategorii veteráni na hasiēské
soutĢži v ChobotĢ, která se konala 5. 7. letošního roku a skaliēanský
tým dosáhl svého nejlepšího ēasu na 2B, kdy se poprvé podaƎilo stlaēit
ēas pod 30 vteƎin a to na výsledných 29:20s. Oslava historického
úspĢchu a prvenství se nadmíru vyvedla a byla zakonēena podveēerním
spoleēným a hromadným skokem ēlenƽ soutĢžního družstva do rybníēka
ve Skaliēanech, ēímž bylo splnĢno nĢkdejší pƎedsevzeơ jednoho z ēlenƽ
družstva.
Nadšení a bojovnost ēlenƽ soutĢžního týmu vyvrcholilo veteránským
prvenstvím na soutĢži v Uzeniēkách s ēasem 26:12s (2B) a tƎeơm
místem v kategorii muži (32:79s na 3B). I z této soutĢže byl návrat domƽ
poznamenán povinnou vítĢznou koupelí a obrovskou radosơ ze zisku
dvou pohárƽ bĢhem jedné soutĢže a hlavnĢ historickými a rekordními
týmovými ēasy. Doufejme, že elán, s jakým se obrození skaliēanšơ hasiēi
pusƟli do akƟvit, jen tak nevyprchá.
Václav Cheníēek

FK KOZEL Skaliēany cơ
coubertenovské tradice

ZávĢreēné deÞlé dĢơ s hastrmanem

SDH Skaliēany opĢt na soutĢžích
Po obnovĢ ēinnosƟ Sboru dobrovolných hasiēƽ Skaliēany, vyráží
soutĢžní sestavy SDH i v letošním roce na nĢkteré závody v okolních
obcích. Zajímavosơ je, že témĢƎ stejná sestava startuje jak v kategorii
muži, tak v kategorii veteráni, což je patrnĢ unikum. Ambice týmu nejsou
vysoké, i vzhledem k vĢkovému složení týmu a nevelkým zkušenostem.
Ale bojovnost, chuƛ závodit a nasazení jednotlivých ēlenƽ týmu je
pƎíkladná. BĢhem zimního období došlo ēleny sboru k další rekonstrukci

V duchu coubertenovských sportovních
tradic „není dƽležité zvítĢzit, ale zúēastnit se“
se tým FK Kozel Skaliēany úēastnil jubilejního 20.
roēníku fotbalového turnaje Buzický bejk, který
se odehrál o posledním ēervnovém víkendu ve sportovním areálu v obci
Buzice. Tým složený vesmĢs s ryzích amatérƽ, posílený o nĢkolik hráēƽ,
kteƎí to s míēem opravdu umí, v základní skupinĢ jednou remízoval
a dvakrát prohrál. Ve ētvrƞinálovém zápase pak podlehl pozdĢjšímu
vítĢzi ze ŠkvoƎeƟc. Podstatnou informací však budiž fakt, že se dokáže
sejít nĢkolik nadšencƽ, kterým nejde ani tak o výsledek, ale o dobrou
náladu, o partu kamarádƽ, kteƎí si ēas od ēasu dokáží udĢlat humor
i sami ze sebe a o to, že pokud se chce, tak jde všechno (bez brblání
a zbyteēných kriƟckých slov). Za to jim patƎí dík. PodĢkování kromĢ
našich hráēƽ a fanouškƽ (nechybĢl ani tradiēní maskot) zasluhují
i poƎadatelé – SDH Buzice, Obec Buzice a hlavnĢ Petr ilák Samec, kteƎí
tradiēnĢ dobƎe pƎipravili turnaj, který snad bude dále pokraēovat.
Václav Cheníēek
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KolekƟvy žákƽ z MateƎské školy Radomyšl vyhrály dƎevĢné hraēky z dílny Jana Frömla ze
Strakonic, který je mj. držitelem cerƟÞkátu Regionální produkt PrácheŸsko.

Kosíková, MatĢj Thorovský a Lucie Zoubková (všichni 7. B, ZŠ JAK
Blatná); Konēelová Klára a Eva KƎivancová (obĢ 8. TƎ., ZŠ ZáboƎí); Monika
Horynová a Eliška Dumská (obĢ 9. TƎ., ZŠ ZáboƎí); Ivana Brožová, KateƎina
Rážová a ZdeŸka Sedláēková (všichni 9. tƎ., ZŠ TGM Blatná)
VítĢzƽm gratulujeme! Drobné pƎedmĢty budou pƎedány prostƎednictvím škol na zaēátku pƎíšơho školního roku.
Radka Vokrojová

Knihy v regionu

JeštĢ k soutĢži, co nám stromy poskytují
Výstava „KvĢty, plody, kmeny aneb co nám poskytují stromy“ skonēila 25. kvĢtna. Pro návštĢvníky z Ǝad školou povinných byl pƎipraven
soutĢžní test se 13 otázkami. VyplnĢných testƽ se sešlo celkem 213,
z toho nebylo možné do koneēného poƎadí zaƎadit 2 testy, které vyplnili
dospĢláci. PƎesto jim velmi dĢkujeme za projevený zájem a gratulujeme
ke správným odpovĢdím. Více než dvĢ desítky testƽ nebyly podepsány
úplným jménem, pƎíjmením s uvedením školy a tƎídy. Sice vƟpnĢ jeden
soutĢžící uvedl jméno Igor Hnízdo, ovšem jako uēitel na obecné škole
nebo pƎírodovĢdec by se tĢžko uplatnil, ze 13 možných získal jen 8 bodƽ.
Musíme zdƽraznit, že na všechny otázky bylo možné najít odpovĢdi na
výstavĢ.
Nevíme, zda se již stalo tradicí, ale pravdou je, že žáci prvního stupnĢ
základních škol jsou v tĢchto soutĢžích úspĢšnĢjší (znalostní testy, které
jsou souēásơ výstav z cyklu o pƎírodĢ). Možná mají více snahy uplatnit
své znalosƟ, trpĢlivosƟ dohledat správné odpovĢdi, jistĢ jsou disciplinovanĢjší.
Celkem 10 soutĢžících z 1. StupnĢ ZŠ získalo plný poēet bodƽ:
Kaēka Klásková a Roman Kuēa (oba 1. B, ZŠ JAK Blatná); Karolína Bejēková, Laura Hochmutová a Adélka Žáēková (všechny 2. B, ZŠ JAK Blatná);
Hana Tomanová (3. A, ZŠ JAK Blatná; Natálie Kostohryzová a Adam Kuēa
(oba 3. B, ZŠ JAK Blatná); Sandra Vondrová (4. B, ZŠ JAK Blatná); Vítek
\íha (5. tƎ. ZŠ TGM Blatná).
Zvláštní cenu získávají Ɵto žáci 1. StupnĢ:
Adéla Bejēková, Gabriela Pacovská a Nina Prokopcová (všechny IV. A,
ZŠ JAK Blatná); Adriana Chodová a Anna Svobodová (obĢ V. A, ZŠ JAK
Blatná)
Ze druhého stupnĢ ZŠ získalo plný poēet bodƽ 6 soutĢžících:
Olívie Machovcová, Aneta FoƎtová a Barbora Koželuhová (všechny 7. A,
ZŠ TGM Blatná); Monika Poláková (7. TƎ., ZŠ ZáboƎí); Tereza Skolková (7.
B, ZŠ JAK Blatná); Stanislav Kuēera (8. TƎ., ZŠ ZáboƎí);
Zvláštní cenu získávají Ɵto žáci 2. StupnĢ:
Erika Maradová, KateƎina Koēí, Eliška Staklová, KateƎina Bobková
(všechny 6. tƎ., ZŠ BĢlēice); Rebeka Cinková (6. TƎ., ZŠ ZáboƎí); Kristýna

Kniha od
Mgr. Vladimíra
ervenky
„ŠlechƟcké rody
Blatenska, 3. ēást“
je v prodeji
v Infocentru, tƎ. J. P.
Koubka 4, Blatná, nebo
v kanceláƎi SOB, Na
TržišƟ 727, Blatná.

Kniha od
Mgr. JiƎího Sekery
„Böhm rƽže
Blatná“
je v prodeji
v Infocentru, tƎ. J. P.
Koubka 4, Blatná, nebo
v MĢstském muzeu
Blatná, nám. Míru 212,
Blatná.
Pavel Ounický,
místostarosta mĢsta
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Knihy v regionu
Kniha veršƽ od
JiƎího Simandla
„Milovanému
kraji“

Lukáš Chvátal, 7 let, MŠ Šilhova Blatná

je v prodeji
v Infocentru, tƎ. J. P.
Koubka 4, Blatná,
nebo v kanceláƎi SOB,
Na TržišƟ 727, Blatná.

Strakonické muzeum vydalo unikátní publikaci
Muzeum stƎedního Pootaví Strakonice vydalo k výroēí
120 let od svého založení publikaci Hrady, hrádky a tvrze
na Strakonicku, Blatensku a VodŸansku, která je zúroēením
dlouholeté práce autorƽ BoƎivoje Nechvátala a FranƟška
Kašiēky.
AutoƎi na sbĢru materiálu pracovali s pƎestávkami od
roku 1997. Tento nový Ɵtul navazuje na Hrádky a tvrze na
Strakonicku z roku 1986. Práce je rozšíƎená o nové nálezy,
plánovou a fotograÞckou dokumentaci a o stavebnĢ historický
vývoj hradƽ Strakonice, Blatná, Helfenburk a StƎela. U Ǝady
lokalit jde o první zpracování jejich historického vývoje.
Na 632 stranách poskytuje kniha znalosƟ o 143 lokalitách,
doplnĢné 250 plány a 438 obrazovými pƎedlohami. Práce je
urēena nejen nové generaci historikƽ a badatelƽm, ale též
široké laické veƎejnosƟ se zájmem o historii jihoēeského kraje.
Je cenným katalogem jihoēeských památek, který poslouží
jak pƎi památkové ochranĢ objektƽ, tak pƎi jejich novém
stavebním rozvoji a také zvýšenému zájmu veƎejnosƟ o jejich
návštĢvu. Obsáhlé resumé v nĢmēinĢ a angliēƟnĢ zajišƛuje
dostupnost výsledkƽ prƽzkumu i pro historiky ze zahraniēí.
Slavnostní kƎest knihy se uskuteēnil za pƎítomnosƟ autorƽ
pƎi slavnostní vernisáži výstavy „120 let muzea“, kterou
byla otevƎena nová turisƟcká sezóna v expozicích muzea na
strakonickém hradĢ. Publikace je v prodeji za cenu 360,- Kē
v Zámecké galerii, na pokladnĢ na strakonickém hradĢ a na
mlýnĢ v Hoslovicích.
Ing. Ludmila Koštová
povĢƎený zástupce Ǝeditele

Akce na bazénu
Když jsme v r. 2011 podepisovali s naším
zƎizovatelem smlouvu o partnerství na projektu
„Rekreaēní areál mĢsta Blatná – revitalizace
zanedbaného areálu na obēanskou vybavenost“,
vĢdĢli jsme, že novĢ vzniklý areál bazénu budeme
urēitĢ využívat. A naše pƎedpoklady se beze zbytku splnily. KromĢ
hodin plavání v rámci tĢlesné výchovy nebo školní družiny, je možné
bazén využít i k rƽzným soutĢžím. Naše první akƟvita tohoto druhu se
uskuteēnila ve ētvrtek 19. ēervna. UspoƎádali jsme tu další školní akci
vĢnovanou 110. výroēí školy, a to plaveckou štafetu na 110 x 100 metrƽ.

110 plavcƽ - zástupcƽ 3. až 9. tƎíd a pedagogƽ - vytvoƎilo mohutné
družstvo, které ve dvou drahách naráz zdolávalo daný úsek. A výsledný
ēas byl obdivuhodný. 11 000 metrƽ zdolali plavci za 5 hodin 38 minut
a 10 vteƎin. Plavecké dopoledne si všichni užili nejen ve vodĢ, ale i na
ostatních herních prvcích v prostoru kolem bazénu.
Mezi hlavní radovánky v letním období patƎí beze sporu plavání.
Ale i pƎi této ēinnosƟ je nutné myslet na zdraví a bezpeēnost. Na bazén
jsme si tedy došli i pro pouēení. Jaká úskalí na plavce mohou ēekat
a jak jim pƎedcházet, velmi pƽsobivĢ, s využiơm konkrétních pƎípadƽ,
pƎiblížil žákƽm šestých tƎíd pƎímo v prostorách bazénu pan Petr
Novotný. Po pƎednášce, kterou dĢƟ pozornĢ poslouchaly, následoval
ještĢ doprovodný Þlm. Chci vĢƎit tomu, že se dĢƟ zásadami správného
chování budou Ǝídit.
JiƎina Karlíková
Ǝeditelka školy

DĢtská slavnost v ŠD
Dne 11. 6. se dĢƟ ve školní družinĢ bájeēnĢ bavily. Vychovatelky spoleēnĢ s maminkami z rady rodiēƽ pƎipravily pro dĢƟ “Letní slavnost” plnou her, soutĢží a kvízƽ. Hry probíhaly na školním dvoƎe, kde dĢƟ skákaly
do písku, trénovaly chƽzi na chƽdách, pƎebíraly barevné Þgurky, skládaly
puzzle, malovaly, rozeznávaly druhy zvíƎat aj. Za každou správnou odpovĢě získaly pohádkové žetony, které si promĢnily za kouzelné ceny.
PƎekvapením pro dĢƟ byla závĢreēná diskotéka poƎádaná chlapci ze
sedmé tƎídy. Na ní si pod vedením Dominiky eškové, naší bývalé žákynĢ, všichni zatanēily víƎivý tanec.
Tímto bychom chtĢly podĢkovat všem maminkám za pomoc pƎi
realizaci obchƽdku a her, dĢvēatƽm ze sedmých tƎíd za vedení soutĢží
a chlapcƽm za skvĢlou hudební teēku v tĢlocviēnĢ.
Vychovatelky ŠD na ZŠ J. A. Komenského Blatná
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kvĢty, které jsou rƽžové a voní. Kvete až do kvĢtna. Rosta na vlhkých
místech. Oddenek obsahuje silici hoƎēiny a minerály. Je to léēivá
rostlina.
Jana Drobníková
DevĢtsil lékaƎský
Stálo nás to 9 sil
najít v trávĢ devĢtsil.
aj uvaƎí nám Kájinka,
aby nás od hledání nebolela kolínka.
Karolína Voráēková
Pitulník žlutý – hluchavka žlutá
Je léēivá rostlina. Roste pƎi okrajích lesƽ, v kƎovinách a podél potokƽ.
Kvete od dubna do ēervence.
Adéla Žáēková

Ornitologická vycházka
Ve stƎedu 18. ēervna šla naše tƎída spoleēnĢ s V. A a tƎídními
uēitelkami Pavlou Voborníkovou a ZdeŸkou Lojdovou na vycházku
k rybníku \itovíz. U rybníka na nás ēekal ornitolog pan ZdenĢk Voborník,
který se kroužkováním ptákƽ zabývá již 30 let. Do síơ se nám chyƟli
rákosníci, sýkorka a kos. Ukázalo se, že rákosníci byli sameēek a samiēka,
protože samiēka mĢla vypelíchané bƎíško, aby mohla sedĢt na vejcích
a zahƎívat je holým tĢlem, které vydává více tepla než peƎí, které spíše
izoluje. Také jsme se dozvĢdĢli, že se u ptákƽ dá poznat, jestli je více než
rok starý nebo jestli je tento rok vylíhlý. Oba byli starší než jeden rok
a asi byli pár, protože se chyƟli najednou. SpoleēnĢ jsme je okroužkovali.
MĢli jsme pƎipravenu spoustu otázek a pan Voborník nám na všechny
ochotnĢ odpovĢdĢl. BĢhem ornitologické vycházky jsme si také opekli
vuƎty a spoleēnĢ sepsali 110 rostlin a živoēichƽ, které jsme cestou vidĢli
(to je náš pƎíspĢvek ke 110. výroēí školy). Byla to velmi nauēná a zábavná
procházka.
T. Šurátová, V. Kalousová, P. Holeēková, K. Bláhová, A. Piklová, V. B

Poznáváme pƎírodu
DĢƟ z II. B jsou opravdu zvídavé a šikovné. Jakmile jaro probudilo první jarní kvĢƟnky, zaēaly je poznávat, malovat, vymýšlet kvĢƟnové skƎítky
a víly a skládat o nich básniēky. Jarní kvĢƟny odkvetly a dĢƟ chtĢjí poznávat a vyhledávat nové a nové kvĢƟny.
Mám z jejich nadšení, nápadƽ a snahy velikou radost. Jen zkuste sami
posoudit, jak se jim jejich dílka povedla.
Marcela Karbanová
tƎídní uēitelka II. B
Svízel pƎítula
U nás roste na mezích, suchých loukách a v polích. Svízel je bylina se
silnou až 1 metr vysokou lodyhou. KvĢty jsou drobné, citrónovĢ žluté.
Listy jsou podlouhlé.
Laura Hochmuthová
Svízel pƎítula
Svízel znaēí trable,
pƎítula zas pƎítulnost,
když se chyơ za tepláky,
máme toho všichni dost.
Karolína Voráēková
Lupina - Vlēí bob mnoholistý
Je pĢstován jako okrasná rostlina. Listy jsou dlanitĢ až patnácƟēetné.
KvĢty modré. Plody jsou mnohosemenné lusky. Jedovatý.
Laura Hochmuthová
Vlēí bob mnoholistý
Víte, co je pohodiēka?
Odpoēívat u kaİēka.
A nejlépe na pasece,
kde se vlēí bob – kaİēko tƎese.
Karolína Voráēková
DevĢtsil lékaƎský
Je vysoký asi 50 cm. Od bƎezna rostou z oddenku lodyhy ukonēené

Pitulník žlutý
Hluboko v lese pod skalami,
cupity, dupity, bum, rum, bum,
hlídají poklad lesní skƎítci,
hlídají poklad i svƽj dƽm.
každý má malou lucerniēku,
svíơ si sobĢ na cesƟēku,
klip, klap, klip, klap, klop.
Karolína Voráēková

ÚspĢchy našich žákƽ v soutĢžích
Jedním z kritérií, podle nichž se mĢƎí úspĢšnost školy, je úēast a umístĢní žákƽ v rƽzných soutĢžích. Letos jsme se z vĢdomostních soutĢží
nezúēastnili jen olympiády z fyziky a nĢmeckého jazyka, v ostatních jedenácƟ soutĢžích jsme své zástupce mĢli. A že se neztraƟli, dokazuje
i 6 postupƽ do kol krajských. Jsme tomu moc rádi, protože si žáci nejen
pomĢƎí síly, ale úspĢchy jim pomohou i pƎi získávání bodƽ pƎi pƎijímacím
Ǝízení na stƎední školy. Radost mají i jednotliví vyuēující, kteƎí žáky pƎipravují, protože i to je vizitka jejich práce. V následujících Ǝádcích uvedu umístĢní žákƽ do 10. místa v okresních kolech a následnĢ i výsledky
v krajských kolech.
V olympiádĢ z ruského jazyka získala Ivana Maroušková (VII. A) ve
své kategorii 1. místo (bez postupu do krajského kola), Matyáš Hájíēek
(IX. A) 2. místo (v krajském kole byl 3.) a Dominika Holeēková (IX. A) 3.
– 4. místo. V olympiádĢ z ēeského jazyka se 3. místem prosadila Lenka
Rejdová z IX. B (v krajském kole 9.). Další velmi úspĢšnou soutĢží byla
zemĢpisná olympiáda, kde jsme mĢli zastoupení v kategorii žákƽ 6. tƎíd
– VojtĢch Janota (VI. B) se umísƟl na 1. místĢ (v kraji byl 7.) a v kategorii
žákƽ 8. tƎíd byl Matouš FamĢra (VIII. A) druhý (v kraji 5.). NeménĢ úspĢšná pro nás byla i biologická olympiáda, kde se v kategorii žákƽ 8. – 9.
tƎíd Johana Vinšová (IX. A) umístila na 3. místĢ (v krajském kole 10.),
v kategorii 6. – 7. tƎíd byl MatĢj Karban z VII. A v okrese 2. a v kraji 16.
Velký úspĢch zaznamenala v matemaƟcké soutĢži – PythagoriádĢ Diana Voborníková (IV. A), protože v kategorii žákƽ o rok starších získala
skvĢlé 1. místo, Aneta Piklová (V. B) se v té samé soutĢži umísƟla na
výborném dĢleném 2. – 4. místĢ. TĢsnĢ pod stupni vítĢzƽ (4.) se umísƟli
ve svých kategoriích v olympiádĢ z anglického jazyka sourozenci Bláhovi – VojtĢch (VI. A) a Taƛána (IX. A). Do desátého místa se v okresních
kolech umísƟli – v dĢjepisné olympiádĢ Linda Polívková pátá a Lucie SƟchenwirthová (obĢ VIII. A) šestá, v matemaƟcké olympiádĢ žákƽ 5. tƎíd
Aneta Piklová (V. B) pátá a Karin Míková (V. A) sedmá, v kategorii šestých
tƎíd byla Amálie Jankƽ (VI.B) osmá, stejnĢ jako v kategorii žákƽ 9. tƎíd
Taƛána Bláhová (IX. A), v chemické olympiádĢ obsadil Pavel Voborník
(IX. A) deváté a Leoš Peroutka (IX. B) desáté místo, nesmím opomenout
i další místa – páté Lindy Polívkové (VIII. A) a osmé Filipa Tuháēka (IX. A)
v biologické olympiádĢ.
Za zmínku stojí i ostatní soutĢže: pĢvecká – Jihoēeský zvonek, kde se
ve zlatém pásmu v okresním kole umísƟla Karolína Šišková (V. B) a Diana
Voborníková (IV. A), která postoupila do kraje, kde se umísƟla ve stƎíbrném pásmu, v soutĢži mladých zdravotníkƽ se družstvo žákƽ 1. stupnĢ
(ZbynĢk \ehoƎ, Jan Vilíta, Adam Jareš, Karin Míková, Vanesa Vávrová)
pƎes první místo v okresním kole dostalo do kola krajského, kde se umísƟlo na tƎeơm místĢ. Zdravotníci prvního stupnĢ získali ještĢ 2., 4. a 5.
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místo, zdravotníci 2. stupnĢ 2., 6. a 8. místo, v soutĢži s brannými prvky
byla naše družstva 1., resp. 5.
Sportovní soutĢže zastupují v tomto školním roce – fotbalová – McDonald´s CUP, kde se žáci 1. – 3. roēníku prvním místem v okresním kole
probojovali do krajského kola, kde získali 8. místo, žáci 4. – 5. roēníku se
v okresním kole umísƟli na 9. místĢ, hokejbalová – “Hokejbal proƟ drogám”, kde jsme získali 1. místo (žáci 6. – 7. tƎídy) a 2. místo (8. – 9. tƎída)
a atleƟcká – AtleƟcká všestrannost 1. stupnĢ, odkud 1. místa pƎivezli
Tomáš Schwarz (I. A), Natálie Strnadová (I. B) a OndƎej Oulehle (II. A)
a 3. místa David FiƎt (III. B), Pavel Šmat (V. A) a Tereza Šurátová (V. B).
Na všechny úspĢchy našich žákƽ jsem velmi pyšná a všem jim za
skvĢlou reprezentaci školy dĢkuji, samozƎejmĢ dĢkuji i všem vyuēujícím,
kteƎí žáky pƎipravovali.
JiƎina Karlíková
Ĝeditelka školy

NávštĢva Važce
Ve stƎedu 21. kvĢtna 2014 v 7 hodin ráno jsme vyrazili na návštĢvu
partnerské školy ve Važci, abychom zakonēili spoleēný projekt „KuchaƎka
nejen s krajovými jídly“, na kterém jsme pracovali celý školní rok. Zájezdu se zúēastnilo 44 žákƽ od ētvrté do deváté tƎídy a 6 pedagogƽ.
BĢhem cesty, kterou zpestƎili nejstarší žáci v roli prƽvodcƽ pƎedem
pƎipravenými informacemi o místech, kterými jsme projíždĢli, jsme mĢli
nĢkolik zastávek. I když bylo velké horko, cesta pĢknĢ ubíhala a kolem
ētvrté hodiny jsme byli na místĢ. Hned po pƎíjezdu jsme se zabydleli
v motorestu KriváŸ nedaleko Važce. Po vybalení a asi pƽlhodinové pauze jsme se vypravili do partnerské školy. Tam byl pro nás na uvítanou
pƎipraven velice hezký a zajímavý program, hra na housle, zpĢv a tanec
ve važeckých krojích nás pƎíjemnĢ pƎekvapily. Poté jsme se odebrali do
školní jídelny, byla malá, ale skvĢle a novĢ zaƎízená. Ochotná dĢvēata
i chlapci nám k veēeƎi pƎinesli výbornou špenátovou polévku a jako hlavní chod si pro nás pƎipravili „Važeckou pochoutku“ - jídlo z jejich kuchaƎky. My jsme je pohosƟli „Rychlými koláēky“ z naší kuchaƎky. Následovaly soutĢže v tĢlocviēnĢ – kluci v hokejbale, prohráli jsme – a venku na
hƎišƟ – dĢvēata ve vybíjené, vyhrála. Také tam pro nás bylo pƎipraveno
obēerstvení. Kolem deváté hodiny veēerní jsme odešli na motorest a po
veēerce šli spát.
Druhý den v 8:00 pro nás byla pƎipravena velká snídanĢ. Všichni jsme
se poƎádnĢ najedli, protože jsme pƎed sebou mĢli celodenní výlet. Plán
byl asi takový: výprava do Vysokých Tater, následnĢ Spišský hrad, pak
Poprad a zpĢt na motorest. A teě podrobnĢji. Výlet do Vysokých Tater
sice nevyšel podle plánu, byly tam toƟž uzavƎené cesty kvƽli polomƽm
po nedávné vichƎici, na poniēené lesy byl opravdu smutný pohled. Jinak
se všem Vysoké Tatry moc líbily, zvĢēnili jsme se pƎed Štrbským plesem
a výhledem do údolí. Místo plánovaného výletu na Hrebienok nás zubaēka (takový zvláštní vlak, který jezdí po ozubené koleji) odvezla do
Štrby, kde na nás ēekala naše „Modrá Laguna“ (takto jsme pojmenovali náš autobus). Pokraēovali jsme na mohutný Spišský hrad, ze kterého
bylo udĢláno muzeum. Vše bylo tak reálné a hlavnĢ moc pĢkné. Výhled
ze staré vĢže byl snad ještĢ krásnĢjší než z hor.
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Zpáteēní cesta do Popradu byla v poklidném duchu. Všichni se tĢšili,
až si nakoupí. Po pƎíjezdu zpátky do Važce jsme se hned pƎevlékli, protože pƎi cestĢ do Tater i na hrad a do Popradu bylo poƎádné horko. VzápĢơ
jsme odešli do školy na diskotéku. Škola je nová a modernĢ zaƎízená.
I veēeƎe byla opĢt moc dobrá, bylo kuƎe s rýží. JeštĢ pƎed slíbenou diskotékou bylo pár her. Zpoēátku nikdo z nás netancoval, ke konci jsme se ale
odvázali a roztancovali se. Už v devĢt hodin jsme ale odcházeli zpátky na
KriváŸ. Všechny nás to mrzelo, ale zároveŸ jsme vĢdĢli, že slovenské dĢƟ
jdou druhý den do školy a nás ēeká nároēný program – prohlídka Važce
a dlouhá cesta domƽ. Taky ještĢ než jsme usnuli ….
Další den jsme nejdƎíve navšơvili místní muzeum, kde jsme všichni vidĢli važeckou kulturu, vybavení sedlákƽ a prostých lidí, kostýmy
a ukázku dobových pokojƽ. Dále jsme zavítali do galerie, kde nám paní
Hybenová ukázala obrazy Jana Hály, a do domku, kde malíƎ žil a kde jsou
i ostatní vĢci spjaté s jeho životem. Díky Janu Hálovi, rodáku z Blatné,
bylo navázáno pƎátelství mezi mĢsty i školami. Ale teě už jsme byli zvĢdaví na jeskynĢ. Naše pƎedstavy se naplnily. Bylo to tam zároveŸ velmi
pĢkné, ale i velice sơsnĢné a vlhké. Po návratu na ēerstvý vzduch jsme
byli všichni nadevše spokojení.
Jenže nám všem vyhládlo a tĢšili jsme se na poslední obĢd ve školní jídelnĢ. PƎipravena byla polévka (zƎejmĢ nĢco na zpƽsob zeleninové
polévky) a jako hlavní chod výborná svíēková s rýží. Pochutnali jsme si!
Rychle jsme se ale rozlouēili s uēiteli i žáky a vydali se na cestu domƽ.
Necelé tƎi dny se nám naskytoval pohled na zasnĢžené Vysoké Tatry
a pohled do okolí. A i poēasí nám vyšlo krásné.
Na zpáteēní cestĢ nás zaskoēila bouƎka a vytrvalý déšƛ, cestou do
Blatné jsme i nĢkolikrát neplánovanĢ stavĢli a do našeho mĢsta jsme za
mírného deštĢ pƎijeli ve tƎi ētvrtĢ na dvanáct v noci.
ChtĢli bychom všem moc podĢkovat, paní Ǝeditelce a paním uēitelkám Tvrdé, Karešové, Voborníkové, Vejvodové a Srbové, dále také panu
Ǝidiēi - panu Vohryzkovi za šƛastný pƎíjezd nejen do Blatné, ale také do
Važce a okolí, ale i panu starostovi jak z Blatné tak i z Važce, celému
vedení školy z Važce za milé pƎivítání a velký dík patƎí také všem sponzorƽm, kteƎí ēásteēnĢ uhradili náklady na cestu. UrēitĢ lidí, kterým bychom
chtĢli upƎímnĢ podĢkovat, je mnohem a mnohem více. Takových zážitkƽ
už nebude mnoho! D KUJEME!
Filip Tuháēek, IX. A
Pro úplnost dodávám, že cestu na Slovensko jsme mohli absolvovat
i díky Þnanēním prostƎedkƽm z grantového programu „Podpora práce
s mládeží“ Jihoēeského kraje, Þnanēním darƽm od sponzorƽ - Dura AutomoƟve CZ, k.s. Blatná a Vishay Electronic, s.r.o. Blatná a pƎíspĢvku od
zƎizovatele MĢsta Blatná. Za dar pro slovenské pƎátele patƎí podĢkování
i podniku Blatenská ryba, spol. s r.o.
Všem ještĢ jednou velké díky!
JiƎina Karlíková
Ǝeditelka školy

Má smysl pƎíspĢvek na „SRPŠ“?
Mnoho z nás pƎi upomínce v žákovské knížce „PƎinést pƎíspĢvek do
sdružení rodiēƽ …“ povzdechne, že zase musíme poslat peníze do školy,
aniž bychom tušili, na co budou peníze použity.
Touto cestou bych chtĢla všechny pochybovaēe ujisƟt, že peníze jsou
vynakládány na akƟvity žákƽ a to napƎ. na úhrady cestovného pƎi soutĢžích, ceny pro oceŸované žáky, hrazení dopravy na lyžaƎský kurz, vybavení školní družiny a další mimoškolní akƟvity dĢơ. PƎíspĢvek od rodiēƽ
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není jediným zdrojem našich pƎíjmƽ. Sdružení organizuje vánoēní a velikonoēní jarmark, školní ples, akademii na zimním stadionu a další akce.
Rádi bychom touto cestou podĢkovali všem, kteƎí 6. 6. 2014 pƎišli na
zimní stadion shlédnout naši „venkovní akademii“ pod názvem Bavíme
se spoleēnĢ. PƎipravovaná vystoupení byla vypilována do posledního
detailu a bylo opravdu tĢžké vybrat vítĢze odpoledne. Díky patƎí pƎedevším žákƽm a pedagogƽm ZŠ J. A. Komenského v Blatné, rodiēƽm za
pƎípravu kostýmƽ a milým hostƽm žákƽm ze ZŠ Holeēkova v Blatné, ZŠ
Sedlice a taneēnicím z Domu dĢơ a mládeže v Blatné. Vaše hojná úēast
nám dává jasné znamení, že akce, které poƎádáme, mají své pƎíznivce.
Slibujeme, že o sobĢ naše sdružení dá opĢt brzy vĢdĢt.
Za SRPDŠ pƎi ZŠ J.A.Komenského v Blatné
KateƎina Maleēková

ZávĢr školního roku

Poslední den školního roku se každoroēnĢ louēíme s žáky 9. tƎíd
malou slavnosơ, kterou nazýváme „vymetání ze školy“. Nejinak tomu
bylo i letos. Špalírem mladších spolužákƽ prošly všechny tƎi tƎídy se
svými tƎídními uēitelkami ke vchodu, odkud je letos, kvƽli nepƎítomnosƟ
pana školníka, „vymetl“ pan uēitel. Za zvuku zvoneēkƽ a doprovodu
rodiēƽ a známých se všichni pƎesunuli k zámku, kde v obƎadní síni došlo
k slavnostnímu ceremoniálu. Se žáky se rozlouēil jak pan starosta, tak
Ǝeditelka školy, došlo k ocenĢní nejlepších závĢreēných prací, odmĢnĢni
byli i 3 nejakƟvnĢjší žáci z každé tƎídy. Všichni pak dostali kyƟēku
a pamĢtní list, ve kterém mĢli vložené DVD s fotograÞemi z tƎídních akcí,
kterých se zúēastnili bĢhem celé školní docházky. Na závĢr vždy vystoupil
zástupce tƎídy se zhodnocením školních let, podĢkováním a slovy na
rozlouēenou. Všechna byla moc milá a i my uēitelé moc dĢkujeme.
Pro bývalé žáky, tedy i pro ty letošní, plaơ to, že dveƎe školy jsou jim
vždy otevƎené a my jsme moc rádi, když pƎijdou a podĢlí se s námi o své
nové zážitky.
JiƎina Karlíková
Ǝeditelka školy

1. tƎída je za námi
PrvŸáēkové mají svƽj první školní rok za sebou.
Každý z 1. A ze Sluníēkové tƎídy se pƎesvĢdēil, že ēíst,
psát, poēítat a mnoho dalšího potƎebuje poƎádný kus píle a snažení. Vím, že ne vždy šlo všechno
s úsmĢvem na tváƎi, ale také
vím, že všichni dĢlali vše proto, aby jim šlo uēení co nejlépe. Prožili jsme spoleēnĢ
krásné chvíle a vĢƎím, že jich
bude mnohem více. ChtĢla
bych podĢkovat všem rodiēƽm za to, že svoje ratolesƟ
podporovali, dodávali jim
sílu, podíleli se na akcích tƎídy a spolupracovali na tom,
aby se dĢtem ve škole daƎilo
a líbilo. Je to obrovská pomoc
pro nás uēitele. Po celý rok
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nám také skvĢle fungoval Patronát nad prvŸáēky, pƎi kterém deváƛáci
zpƎíjemŸují první školní rok tĢm nejmenším.
V posledních dvou mĢsících se udála spousta akcí. PƎišly za námi do
školy babiēky z Domova pro seniory a ēetly nám pohádku O pejskovi
a koēiēce. Zúēastnili jsme se Májového bĢhu. Byli jsme se podívat na
výstavĢ Stromy, plody, kvĢty. Oslavili jsme Den dĢơ a nachystali si velkolepou oslavu narozenin paní uēitelky. Jeli jsme na dopravní hƎištĢ do
Strakonic. Spolu s deváƛáky jsme si pƎipravili na školní akademii vystoupení Pomáda, na kterém se podílela pƎípravou kostýmƽ jedna z šikovných maminek, paní Cibulková se svojí rodinou. Velice si toho vážíme.
Dalším velkým zážitkem pro nás byl výlet na zámek Orlík s dĢtmi ze 2.
A a paní uēitelkou VoƎíškovou. Projížěka parníkem po Orlické pƎehradĢ
na hrad Zvíkov v nás zanechala pocit námoƎníkƽ a na hradĢ zase pocit
ryơƎƽ a princezen. Také celoškolní akce „Žabák ZŠ TGM“ se velmi vydaƎila. Bylo vidĢt, že voda je všech dĢơ kamarád. V posledním týdnu jsme
zase pƎespali spoleēnĢ s našimi patrony ve škole, opekli si buƎty, podívali
se na pohádku a zatemnĢlou školou absolvovali bobƎíka odvahy. I pƎes
velké obavy všichni prokázali, že jim stateēnost rozhodnĢ nechybí.

Druhý den jsme se vydali pĢšky do BezdĢdovic, kde jsme se vydovádĢli na místním hƎišƟ. Zpáteēní cesta vlakem pƎišla po nároēném dni
vhod. Ve stƎedu nás ēekala nemilá povinnost, rozlouēení s našimi deváƛáky, kteƎí se o nás po celý rok starali a navštĢvovali nás v naší tƎídĢ.
Bylo to veselé louēení, ale všichni vĢdĢli, že se jedná o poslední chvíle.
Ve ētvrtek jsme ještĢ využili pozvání na zmrzlinu od paní ZdvoƎáēkové do
cukrárny Alfredo. DĢkujeme! A pátek? To byl den zúētování a zhodnocení celého roku, pƎedání vysvĢdēení a hurá na prázdniny.
Za celou naší Sluníēkovou tƎídu bych chtĢla všem deváƛákƽm podĢkovat za krásnĢ strávené chvíle, popƎát jim do dalšího života jen to nej-
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lepší a dát jim cennou
radu: aby si vždy dobƎe rozmysleli, jakou
cestou se vydají. Moc
Vám dĢkujeme, deváƛáci, byli jste nejlepší!
A pƎijěte se na nás
nĢkdy podívat.
Všem dĢtem pƎeju
sluníēkové prázdniny
plné koupání, výletƽ
a krásných zážitkƽ.
Pavla Fousová
tƎídní uēitelka
1. A

CK Ciao spoleēnĢ se ZŠ TGM Blatná
v Rakousku
Již tradiēnĢ se závĢr školního roku nese v duchu studijního Þniše,
ale také školních výletƽ a cestování. Letošní školní rok pro nás CK Ciao
pƎipravila zájezd do rakouského Solnohradska. ChtĢli jsme naēerpat
nové poznatky, ale také se pobavit a potĢšit se krásou rakouských Alp.
A to se, myslím, podaƎilo beze zbytku. PƎálo nám pƎedevším poēasí –
krásný kvĢtnový den k takovému výletu pƎímo vyzýval. Naše cesta
zapoēala v brzkých ranních hodinách. Oblíbený ēas odjezdu „3:33 od
Penny“ jsme všichni zvládli a plni oēekávání jsme se vydali na cestu.
Rakousko nás pƎivítalo nádherným proslunĢným ránem. Alpy ukázaly
své paradoxnĢ témĢƎ ēerstvĢ zasnĢžené vrcholky, idylka témĢƎ dokonalá. První zastávka se konala v mĢsteēku HallstaƩ. Historické mĢsteēko
nám nabídlo cestu pozemní lanovkou k nejvĢtšímu solnému dolu svĢta.
Jeho prohlídka spojená s pƎevlekem do „permonických obleēkƽ“ a jízdou po nejdelší dƎevĢné skluzavce Evropy zanechala v nás všech nevymazatelné vzpomínky. Odpoledne patƎilo mĢsteēku St. Wolfgang, adrenalinu na letní bobové dráze a jezeru Wolfgangsee. Podveēerní plavba
po tomto jezeƎe do mĢsteēka St. Gilgen naši návštĢvu v oblasƟ Solnohradska ukonēila.

Doufám, že se tento den líbil, pƎinesl pƎíjemné vyboēení z bĢhu
všedních dní a splnil pƎedevším pro dĢtské úēastníky i vzdĢlávací cíl.
DĢkuji všem dĢtem i dospĢlým za hladký prƽbĢh akce a CK Ciao, pƎedevším pak RNDr. Ladislavu Havlovi, za organizaci a perfektní prƽvodcovské služby.

Absolventské práce na ZŠ TGM
Blatná … letos již popáté
Téma této práce si žáci devátého roēníku mohli sami vybrat dle svých
zájmƽ a koníēkƽ. Každý si pak pƎizval ke spolupráci jednoho z uēitelƽ,
který se tak stal vedoucím jeho práce. Vedoucí práce žáka opravdu jen
vedl k tomu, aby obsahová ēást byla odpovídající a bez závažných nedostatkƽ. Žáci sami mĢli za úkol zpracovat textovou ēást v programu MicrosoŌ Word a prezentaci v programu MicrosoŌ PowerPoint. Ukázali tak,
co se v oboru informaƟky dokázali na základní škole nauēit. Na tĢchto
úkolech pracovaly tyto „týmy“ po dobu prakƟcky celého školního roku.
Finální zpracování probĢhlo v hodinách informaƟky.
V ēervnu nastal vrchol celé akce. V úterý 10. ēervna probĢhla slavnostní obhajoba tĢchto prací. Pomocí vytvoƎené poēítaēové prezentace
žáci pƎedvedli pƎed komisí (pí Ǝeditelka, pí zástupkynĢ a vedoucí práce)
výsledek své práce. NĢkteƎí se doslova zapoƟli, jiným nervozita nedovolila podat takový výkon, jaký si pƎedstavovali, nĢkteré prezentace na-
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opak byly zcela perfektní. NicménĢ všichni obstáli a výbornĢ se zhosƟli
svého úkolu. Tato první zkušenost „malé maturity“ byla nakonec pro
všechny velkým zážitkem a doufejme, že i dobrou zkušenosơ pro další
stƎedoškolská studia.
DĢkuji všem žákƽm i pedagogƽm za celoroēní práci na tomto projektu a MĢstu Blatná za sponzorské dárky pro absolventy.
Dana Houzarová
zástupkynĢ Ǝeditelky ZŠ TGM Blatná

Komu se nelení, tomu se
zelení aneb

akce žákovského parlamentu ve
šk. roce 2013/2014
Je tu konec školního roku, a tak se hodí zhodnoƟt, jaké akce a projekty v letošním roce pƎipravil pro své spolužáky ze ZŠ TGM žákovský
parlament. O tom, že je pƎísloví v nadpise skuteēnĢ pravdivé, jsme se
pƎesvĢdēili pƎed pár týdny, když jsme v pražské LucernĢ pƎebírali cenu
GraƟas Tibi za projekt Pomocná ruka. Tento projekt byl nominován
v kategorii základních škol a v konkurenci dalších neménĢ zajímavých
projektƽ vyhrál. My to ale bereme jako ocenĢní naší celoroēní práce
a doufáme, že nejen projekt Pomocná ruka stojí za zmínku. Ale pojěme
to vzít od zaēátku.
innost žákovského parlamentu jsme zahájili volbami 18. záƎí.
Z voleb vzešli parlamenƛáci, kteƎí se budou po dva roky podílet na ēinnosƟ ŽP. Další zájemci, kteƎí ve volbách neuspĢli, mĢli možnost nás pƎijít pƎesvĢdēit o tom, že jsou pro parlament užiteēní, a tak se náš tým
rozrostl o další „pomocníky“. O týden pozdĢji všechny zvolené zástupce
slavnostnĢ inaugurovala paní Ǝeditelka a uvedla je tak do funkce parlamenƛákƽ. První spoleēnou akcí, kterou jsme pro spolužáky uspoƎádali,
byl ´Plyšový maraton´ . Cílem bylo ubĢhnout délku maratonu a zároveŸ
pomoci azylovému domu Rybka v Husinci. Startovným v bĢhu byla plyšová nebo jiná hraēka a podaƎilo se nám jich vybrat skoro 500. Celou organizaci si vzal na starost žákovský parlament, bĢhu se úēastnili zástupci
mĢsta, rodiēe, uēitelé a samozƎejmĢ žáci ZŠ TGM. Vybrané hraēky jsme
pƎedali osobnĢ Ǝeditelce azylového domu paní DvoƎákové a v bƎeznu
jsme také azylový dƽm navštívili.
Celý listopad se nesl ve znamení pƎíprav na veƎejné prezentace, kterými vyvrcholila naše úēast v projektu Žákovské parlamenty SOS. Na veƎejnou prezentaci se k nám do školy sjeli zástupci škol z celého regionu
a samozƎejmĢ ēlenové domovské organizace CEDU doprovázeni vzácnými hosty Asherem a Gregem z Velké Británie. Spoleēné dopoledne bylo
korunováno vyhlášením ZŠ TGM konzultaēním centrem pro žákovské
parlamenty na prvním stupni a zároveŸ pilotní školou v projektu Škola
pro demokracii, který úspĢšnĢ navázal na projekt Žákovské parlamenty
SOS. Na konci listopadu jsme už potƎetí vyrazili do Prahy s cílem
prezentovat naše projekty v Senátu R. Tentokrát jsme vybrali projekt
´Plyšový maraton´ a získali jsme za nĢj ocenĢní od organizace CEDU.
Na základĢ tohoto úspĢchu jsme se rozhodli vytvoƎit manuál ´Plyšový
maraton´ v deseƟ krocích, který by mohl sloužit jako návod pro ostatní školy, jak podobnou akci zorganizovat a pomoci tak dalším azylovým
domƽm.
Slavnostní zakonēení celého projektu žákovských parlamentƽ se
uskuteēnilo v prosinci v Krkonoších. Náš tƎíēlenný tým ve složení Mgr.
Marie Šampalíková, Mgr. Ludmila Rƽžiēková a Mgr. Jaroslav VoƎíšek,
a dvouēlenný žákovský „Kaēka tým“ ve složení KateƎina Rážová (9. roēník) a KateƎina VanĢēková (5. roēník) si užil tƎídenní závĢreēný prožitkový
kurz v krásném prostƎedí chaty Andula. DozvĢdĢli jsme se podrobnosƟ
o projektu Škola pro demokracii a zasoutĢžili jsme si o pár zajímavých
výletƽ – jedním z nich byl napƎ. Parma Cup, kterého jsme se zúēastnili
v kvĢtnu. TĢsnĢ pƎed Vánoci jsme sƟhli uspoƎádat krátkou návštĢvu v základní škole ve Hvožěanech, kde se žákovský parlament teprve rozjíždí.
Pokusili jsme se parlamenƛáky moƟvovat k další práci, zahráli jsme si
spoleēnĢ pár her a došlo také na sdílení zkušenosơ s organizací celoškolních akcí.
O den pozdĢji, tedy 17. 12. 2013 jsme uskuteēnili velkou pƎedvánoēní charitaƟvní akci s názvem Kouzlo Vánoc. Poprosili jsme šikovné maminky, aby pro nás napekly vánoēní cukroví, které jsme pak rozdĢlili do
balíēkƽ a prodávali ve škole a v DomĢ pro seniory. Akcí se podaƎilo získat
skoro 5500,-Kē. Darovali jsme je organizaci Na rovinu, která podporuje
adopci na dálku. S organizací budeme spolupracovat i v pƎíšơm roce, pƎi-
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pravujeme spoleēné
besedy o Africe pro
celou školu.
V pƎehledu akcí
žákovského
parlamentu nemƽžeme
opomenout ēinnost
školního ēasopisu,
jehož redaktoƎi tvoƎí
v letošním roce nezávislý výbor ŽP. RedaktoƎi respekƟve redaktorky ēasopisu se
alespoŸ na chvíli staVítĢzství v cenách GraƟas Tibi
ly také pƎispĢvatelkami do Strakonického deníku. Oslovil je šéfredaktor Petr Škotko a dal jim
za úkol pƎipravit rozhovory s prvŸáēky. DĢvēata to zvládla na jedniēku
a obĢ první tƎídy pƎedstavila ve ēláncích, které vyšly jak ve Strakonickém
deníku, tak ve školním ēasopise. Dalším zajímavým poēinem redaktorƽ
školního ēasopisu byla pomoc pƎi organizaci Maškarního plesu, který
jako v pƎedchozích letech pro žáky uspoƎádalo SRPDŠ. Náš šéfredaktor
Vojta Bauš ples spolumoderoval a celou akci jsme ještĢ zpestƎili rozhovory redaktorƽ s žáky v maskách a písniēkami na pƎání.
Na konci bƎezna nás ēekala další charitaƟvní akce, které se tentokrát ujal „malý parlament“. Malý parlament se schází jednou za mĢsíc,
úēastní se ho žáci 2. – 5. roēníku a vede ho Mgr. VĢra Vitáková, která ve
funkci koordinátorky ŽP vystƎídala Mgr. Jaroslava VoƎíška. Malý parlament pƎipravil pro spolužáky ze školního klubu akci Mýdlo hrdina dĢơ.
Jejím cílem bylo upozornit na dƽležitost hygieny a na fakt, že ne všude
ve svĢtĢ mají dĢƟ k dispozici napƎ. mýdlo ēi pitnou vodu. Odpoledne
strávené ve školním klubu bylo plné vƽní, protože jsme ruēnĢ vyrábĢli
mýdla s logem žákovského parlamentu, která se pak prodávala na velikonoēní výstavĢ. VýtĢžek z mýdel poputuje na konto UNICEF.
Další osvĢdēenou akcí ŽP byla kvĢtnová burza knih. Tento druhý roēník jsme rozšíƎili nabídku knih a ēasopisƽ o prodej CD, DVD a poēítaēových her. Organizace se ujala opĢt Mgr. Hana Kubíková a Mgr. VĢra
Vitáková, kterým pomáhali ēlenové žákovského parlamentu. Burza byla
zase úspĢšná, nakoupili si nejen žáci, kteƎí burzu navšơvili, ale také prodejci mezi sebou. NĢkteré z neprodaných knih a DVD byly opĢt darovány
školní knihovnĢ.
Od druhé poloviny kvĢtna se oddávali ēlenové parlamentu výhradnĢ cestování. První naší exkurzí byl podĢbradský Parma Cup. Zúēastnili
jsme se turnaje ve vybíjené, který organizovala základní škola z PodĢbrad. Utkali jsme se o putovní pohár s družstvy z PodĢbrad a Peēek. ZvítĢzili reprezentanƟ z Peēek, my jsme skonēili na druhém místĢ. V pƎíšơm
roce bychom se rádi ujali organizace Parma Cupu u nás v Blatné. O ētrnáct dní pozdĢji nás ēekala dlouhá cesta za parlamenƛáky do PƎerova,
kterým jsme chtĢli oplaƟt jejich loŸskou návštĢvu u nás v Blatné. Cesta
byla sice dlouhá, ale pƎíjemná. Poēasí bylo pƎekrásné. V PƎerovĢ jsme
mĢli možnost navšơvit Muzeum Jana Ámose Komenského, ale také centrum mĢsta. Parlamenƛáci pro nás pƎipravili krásný dvoudenní program
plný spoleēných her, nechybĢla ani prohlídka školy. Akce „velkopƎestávkový výbuch“ nás natolik uchvátila, že bychom ji rádi pƎipravili na pƎíští
školní rok pro naše spolužáky. Cestu do PƎerova jsme mohli uskuteēnit
pƎedevším díky SRPDŠ, které nám zaplatilo velmi nákladnou cestu, za to
moc dĢkujeme.
Vyvrcholením všech akcí žákovského parlamentu však bylo pƎedávání
cen GraƟas Tibi v pražské LucernĢ. GraƟas Tibi („Díky TobĢ“) je cena za
obēanskou akƟvitu mladých lidí, kteƎí poziƟvnĢ ovlivŸují život ve spoleēnosƟ. Iniciátorem a organizátorem ceny je organizace lovĢk v ơsni.
Projekt ZŠ TGM Pomocná ruka byl nominován v kategorii základních
škol. V konkurenci dalších devíƟ neménĢ zajímavých projektƽ zvítĢzil
a dĢvēata si na podiu pƎevzala nejen ocenĢní, ale také poukaz na studijní zájezd do Norska, který se uskuteēní na konci srpna. Doufáme, že
náš projekt vzájemného douēování žákƽ bude inspirací pro ostatní školy,
že volný ēas nemusíme všichni nutnĢ trávit u poēítaēƽ ēi mobilních telefonƽ, ale mƽžeme ho vĢnovat svým spolužákƽm, pro které to „malé“
douēování mƽže znamenat velkou pomoc.
DĢkujeme všem, kteƎí našemu žákovskému parlamentu fandí – SRPDŠ a rodiēƽm, kteƎí nám poskytují nejen Þnanēní pomoc, ale také pomoc pƎi organizaci spoleēných akcí. Parlamenƛáci se schází každý ētvrtek
v sedm hodin ráno, a to témĢƎ vždy v plném poētu. Akce organizují ve
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svém volném ēase, vydávají školní ēasopis, douēují spolužáky, pƎispívají
na školní www stránky a spravují také svoji skupinu na facebooku. Za
podpory paní Ǝeditelky a ostatních pedagogƽ se mohou úēastnit akcí,
pƎi kterých reprezentují školu. Doufám, že máme nakroēeno správným
smĢrem a že i v dalším školním roce pƎipravíme pro naše spolužáky zajímavé akce a projekty.
Pokud byste chtĢli náš žákovský parlament jakýmkoli zpƽsobem podpoƎit nebo pƎizvat ke spoleēné akci, rádi se s vámi sejdeme.
za žákovský parlament ZŠ TGM Blatná Ludmila Rƽžiēková
koordinátorka ŽP
Naše škola zaznamenala v tomto školním roce nĢkolik mimoƎádných úspĢchƽ, o které bychom se s vámi rádi podĢlili. O jednom z nich
– vítĢzství v soutĢži GraƟas Tibi jsme se zmínili už výše, dalším velkým
úspĢchem bylo 3. místo žákynĢ 7. A Daniely Rodové v soutĢži Virtuální
svĢt nebo realita. Tomáš Viták ze 7. B se umísƟl na pĢkném 4. – 10.
místĢ v soutĢži Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu, kterou vyhlašuje eská
spoleēnost pro jakost. V Poháru vĢdy tzv. Science Cupu se naše soutĢžní
družstvo žákƽ 8. B ve složení T. Kubíková, D. Houzar, M. Polcarová, L.
\íská, K. Mošovská a L. Pavlová umísƟlo na výborném 5. místĢ. T. Kubíkové kromĢ toho zazáƎila i v biologické olympiádĢ, kde v krajském kole
úspĢšnĢ reprezentovala naši školu a umísƟla se na 8. místĢ. Na stupnĢ
vítĢzƽ v oblíbeném McDonald´s Cupu vystoupalo mužstvo chlapcƽ z 1.
stupnĢ ve složení D. Vondruška, V. Bláha, A. Bulka, T. Hutník, P. \íha,
O. Krátký, O. Drnek, V. \íha, J. Opava, O. Bauš, M. Mužík a F. Cheníēek.
SpoleēnĢ obsadili 3. místo. ÚspĢšným reprezentantem naší školy je
také Luboš Severin, žák 6. roēníku, který celoroēnĢ reprezentuje naši
školu v šachových soutĢžích. Jeho letošním nejvĢtším úspĢchem byl
pravdĢpodobnĢ postup do krajského kola pƎeboru mládeže.
Nejen svými znalostmi, dovednostmi a sportovními úspĢchy
reprezentují žáci naši školu. \editelskou pochvalu a vdĢk starostky
obce Kadov si získal Josef Kratochvíl, žák 6. roēníku, který svou duchapƎítomnosơ a rychlým jednání pomohl zabránit poēínajícímu požáru
v pƎírodĢ. Za jeho odvahu mu udĢlená Ǝeditelská pochvala urēitĢ patƎí.
A na závĢr byly Ǝeditelskou pochvalou a knižní odmĢnou obdarovány
také tƎi žákynĢ 9. roēníku – N. Hlinková, K. Rážová a M. Stulíková –
které si svou odmĢnu pƎevzaly z rukou Ǝeditelky školy na slavnostním
pƎedávání vysvĢdēení na blatenském zámku. Všechny tƎi dlouhodobĢ
reprezentovaly školu v projektu Žákovské parlamenty SOS, ve svém
volném ēase pƎipravovaly nespoēet akcí pro své spolužáky, a to v rámci
žákovského parlamentu a také patronátu nad prvŸáēky.
PƎedáváním vysvĢdēení na blatenském zámku jsme zakonēili letošní
školní rok. Dojemné chvilky se stƎídaly s úsmĢvnými, došlo na slzy i na
úsmĢvy pƎi vzpomínání na spoleēných pĢt let, které jsem jako tƎídní uēitelka mĢla možnost prožít se svou tƎídou. Moji žáci za tu spoleēnĢ strávenou etapu o pĢt let zestárli – dospĢli v mladé lidi, kteƎí budou v záƎí
pokraēovat ve studiu na stƎedních školách, gymnáziích nebo uēilišơch.
A já mám naopak pocit, že jsem s nimi za tu dobu o pĢt let omládla.
Každá akce, kterou pro žáky pƎipravuji, samozƎejmĢ stojí energii, ale
v tomto pƎípadĢ si troufám Ǝíct, že mi moji energii beze zbytku vraceli
svými úsmĢvy, vƟpnými historkami a nadšením, s jakým do všech akcí
šli. DĢkuji jim za to a pƎeji jim, aby si spoleēné zážitky dlouho uchovali
a aby první kroky v novém školním roce vykroēili pravou nohou.
Ludmila Rƽžiēková
tƎídní uēitelka 9. roēníku

Slavnostní rozlouēení s žáky 9. roē. na blatenském zámku
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tyƎi úēasƟ - ētyƎi
medaile
Za poslední ētyƎi roky se mƽže pochlubit
pouze 12 základních umĢleckých škol
z celé eské republiky ơm, že si z presƟžní
mezinárodní dĢtské výtvarné výstavy Lidice pƎivezly každý rok alespoŸ
jednu medaili Lidická rƽže. Lidickou rƽži udĢluje mezinárodní odborná
porota tĢm nejlepším výtvarným poēinƽm. Porota je složena z uēitelƽ
výtvarné výchovy a z výtvarníkƽ a letos se její práce zúēastnili odborníci
z eské republiky, Belgie, íny, Finska, Slovenska, Litvy a Lotyšska.
Mezi tĢchto 12 základních umĢleckých škol patƎí i ZUŠ Blatná,
pƎesnĢji Ǝeēeno vesmĢs výtvarné tƎídy paní uēitelky Evy urēové.
V roce 2011 získala medaili Lidická rƽže pro jednotlivce tehdy
deseƟletá Tereza Skolková. Téma 39. roēníku znĢlo „Tady bydlím, to jsem
já“. Do soutĢže bylo celkem pƎihlášeno 25 450 výtvarných prací z 66
zemí. eské dĢƟ obeslaly výstavu celkem 6 765 pracemi – z toho 49 bylo
ocenĢno individuální medaili.
Rok 2012 se nesl v duchu hesla „Divadlo – loutka – pohádka“.
Mezinárodní výtvarná výstava tak reagovala na 100. výroēí narození
JiƎího Trnky (1912 – 1969). Z celého svĢta se sešlo 26 064 prací. SoutĢže
se zúēastnilo 67 zemí. Jednu z medailí Lidická rƽže pro jednotlivce
získala blatenská KateƎina Koēí. Ze všech škol v eské republice, poēínaje
mateƎskými a konēe stƎedními, pƎišlo 6 336 výtvarných prací. Mezi ēeské
dĢƟ bylo rozdĢleno 67 individuálních medailí.
41. roēník mezinárodní výtvarné výstavy se konal na téma „Tradice
a dĢdictví lidu mojí zemĢ“. Blatenské dĢƟ tentokrát získaly kolekƟvní
medaili Lidická rƽže za kolekci kombinované techniky. Na tvorbĢ kolekce
koní a veselých maringotek se podíleli žáci a žákynĢ – Andrea Batystová,
Anna Bláhová, Evelyne Brodová, Šárka ervená, Eliška DvoƎáková,
Marek Hofreiter, Magdalena Beata Jánská, VojtĢch Pojer, Michaela
Prágerová, Kristýna StaŸková, Magdalena Švecová, Linda Vrbová a Lucia
Zadra. KolekƟvních medailí bylo v rámci ēeských škol udĢleno pouze 24.
I na tomto roēníku byla hojná úēast. Z 68 zemí dorazilo na stƽl odborné
poroty 24 593 prací, z toho od nás 4 040.
V letošním roce byla výtvarná soutĢž zamĢƎena na základĢ
doporuēení eské komise pro UNESCO na téma „Rodinné zemĢdĢlství
aneb Naše zahrádka a pole“. Rok 2014 a 42. roēník Lidic byl rokem
rekordním. Porota nakonec vybírala z 27 868 prací ze 77 zemí svĢta.
Z eské republiky pƎišlo z 344 škol 5 193 výtvarných prací. ZUŠ Blatná
opĢt získala medaili za kolekci kombinované techniky. Celkem mezi
ēeské školy rozdĢlila porota 28 kolekƟvních medailí. ZUŠ Blatná byla
zároveŸ v rámci hodnocení soutĢže jmenována paní Ivonou Kasalickou,
kurátorkou výstavy, mezi tĢmi školami, jejichž výtvarné práce patƎily
mezi ty, které se nejvíce líbily. Na letošní medaili se podíleli žáci a žákynĢ
– Anna Bláhová, OndƎej Hrabaēka, ŠtĢpán Pícha, Jan Podlešák, ZbynĢk
\ehoƎ, Anna Šulcová, Karolína Tichá a Vanesa Vávrová.
Nezbývá než popƎát paní uēitelce urēové hodnĢ podobných
úspĢchƽ do budoucích let a aby jí její žáci stále dĢlali takovou radost.
Miroslav HošƟēka

ZávĢreēné
pƎedstavení
taneēního oboru
ZUŠ Blatná
Na zaēátku ēervna se konalo
ZávĢreēné pƎedstavení taneēníkƽ
ze ZUŠ Blatná. Žáci s paní uēitelkou Veronikou Loukotovou pƎipravili za celý školní rok celkem
28 choreograÞí, z nichž 14 zatanēili pƎi ēervnovém pƎedstavení
v divadelním sále sokolovny. Žáci
se vĢnují lidovému, irskému, spoleēenskému i souēasnému tanci.

Na závĢreēném pƎedtanēení taneēní obor také vystoupil spoleēnĢ
s Blatenskými dudáky a keltským souborem Alban Eiler. Vystoupení žákƽ
sklidilo velký ohlas, diváci sledovali pƎedevším eleganci pohybu i nápadité choreograÞe.
Žáci taneēního oboru by chtĢli podĢkovat paní HelenĢ Francové za
ušiơ kostýmƽ a rodiēƽm za podporu a pomoc pƎi vystoupeních i organizaci závĢreēného pƎedstavení.

Vystoupení žákƽ ZUŠ Blatná
na Mezinárodním dudáckém fesƟvalu ve Strakonicích

23. srpna 2014 v 16:00 hodin
v poƎadu I. Novotné a J. Bašty
„Rok v našem kraji“ – hradní nádvoƎí

24. srpna 2014 v 13:00 hodin
v prƽvodu mĢstem

Závodníci SKS Tricykl
bodují ve svĢtovém
žebƎíēku UCI
Letošní paracyklisƟcká sezóna zaēala pro naše
tricyklisty déle, než bylo zvykem v pƎedchozích
letech. Na závody Evropského poháru jsme
vyrazili až v ēervnu do Elzachu (NĢmecko), kde v tvrdé konkurenci a na
traơch vedoucích krásným pohoƎím Schwarzwaldského lesa, vybojoval
Václav Vokƽrka 4. místo (kat. MT2) a Iveta Kolínská 2. místo (kat. WT).
Lada Ekrtová získala 3. místo v kat. WT2, kam byla podle zdravotního
stavu pƎeklasiÞkována od letošního roku.
Na pƎelomu ēervna jsme zamíƎili na krátké soustƎedĢní na
pƎepychové cyklisƟcké tratĢ v okolí Mimizan (Francie). Velmi kvalitní
široké cyklostezky vedou po nejvĢtší píseēné dunĢ podél AtlanƟckého
oceánu a spoleēná soustƎedĢní tricyklistƽ se zde zaēínají stávat milou
tradicí.
První víkend v ēervnu jsme pak pokraēovali na etapový paracyklisƟcký
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Vycházka kolem Sedlických rybníkƽ

závod ve velmi kopcovitém terénu v okolí Bilbaa. PoƎadatelé závod
pƎesunuli z dubna na ēerven, neboƛ již nĢkolik let se tento velmi nároēný
závod jel za velmi sychravého dubnového poēasí. Letos pro zmĢnu ve
slunném ŠpanĢlsku pršelo. Vašek Vokƽrka sƟhl v prƽbĢhu závodƽ Ǝešit
technické problémy se svým tricyklem, i tak v souētu ēasƽ dojel na 4.
místĢ (3. místo mu uteklo o necelou minutu). Iveta Kolínská vybojovala
vítĢzný trikot vedoucí jezdkynĢ kategorie WT1.
Na konci ēervence nás pak bude ēekat naše premiéra na SvĢtovém
poháru v Segovii (ŠpanĢlsko).
Rosniēky vybojovaly celkové 6. místo v 1. lize iBoccii.
Od loŸského roku bojovalo naše družstvo na závodech v iBoccie,
kde vybojovali start v 1. lize. Tento roēník skonēil posledním zápasem
v ēervnu v eských BudĢjovicích, kde naše družstvo celkovým 6. místem
potvrdilo své postavení v 1. lize i pro nadcházející sezónu.

Letní slunovrat je v Blatné ve znamení rybáƎských slavnosơ. Ale na
co se vždy tĢším, je vlasƟvĢdná vycházka s panem prof. Sekerou. JiƎí Sekera je nepƎebernou studnicí vĢdomosơ o místopisu a hlavnĢ o zdejších
rybnících. Jeho publikace jsou poutavé, ale vycházka, to je nĢco jiného.
A tĢch kilometrƽ co našlapeme. Letos je plánováno nĢco kolem patnácƟ kilometrƽ v povodí Brložského potoka u Sedlice. Sešlo se nás celkem
tƎináct, kteƎí byli ochotní naslouchat a na vlastní oēi i nohy absolvovat
celou trasu. Zaēínalo se v Sedlici a konēilo na vlakové zastávce v Rojicích.
Mnozí, aē místní, na mnohých místech byli poprvé a obdivovali úchvatnou krajinu s krásnými zákouơmi rybníkƽ. Obloukem pƎes rybníky Horní
a Dolní Zástavu, rybník Velkorojický a Ouhlín jsme se dostali na Milavy.
Dále jsme se podívali na Staroborský a po návratu zpĢt na Milavy, kde
jsme nechali odpoēinout a posilnit tĢlo i duši, se vydali k Velkorojickému
rybníku. Má ohromnou plochu a velkou retenēní schopnost, kterou v minulosƟ zachránil obce pod ním pƎed následky niēivých povodní. Prošli
jsme kolem rojických sádek k vlakové zastávce v Rojicích, kde náš výlet
skonēil. Díky poutavému výkladu nikdo nelitoval unavených
nohou a všichni jsme obdivovali vitalitu našeho prƽvodce.
PƎejme si, aby zdraví i nadále panu profesoru Sekerovi sloužilo. PƎíštĢ opĢt na
vidĢnou.
Petr Vích
Horní Zástava u hotelu Pilský

Naše akƟvity podporují: Jihoēeský kraj, MĢsto Blatná, Svazek obcí
Blatenska, Lesy R a.s., Saiatu FoundaƟon Bilbao, Konto Bariéry

Letošní rybáƎské slavnosƟ
Stává se už tradicí, že ve druhé polovinĢ ēervna poƎádá Centrum
kultury a vzdĢlávání Blatná spolu s podnikem Blatenská ryba rybáƎské
slavnosƟ, letos již popáté.
Hlavní program blatenských rybáƎských slavnosơ probĢhl v sobotu
21. ēervna a co bylo v letošním roēníku nové, bylo jejich dĢjištĢ. OproƟ
pƎedchozím letƽm se místo dĢje pƎesunulo z námĢsơ J. A. Komenského do ulice Na PƎíkopech, na nábƎeží Ǝeky Lomnice, na nádvoƎí vodního
zámku a na sádky Blatenské ryby.
SlavnosƟ zaēaly prƽvodem rybáƎƽ v ēele s koēárem taženým koŸským
spƎežením od zvonice kostela. Na zámeckém mostĢ požehnal pan dĢkan blatenským vodám a rybáƎi vhodili do Jezera tƎi kapry, aby splnili
tƎi pƎání.
Po projevech zástupcƽ mĢsta a kraje následoval na pódiu v nádvoƎí
pestrý program, který uspokojil staré i mladé. Vystoupila dechová
kapela Babouci, bubeníci, dudáci a taneēníci místní základní umĢlecké
školy, odpoledne Aneta Langerová a jiní.
NábƎeží lemovala dlouhá Ǝada stánkƽ s nejrƽznĢjším zbožím a zejména chutnými rybími pokrmy. Na sádkách, vyzdobenými fotograÞemi, se
prodávaly ryby a ukazovaly produkty zpracovny ryb. V zámeckém parku
vystoupilo divadélko RybníkáƎi s programem pro dĢƟ a tam také probĢhly na rybníku NadĢje závody lovu ryb pro dĢƟ do 15 let.
Ke zdaru letošního roēníku rybáƎských slavnosơ pƎispĢlo i krásné sluneēní poēasí, jež panovalo po všechny tƎi dny.
JiƎí Sekera

Vycházka kolem rybníkƽ
V nedĢli se pak uskuteēnila vycházka kolem rybníkƽ Sedlicka. Trasa
vedla zēásƟ po znaēených turisƟckých stezkách romanƟckou krajinou
okolo rybníkƽ Horní a Dolní Zástava, Ouhlína, PláŸavy, Starého boru,
Milav, kde bylo možno se obēerstvit, a Velkorojického. Pro mnohé
úēastníky to byla první návštĢva tĢchto míst. Vycházky se zúēastnil také
Ing. Karel Nƽsl z Blatenské ryby, který výklad o historii rybníkƽ obohaƟl
zajímavými informacemi o souēasném zpƽsobu rybniēního hospodaƎení.
JiƎí Sekera

Výklad JiƎího Sekery u Velkorojického rybníku

Z ēinnosƟ STP Blatná
Výlet do Olomouce se zastávkou v klášteƎe
Želiv a návštĢvou mĢsta TƎebíē. V Olomouci, kde je
opravdu co prohlížet, jsme absolvovali prohlídku
mĢsta s prƽvodcem od známé gotické radnice
s orlojem, se zastávkou u sloupu NejsvĢtĢjší
trojice, jedné z nejznámĢjších dominant mĢsta, návštĢvou nádherného
novogotického chrámu dómu svatého Václava, známého olomouckého
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konviktu, arcibiskupského palác ap. Navšơvili jsme Svatý kopeēek,
muzeum koēárƽ, výstavu Flóra Olomouc, pƎi zpáteēní cestĢ zámek
v Moravské TƎebové a Perníkovou chaloupku v Pardubicích.
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateƎství. Máma
je domov, kde svou radost mƽžeme Ǝíct, máma je slunce, které dokáže
nám slzy vysušit, máma je náruē vƎelého objeơ, citu a pohlazení, máma
je ta, která má vždy pro nás pochopení. Být matkou znamená lásku,
sílu, odvahu. Být matkou, to je vĢēná odpovĢdnost vƽēi životu, který
stvoƎila, být matkou je bezpodmíneēná, nevyēerpatelná láska.
Oslavu jsme pƎipravili na pátek 16. kvĢtna 2014. lenky z výboru,
domluvily zapƽjēení prostor po oslavu od chovatelƽ drobného zvíƎectva
z Blatné, zajisƟly zákusky, chlebíēky, piơ, harmoniku a pro kulturní
program dĢƟ z mateƎské školky z Husových sadƽ. Zaēátek byl naplánován
na 14 hodinu a již krátce po zahájení nebylo pro velkou úēast kam si
sednou. PƎišli i hosté, starostka StáŸa Mašková z obce LnáƎe, maminka
Dáša Opatová s dcerou Eviēkou a manželem, kterou jsme pro loŸský rok
nominovali na matku roku. Oslava mohla zaēít. Po krásném vystoupení
dĢơ z mateƎské školky, kdy se nĢkterým slza v oku neudržela, zaēala hrát
k poslechu harmonika a podávalo se obēerstvení. Oslava se protáhla do
pozdního odpoledne, Myslíme si, že se oslava všem zúēastnĢným líbila
a mƽžeme se už tĢšit na opékání vuƎtƽ s harmonikou u stadionu.
PodĢkování za pƎípravu a prƽbĢh oslavy patƎí nejen ēlenkám výboru,
ale i sponzorƽm Cukrárna, kavárna ALFRÉDO A. Fišerová, Bufet-lahƽdky
„U Mlsouna“ - pan Jícha.
Výbor Svazu tĢlesnĢ posƟžených v R
místní organizace Blatná

MateƎské centrum KapƎík
Výtvarné soutĢže ve
školním roce 2013/ 2014
(uēitelka: Hana Vydrová)

Ženy v našich srdcích
Malujeme s básniēkou
Malujeme s básniēkou
AndĢl
Malujeme s básniēkou
Japonsko
Kladenská veverka
SoutĢžíme s GINOU
Malujeme s básniēkou
Naše lesy
Malujeme s básniēkou
Malujeme s básniēkou
ZvíƎe není vĢc 2014
Malujeme s básniēkou
PƎíroda Blatenska
Vítová,
práce
Western klub - 2014
Malujeme po síƟ 2014

2. místo - Julie Jiroušková
pamĢtní list - ostatní žáci
Ǝíjen - Julie Jiroušková,
Adéla PostƎehovská
listopad - Tereza Hanzlíková,
Ema PƎevráƟlová
knihu - kolekƟvní práce
prosinec - Tereza Hanzlíková
estné uznání - Vanesa Pekárková
3. místo - Kristýna VanĢēková
dárky pro všechny - kolekƟvní práce
leden - Markéta Vilítová
3. místo - Julie Jiroušková, Eliška Hucková
únor - David Beneš
bƎezen - Šimon Kalužík
vystavené práce - Ema PƎevráƟlová
duben - Eliška Koblihová
3. místo - Ema PƎevráƟlová, Aneta
ēestné uznání - kolekƟvní

postup do semiÞnále - kolekƟvní práce
postup do semiÞnále a následnĢ výhra
3. místo – Kristýna VanĢēková
Kniha její veliēenstvo
3. místo za „Motýlí knihu“ - kolekƟv dĢơ
(Eliška Koblihová, Adéla PostƎehovská,
Ema PƎevráƟlová, Kristýna VanĢēková,
Aneta Vítová)
SvĢt oēima dĢơ
Zvláštní cena poroty - Eliška Koblihová
Požární ochrana oēima dĢơ
3. místo - Eliška Koblihová
eskoslovenské legie oēima dĢơ
3. místo - Eliška Koblihová,
pochvalný list – kolekƟvu
více na hƩp://www.mc-w-kaprik.euweb.cz

Opékání vuƎtƽ
Dne 18. 6. 2014 jsme se sešli u letního stadionu na opékání vuƎtƽ.
Poēasí nám pƎálo, svíƟlo sluníēko, k poslechu nám hrála harmonika, pro
nĢkteré nejen k poslechu, vuƎty za Þnanēního pƎispĢní dodalo Ǝeznictví
Jan Janota, piơ a nĢco sladkého ke kávĢ zajisƟla paní Eva z obēerstvení
u stadionu a zbytek zajisƟly ēlenky našeho výboru. Sešlo se dost ēlenƽ,
kteƎí si tak zpƎíjemnili stƎedeēní odpoledne, opékali dle svých možnosơ,
nĢkdo si i lehl, když ho nebavilo pƎi opékání stát, a Ɵ, kteƎí nepƎišli, nemusí litovat, mƽžeme akci opakovat.
Výbor STP v R o.s., místní organizace Blatná

Ženy v srdcích, 2. místo, Julie Jiroušková

Malujeme s basniēkou, bƎezen 2014,
Šimon Kalužík

TƎeơ roēník „Turnaje
Romana Vonáška“
Dne 28. ēervna 2014 v 9.00 hodin byl zahájen tƎeơ roēník turnaje
starších pƎípravek O pohár Romana Vonáška, bývalého fotbalového
reprezentanta eské republiky. Zorganizovat turnaj se podaƎilo díky
generálnímu sponzorovi Technickým službám mĢsta Blatné s.r.o., MĢstu
Blatná a ēlenƽm fotbalového oddílu TJ Blatná.
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Zápasy probíhaly soubĢžnĢ na dvou travnatých hƎišơch. Hrálo se
systémem sedm hráēƽ plus jeden brankáƎ podle pravidel pro mladší
žáky.
Skupina A: ProƟvín, Sedlice, Katovice, Vacha /SRN
Skupina B: Blatná, BĢlēice, SK PlzeŸ 1894, HradištĢ
Zápas o 3. místo: Vacha - ProƟvín 0:0 (p.k. 0:2)
Finále: PlzeŸ – HradištĢ 2:4
Koneēné poƎadí:
1. HradištĢ
2. PlzeŸ
3. ProƟvín
4. Vacha
5. Blatná
6. Katovice
7. BĢlēice
8. Sedlice
Nejlepší stƎelec: Dominik Filaus, Blatná
Nejlepší hráē: Tom Kasík, HradištĢ
Nejlepší brankáƎ: Paul Jakob, Vacha /SRN
Slavnostního pƎedání cen se ujal Roman Vonášek a Dušan Uhrin st..
V rámci fotbalového turnaje byla pro jednotlivé oddíly uspoƎádána
„soutĢž“ ve tƎídĢní odpadƽ. SoutĢže pro dĢƟ pƎipravila M. Karešová
z Odboru životního prostƎedí MĢÚ Blatná. SoutĢž vyhráli fotbalisté
z ProƟvína.
Na turnaj pƎijal pozvání pan Dušan Uhrin st., bývalý reprezentaēní trenér
eské republiky. Jeho nejvĢtším úspĢchem s reprezentací bylo druhé
místo na Euru 96. Pƽsobil také v zahraniēní napƎ. ve Švédsku, Kypru ēi
Gruzii, kde získal v roce 2008 s klubem FC Dinamo Tbilisi mistrovský
Ɵtul. Celkem 5x vyhrál anketu Trenér roku.
Po odehrání zápasƽ základních skupin bylo pƎipraveno obēerstvení
pro fotbalisty. Této pauzy využili blatenšơ funkcionáƎi k rozhovoru
s Dušanem Uhrinem.
Pavel Míka, TJ Blatná: „Dlouho jste se rozmýšlel, zda pƎijmete pozvání
na náš turnaj?“
Dušan Uhrin st.: „Zda se zúēastnit turnaje, který nese jméno Romana
Vonáška, bylo pro mĢ jednoduchým rozhodnuơm. MĢl jsem nĢkolik
nabídek na akce ve stejném termínu, ale Romana si velmi vážím,
tĢšil jsem se na setkání s ním. Turnaj je výbornĢ organizaēnĢ zajištĢn.
Fotbalové zázemí TJ Blatná by Vám mohla závidĢt leckterá velká mĢsta.
Michal Vanduch, TJ Blatná: „VĢnujete se stále akƟvnĢ trenérské
ēinnosƟ?“
Dušan Uhrin st.: „Ne, fotbal samozƎejmĢ stále sleduji, ale trénování
nechávám na mladších. Bylo mi nabídnuto místo sportovního Ǝeditele
Dinama Tbilisi, ale tuto nabídku jsem odmítl. VĢnuji se podnikání.“
Miroslav Mašek, TJ Blatná: „Konzultuje s Vámi tréninkové metody Váš
syn (Dušan Uhrin ml., FC Viktoria PlzeŸ?„
Dušan Uhrin st.: „SamozƎejmĢ syna sleduji, ale do trénování mu
nemluvím. Vše nechávám na nĢm.“
JiƎí Antoš, TJ Blatná: „Jaký je Váš typ na vítĢze MS 2014?“
Dušan Uhrin st.: „Finále Brazílie – ArgenƟna, mƽj typ na vítĢze
neprozradím.“
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Blatenské infocentrum
a cestovní kanceláƎ Ciao…
aktuálnĢ:
eskobudĢjovický Metropol v dubnu
ovládli turisté a pƎíznivci cestování. Ve
dnech 4. a 5. dubna 2014 se zde uskuteēnil
již VII. roēník veletrhu cestovního ruchu Jihoēeský kompas.
Prezentovala se jednotlivá mĢsta, regiony, kraje, láznĢ, organizace pƽsobící v cestovním ruchu a také Ǝemeslní výrobci. Regionální turisƟcké infocentrum a mapové centrum Ciao…
na veletrhu již tradiēnĢ zastupovalo mĢsto Blatná a spoleēnĢ s kolegyní
Terezou Ptáēníkovou z MAS jsme prezentovaly celý mikroregion Blatensko. MĢly jsme k dispozici zdarma informaēní prospekty o turistických
zajímavostech, mapy mĢsta, pohledy i sbĢratelské kapesní kalendáƎíky,
o které je každoroēnĢ velký zájem. PƎevážnĢ dĢtské návštĢvníky jsme
obdarovaly drobnými suvenýry (pastelky, propisky, klíēenky apod.). Letošní roēník navšơvilo více než 3800 návštĢvníkƽ! Typickou skupinu návštĢvníkƽ tvoƎí rodina s dĢtmi. Na veletrh v pátek pƎicházejí v rámci studia také studenƟ z místních škol.
Setkáváme se zde však s lidmi
všech vĢkových skupin. PƎesto,
že Jihoēeský kompas preferuje
nabídku jihoēeských vystavovatelƽ, vytváƎí i vstƎícné podmínky
vystavovatelƽm z dalších krajƽ
a regionƽ i ze zahraniēí. Letos
to napƎ. bylo PlzeŸsko, Chebsko
nebo vystavovatelé z Dolního
Rakouska. Dle slov organizátorƽ
veletrhu je zƎejmé, že Jihoēeský
kompas se snaží nespoléhat pƎíliš na „šustĢní papíru“ a na tradiēní sbĢratele prospektƽ. Hledá
všechny možnosƟ, jak z veletrhu
udĢlat i pƎíjemnou podívanou
a nabídnout i zábavu. NejoblíStánek Blatensko
benĢjšími tvory veletrhu se staly
Ája a Mája – dvĢ kƽzlátka z Chaty pod Kleơ.- Velice bohatý byl i doprovodný kulturní program. V pátek se slavnostního zahájení zúēastnili
zástupci jihoēeského kraje. VzápĢtí se na podiu objevila hudební skupina
Kasumama, která svými rytmy pƎenesla všechny pƎítomné do jižní Afriky. Zajímavé bylo vyprávĢní M. Víēara o putování s embéēkem kolem
svĢta. Odpoledne jsme prezentovaly Blatnou pƎímo na hlavním podiu.
Pozvaly jsme návštĢvníky na top akce, které se budou v letošním roce
v Blatné konat. Na velkém plátnĢ byla promítnuta prezentace o zajímavostech v Blatné, doplnĢna fotograÞemi z rƽzných spoleēenských akcí.
Byla to skvĢlá pƎíležitost, jak oslovit
veƎejnost a nalákat je do Blatné, která
má jistĢ turistƽm co nabídnout. BĢhem
celého veletrhu mají návštĢvníci možnost zapojit se s vyplnĢnou anketou
do losování o zajímavé ceny. Také my
z Blatné jsme pƎidaly cenu do tohoto
losování. V sobotu se konala tradiēní
soutĢž „Jihoēeská panenka“. SoutĢží
v ní talentované dívky z folklorních
souborƽ se svým tancem, zpĢvem ēi
hrou na hudební nástroj. Zástupci „PoPohádkový král Václav Vydra
hádkového království“, v ēele s jeho zakladatelem Marcelem Goetzem, korunovali nového pohádkového krále.
Stal se jím Václav Vydra.
O zajímavé Ɵpy na turisƟku a cestování se s vámi rádi podĢlíme v našem mĢstském infocentru a cestovní kanceláƎi Ciao ... pod blatenskou
vĢží. V nabídce máme širokou nabídku „last minute“ zájezdƽ. Dovolte si
dovolenou! TĢšíme se na vaši návštĢvu.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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zajisơme jej z jiné knihovny), informaƟka a temaƟcké besedy pro školy,
programy pro mateƎské školky a veƎejnost. Uživatelé u nás mají pƎístup
na internet a do on-line katalogu. Ve všech prostorách knihovny je také
wiÞ pƎipojení. Pro ētenáƎe jsou zde i koutky s pƎíjemným posezením,
kde si mohou nerušenĢ ēíst, nebo prohlížet ēasopisy. V dohledné dobĢ
bychom rádi zaƎadili k pƽjēování také zvukové knihy na CD nosiēích
a v souēasnosƟ tak oblíbené elektronické ēteēky. PƎed vchodem do
pƽjēovny jsou umístĢné regálky se starými vyƎazenými nebo darovanými
knihami, jež si mohou návštĢvníci ponechat. Stále tak dáváme šanci
starým knihám. V týdnu 11. 8. - 15. 8. probĢhne pƎed knihovnou již
tradiēní každoroēní prodej darovaných a nepotƎebných knih. Tímto
bychom chtĢli podĢkovat všem tĢm, kteƎí vĢnují sice staré knihy jim
zbyteēné, ale takové, které nĢkoho dalšího tƎeba potĢší. VĢƎíme, že se
knihovna díky novému prostƎedí stane místem nejen k pƽjēování knih,
ale i pƎíjemným místem k setkávání, kam se ētenáƎ vždycky rád vráơ.
Za MĢstskou knihovnu J. Formánková
Provozní doba knihovny pro dĢƟ i dospĢlé:
PondĢlí, stƎeda, ētvrtek
Pátek

9:00 – 18:00
12:00 – 16:00

Blatenská knihovna v novém
9. ēervna byla po nĢkolikatýdenní rekonstrukci slavnostnĢ otevƎena
MĢstská knihovna v Blatné.
Nyní jsou pƽjēovny pro dĢƟ i dospĢlé propojeny centrálním výpƽjēním
pultem se dvĢma poēítaēi. Systém Ǝazení knih zƽstal naprosto stejný, jako
byl dƎíve. NejvĢtší výhodou této pƎestavby je nejen zvĢtšený prostor,
ale i rozšíƎený provoz. Pro dĢtské i dospĢlé ētenáƎe souēasnĢ pondĢlí,
stƎeda, ētvrtek od 9:00 do 18:00 hodin a v pátek od 12:00 do 16:00
hodin. Dalším poziƟvem je pƎístup ke všem knihám dƎíve uložených ve
skladech, které byly ētenáƎƽm znepƎístupnĢny. V souēasné dobĢ má tak
každý možnost procházet a vyhledávat v knihovnĢ z celého knihovního
fondu, jenž je urēen k pƽjēování. Nadále poskytujeme informaēní služby,
meziknihovní výpƽjēní službu (pokud nevlastníme žádaný dokument,

Akce
8. 8. pátek |19:00|
Tanec na terase
Komunitní centrum akƟvního života Blatná
Salsa I., Vstupné: 60,- Kē
9. 8. sobota |14:30 - 00:00|
Countrypark Blatná
Zámek Blatná, nádvoƎí
Knihovna
11. 8. - 15. 8.
Prodej knih ...
... darovaných a nepotƎebných probĢhne již tradiēnĢ v uvedeném datu
pƎed MĢstskou knihovnou Blatná
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Výstavy

Prázdninový výlet na Šumavu

14. 6. – 17. 8. ÚT - PÁ |4:00 - 18:00| SO + NE |10:00 - 18:00|
Motýli mezi zdmi
MĢstské muzeum Blatná, sklepení

Obec BĢlēice a MLK BĢlēice poƎádají pro dĢƟ a jejich rodiēe výlet
k ukonēení letních prázdnin. Akce se uskuteēní 23. srpna 2014 a podíváme se na Lipno – stezka korunami stromƽ. Je první a zaơm jediná
v eské republice, s nádherným výhledem na Šumavu. DĢƟ zde najdou
adrenalinové sekce, mezi nimi i suchý tobogan s délkou 51 m. Moc se
tĢšíme a dĢkujeme Obecnímu úƎadu BĢlēice za zaplacení autobusové
dopravy a paní knihovnici VĢrce VaŸáēové za organizaci tohoto výletu.

6. 7 - 17. 8. ÚT - PÁ |14:00 - 17:00| SO - NE |9:00 - 17:00|
Rudolf Riedlbauch - Obrazy
Výstava obrazƽ (k 70. narozeninám autora)
Zámek Blatná, Starý palác
25. 7. - 31. 7.
Tak nám zabili Ferdinanda …
Výstava
Místo konání - vozy vlakových souprav na trase Blatná - BƎeznice,
Blatná - Strakonice
Speciální výstava pƎi pƎíležitosƟ pƎipomenuơ zaēátku 1. svĢtové války
Vstupné na výstavu v cenĢ jízdenky
15. 8. PÁTEK |18:30|
Vernisáž výstavy blatenských fotografƽ
Komunitní centrum akƟvního života Blatná, vesƟbul

Rodina Ledererova
StejnĢ jako 70. výroēí odvážného vylodĢní Spojencƽ v Normandii v r. 1944,
které se pƎed nĢkolika dny velkolepĢ
oslavovalo, je tƎeba pƎipomínat si i tragické pƎíbĢhy jednotlivcƽ, kteƎí zahynuli
bĢhem války. BĢlēice by nemĢly zapomeBĢlēice
nout na krutý osud rodiny kupce Lea Lederera, vlastnícího dƽm na námĢsơ, ve kterém
je dnes samoobsluha. Ten i se svou rodinou zahynul
v roce 1944 v OsvĢƟmi. Byli to jediní obyvatelé židovského pƽvodu, jejichž posledním bydlištĢm pƎed deportací byly BĢlēice.
Za Protektorátu musela být zaregistrována v BƎeznici pĢƟletá Ela, narozená 19. dubna 1937 (ē. 81503) a transportem Cd - ēíslo 413 odvezena
z Klatov spolu s rodiēi, matkou Friedou (nar. 22. bƎezna 1912) - transport
Cd - ē. 412 a otcem Leem (nar. 7. Ǝíjna 1908) - transport Cd - ē. 411 - do
Terezína dne 26. listopadu 1942. Všichni tƎi po dvou letech byli dne 18.
kvĢtna 1944 transportováni z Terezína do OsvĢƟmi, odkud se už nevráƟli. Leo zemƎel dne 10. Ǝíjna 1944 v Birkenau Schwarzheide v Dresden-Tolkewitz. BĢlēický obēan pan Maroušek (nĢkdejší starosta) mĢl údajnĢ
mít ve správĢ nĢjakou dobu ēást jejich majetku, ale tento obēan už dávno nežije, a tak nikdo neví, jestli by se mohla alespoŸ nĢjaká konkrétní
vzpomínka na tuto rodinu dohledat. Snad Friedina sestra žila v Praze, ale
ta nejspíš s BĢlēicemi už nic spoleēného nemĢla.
Židovští obēané odjakživa prý dobƎe vycházeli s obyvateli BĢlēic, svĢƟli spolu s nimi o Velikonocích i slavnostní vzkƎíšení rozsvícenými svíēkami v oknech a paní Frieda prý byla mimoƎádnĢ krásná žena.
Možná by se slušelo jejich památku i po tolika letech pƎipomenout,
tƎeba pƎejmenováním Blatenské ulice na Ledererovu. Nebo jinak.
Alena Svozilová

Jak ten ēas leơ
V sobotu 21. ēervna 2014 jsme v obƎadní síni bĢlēické radnice pƎivítali 5 manželských párƽ z naší obce, kteƎí letos oslavili stƎíbrnou svatbu:
y Lenku Viktorovou a Josefa Viktoru
y Hanu Bobkovou a Jaroslava Bobka
y Markétu Sudovou a Romana Sudu
y Milenu Mrvíkovou a Romana Mrvíka
y a Rƽženu Moudrou a Petra Moudrého
y Dále jsme také oslavili zlatou svatbu s Emilií Pýchovou a Jaroslavem Pýchou z Uzenic.
Oslavencƽm a jejich rodinám pƎejeme hodnĢ zdraví, štĢsơ a spokojenosƟ v dalším životĢ.
Za Sbor pro obēanské záležitosƟ pƎeje Josef Zeman,
starosta obce, a Hana Bobková, matrikáƎka

Ilustraēní foto vyhlídkové vĢže na stezce korunami stromƽ, foto RV

ZávĢr školní roku v bĢlēické škole
Ve škole bĢží ēas velmi rychle. Po podzimních prázdninách, Vánocích
a Velikonocích je tu najednou ēerven a s ním i konec školního roku. Ten
pƎinese nejen nepƎíjemné závĢreēné zkoušení a písemky, ale i výlety,
školní akademii nebo poslední zvonĢní. Ne jinak tomu bylo i u nás ve
škole.

Pohádkový les

4. ēervna se žáci 2. stupnĢ promĢnili na celé dopoledne v pohádkové
bytosƟ a vyēarovali krásný „Pohádkový les“. ChtĢli tak potĢšit své mladší
spolužáky i žáēky z mateƎské školy a oslavit s nimi Den dĢơ.
V „Pohádkovém lese“ nemohl nikdo zabloudit, protože cesta byla
oznaēena barevnými fáborky. DĢƟ se rozdĢlily do nĢkolika skupin
a s nadšením vyrazily do kouzelného lesa. Brzy objevily vodní Ǝíši, Ǝíši víl,
královský zámek a dokonce i loupežníky. To bylo radosƟ!
Na každém stanovišƟ museli žáci plnit rƽzné úkoly. NapƎíklad u vodníkƽ chytali ryby na prut a pƎenášeli vodu do hrnku. S vílami vyrábĢli kyƟēku z papíru. Pak se snažili vhodit do kelímku brambor, který byl
k nĢmu pƎivázaný provázkem. V zámku dĢƟ pojmenovaly vybrané princezny a poznávaly stopy zvíƎat. U loupežníkƽ chytaly zlou ēarodĢjnici
a pƎivazovaly ji ke stromu. Také hledaly ingredience do kouzelného lektvaru. Když žáci splnili všechny zadané úkoly, ēekala na nĢ sladká odmĢna.
Letošní Den dĢơ se opravdu povedl. Poēasí se vydaƎilo a dĢtem se
v Pohádkovém lese velmi líbilo. A to jak malým, tak i velkým. Tento den
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si všichni skuteēnĢ užili! Snad
se i pƎíšơ rok tak hezky pobavíme!
O tom, že se Pohádkový les dĢtem líbil, svĢdēí jejich reakce:
Letos to bylo super! Nejvíc se
mi líbilo u loupežníkƽ. arodĢjnice byla fakt vzteklá, když
jsme ji všichni pƎivazovali ke
stromu. Pak se ale napila lektvaru a byla zase hodná.
MnĢ se líbilo na zámku. Princeznám to moc slušelo. Poznal
jsem všechny tlapky zvíƎat, to
mĢ bavilo. Taky krabice byla
dobrá.
DĢtský den byl zábavný! MnĢ
se líbil hejkal, jak bĢhal mezi
vílami. Brambor do kelímku
jsem mu hodil hned. Jen jsem mĢl problém s kytkou, vyrobil jsem nĢjakou divnou.
Nejvíc se mi líbilo u vodníkƽ. Bavilo mi pƎenášet vodu do hrneēkƽ a trhat
si bonbon. Jenom jsem nemohl chyƟt ryby, nĢjak nebraly.
Moc se nám Den dĢơ líbil. Užili jsme si to. Bylo to lepší, než sedĢt ve
škole. PƎíšơ rok ho chceme zase!

Škola v pƎírodĢ
I v tomto školním roce jsme se vydali se žáky 1. stupnĢ v týdnu od
14. 6. – 20. 6. na školu v pƎírodĢ do šumavského hotelu Grádl. Letos
jsme pro dĢƟ vybrali téma „Integrovaný záchranný systém.“ Každý den
se žáci stali jedním ze záchranáƎƽ – hasiēem, policistou a zdravotníkem.
Aby mohli být záchranáƎem, museli si vyslechnout mnoho besed a splnit
Ǝadu úkolƽ a testƽ.
Policisté dĢƟ pouēili, jak se mají zachovat, když do budovy školy vtrh-

scénku „Škola“. S trochou
nadsázky divákƽm ukázali,
jak to obēas vypadalo pƎi
vyuēování u nich ve tƎídĢ.
Následovalo taneēní vystoupení a pak již zaznĢlo:
„ V letošním školním roce
se s vámi louēí ….“, a k slzám chybĢl už jen kousek.
NaštĢsơ první tóny písniēky
„Není nutno“ opĢt navodily
veselejší atmosféru a na pódium se mohli pƎijít s diváky
rozlouēit všichni úēinkující
letošní školní akademie.

Rozlouēení s 9.
tƎídou

Ve ētvrtek 26. ēervna
probĢhlo na bĢlēické radnici slavnostní rozlouēení
se žáky, kteƎí ve školním
roce 2013/14 ukonēili
povinnou školní docházku.
Je zvláštní, že do školy
chodí žáci a na radnici
vždy pƎijdou mladé sleēny
a mladí pánové. PodĢkují
uēitelƽm, kteƎí je provázeli školní docházkou, a rodiēƽm za jejich podporu.
My všichni pak máme na chvíli pocit, že naše práce není marná. Doufáme, že jsme jim pƎedali nejen nĢjaké vĢdomosƟ, ale že jsme snad i pƎispĢli
k tomu, aby z nich vyrostli slušní a charakterní lidé. Na závĢr slavnostního
odpoledne vystoupil i pan Ǝeditel. PodĢkoval obci BĢlēice za podporu školy,
svým kolegyním za celoroēní práci, rodiēƽm za to, že nám dƽvĢƎují a svĢƎili
nám své dĢƟ, a popƎál všem hezké prázdniny.

Prázdniny
Hurá, hurá, hurá,
konēí naše škola.
Zaēínají prázdniny,
budu dĢlat blbiny
Budu bĢhat, skákat, plavat
a na sebe pozor dávat.
Prázdniny jsou super vĢc,
právĢ zaēal ēervenec.
Nastane mi krásný ēas,
budu vstávat v deset zas.
Potom si dám sváēu,
do bazénu skáēu.
ne šílený stƎelec. Ukázali jim svoji služební výbavu, zbranĢ a vysvĢtlili
nĢkteré dopravní znaēky. Se zdravotníky si žáci vyzkoušeli, jak by mĢli
poskytnout zranĢnému první pomoc. Hasiēi dĢtem pƎedvedli, jak se
mají chovat pƎi požáru a co má obsahovat evakuaēní zavazadlo. Také
uēili dĢƟ vázat uzly.
ZpestƎením našeho pobytu byla návštĢva Horské služby na Špiēáku,
kde jsme se dozvĢdĢli, jakým zpƽsobem se pƎepravují zranĢné a pohƎešované osoby. NĢkteƎí si vyzkoušeli pƎepravní vak nebo zasedli za skútry
a ētyƎkolky.
ZávĢr tohoto týdne jsme pak vĢnovali procviēování a zdokonalování
získaných poznatkƽ v praxi i terénu. Poēasí nám opravdu pƎálo. Využili
jsme i bazén se slanou vodou, prošli okolí Železné Rudy a dokonce jsme
zavítali i do „Pohádkové cukrárny“. Už teě se všichni tĢšíme na pƎíšơ rok!

Slunce svíơ, vánek vĢje,
voda se nám krásnĢ hƎeje.
JeštĢ mĢsíc pohody
a mohu ležet u vody.
Už nám konēí prázdniny
a já jsem smutný z nĢmēiny.
MaƟka, fyzika, chemie,
ta osmiēka mĢ zabije.

Jestli všechno pƎežiju,
léta se snad dožiju.
Prázdniny mám velmi rád
a jsem s nimi kamarád.
Karel VaŸáē, 7. tƎída

Mravenec
Šel mravenec kolem plotu,
že si koupí novou botu.
Všichni se mu posmívají,
že tak malé nedĢlají.

Školní akademie

Školní akademie se konala 25. ēervna v bĢlēické sokolovnĢ. Kinosál se
zaplnil k prasknutí a nás, úēinkující, pƎepadla tréma, zda se budou naše vystoupení líbit. Ukázalo se, že naše obavy byly zbyteēné. Na jevišƟ se rychle
stƎídali taneēníci, herci, konferenciéƎi i recitátoƎi a diváci nešetƎili potleskem. ZávĢr školní akademie patƎil tradiēnĢ žákƽm 9. tƎídy. Ti si pƎipravili

Tereza Švejdová, 5. tƎída

Vítek SchoƎovský, 2. tƎída
Kristýna Kumpová, 2. tƎída
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Via Nova na BĢlēicku
Co je to Via Nova? Znaēená Evropská poutní cesta vedoucí od
salzburských jezer pƎes Bavorský les, hƎebeny Šumavy, jižní a stƎední echy na Svatou Horu do PƎíbrami. Cílem této novodobé poutní stezky 21.
stoleơ není pouze jedno konkrétní náboženské místo tak jako u klasických poutních tras se staletou tradicí. Tato nabízí kromĢ dosažení pƎirozeného poutního cíle Svaté hory i samostatné putování po jednotlivých
úsecích trasy spojujících nábožensky, historicky i lokálnĢ zajímavá místa. UmožŸuje to zejména promyšlená terénní infrastruktura (více než
stovka informaēních tabulí, rozcestníky, znaēky, odpoēívadla…). 280 km
dlouhá rakouská a nĢmecká ēást poutní trasy spoleēnĢ se 167km ēásti
ēeské propojuje Via Novu s jinými evropskými poutními cestami, na našem území napƎ. se stezkou sv. VinơƎe nebo s cestou svatojakubskou do
španĢlského SanƟaga de Compostella.
Na ēeském území se 167 km trasy dĢlí už na ŠumavĢ od Kvildy a Pramenƽ Vltavy na cesty dvĢ: „Hartmanickou“ a „Kašperskohorskou“. Ta
druhá vede ze Sušice z šumavského podhƽƎí kolem monumentálních
kostelƽ, hradƽ a zámkƽ do našeho kraje blat a rybníkƽ. Cesta z Blatné do
Záhrobí u BĢlēic kolem širokému okolí vévodícímu kostelu sv. Jana KƎƟtele od Kiliána Ignáce Dienzenhofera v Paštikách, pƎes Chobot a ernívsko. Má bezprostƎední kontakt s okolní kulturní krajinou plnou rybníkƽ
a je spoleēná pro obĢ trasy Via Nova. Nad Záhrobím se ale cesta opĢt
vĢtví – ponechává možnost volit mezi panoramaƟckou cestou s jižním
výhledem vedoucí smĢrem na Hvožěany pƎes bájemi opƎedený TƎemšín
nebo pokraēovat smĢrem na sever po smrkem zalesnĢném návrší nad
Vrateēínem pƎes Koupi na BƎeznici.
PrávĢ pƽvabné rozcesơ nad Záhrobím uēarovalo i tvƽrcƽm Via Nova
a stalo se jedním z jejich zastavení s názvem Vrateēín. Ten byl zvolen podle stejnojmenné básnické sbírky Ladislava Stehlíka, autora ZemĢ zamyšlené a rodáka z blízkých BĢlēic. PrávĢ smrkový les Vrateēín s hájovnou
stejného jména se stal pro spisovatele zamilovaným cílem klukovských
výprav za malinami, borƽvkami a hƎíbky „tvrzíky“. Text informaēní tabule cesty Via Nova se z velké ēásƟ vĢnuje podrobnému a velmi romanƟckému popisu autora, jak „nalézt v mechaté skrýši lesa tvrzík a s ním
i celou družinu jeho bratƎíēkƽ“.
Aƛ se nad Záhrobím rozhodneme pro kteroukoliv z obou cest, pƎinese každému kromĢ duševní pohody a poznání dalších krásných míst
našeho kraje i dosažení hlavního cíle evropské poutní cesty Via Nova
- významného barokního areálu a poutního místa evropského významu
Svaté Hory u PƎíbrami.
Typickým a nezapomenutelným rysem celé poutní trasy byly a jsou
drobné sakrální stavby – boží muka a kƎížky. Bohužel Ǝada z nich již vymizela nezájmem okolí nebo rukou vandalƽ. Proto stojí za ocenĢní každá
úspĢšná snaha tyto výrazné stavební detaily do naší krajiny navracet.
Jednou z nich je i nový, ēerný
a 1,5 m vysoký liƟnový kƎíž na
rozcesơ nad Záhrobím, který
zdobí jedno ze zastavení významné evropské poutní trasy.
Celá léta se mohl kolemjdoucí pouze podívat se smutkem
v srdci na zbylé žulové torzo
bývalých božích muk témĢƎ
ztracené v divokém kƎoví trnek,
šípkƽ a dalších kƎovin. Dnes každého potĢší krásný kƎíž. Po dokonēení stavby zídky a dalších
probíhajících úprav se toto rozcesơ stane dƽstojnou kulturní
a historickou vizitkou našeho
kraje. Je zde proto na místĢ
podĢkovat všem tĢm, kteƎí
z vlastní iniciaƟvy a ve svém
volném ēase pƎispĢli k obnovení umĢlecké a kulturní hodnoty
tohoto místa.
Marta Váchová, BĢlēice
29. ēervna 2014
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Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech
a lidskosƟ nejvíc pƎekvapuje, odpovĢdĢl:
„Lidé. Protože obĢtují zdraví, aby
vydĢlali peníze, potom obĢtují peníze,
aby znovu získali zdraví, potom se tak
znepokojují minulosơ a budoucnosơ,
že si neužívají pƎítomnosƟ, a tak nežijí
Be
ani v pƎítomnosƟ ani v budoucnosƟ. A žijí
zd Ģ d o v i c e tak, jakoby nemĢli nikdy zemƎít, a potom
zemƎou bez toho, aby pƎedơm žili.”
Dalajláma

Info z BezdĢdovic, Dobšic a PašƟk
S pƎíchodem jara jsme zaēali v naší obci realizovat akce a projekty
z dotaēních Ɵtulƽ. V BezdĢdovicích byla provedena v mĢsíci kvĢtnu
a ēervnu úprava veƎejné zelenĢ vēetnĢ výsadby dvou stromƽ a spousty
keƎƽ na pozemku u kapliēky.
V rámci dotace POV od Jihoēeského kraje, která byla obci pƎiznána ve
výši 190 Ɵsíc Kē, bude provedena v letních mĢsících výmĢna lávky pro
pĢší pƎes Závišínský potok v BezdĢdovicích, vlastní podíl obce bude ēinit
192 Ɵsíc. Celkem akce za 382.000 Kē.
V mĢsících bƎeznu, dubnu a kvĢtnu byl ve všech našich obcích
proveden mobilní svoz nebezpeēného, objemného a železného odpadu.
ChtĢla bych podĢkovat všem obēanƽm, kteƎí této možnosƟ využili
a pƎistavené kontejnery zaplnili v urēený den. UrēitĢ pƎispĢli ke zlepšení
okolí našich obcí.
SrdeēnĢ dĢkuji všem obēanƽm, kteƎí seberou zahozený papír, pet
lahve … apod., kolem obecních komunikací, poseēou si nejen svoji
zahradu, ale i pƎed vraty, zúēastní se brigád, které organizují dobrovolní
hasiēi, iniciují konání sportovních, dĢtských nebo spoleēenských akcí.
Vzhledem ke stále stoupajícím cenám za zimní posyp i sekání trávy
kolem silnic zastupitelé obce odsouhlasili zakoupení nového obecního
traktoru Foton TB ve výši 399.050 Kē, aby obec byla sobĢstaēná pƎi
zajišƛování letní i zimní údržby obecních komunikací vēetnĢ zelených
ploch. ervený krasavec je v provozu již od mĢsíce ēervna.
Text: Miluše Kubátová, starostka
Foto: Alena Vesƞálová

Den dĢơ v BezdĢdovicích
Již tƎeơm rokem pƎipravilo SDH
BezdĢdovice za podpory Obecního
úƎadu pro dĢƟ Den dĢơ naplnĢný
spoustou soutĢžních disciplín, za jejichž
splnĢní samozƎejmĢ získaly odmĢny.
Tématem letošním Dne dĢơ byli hasiēi,
což se nakonec docela hodilo, protože
soutĢžní odpoledne doprovázelo velké
horko. NaštĢsơ dĢtem, ani rodiēƽm
parné odpoledne tolik nevadilo,
protože se mĢli možnost ochladit pƎi
plnĢní jedné z disciplín, kterou bylo
stƎíkání hasiēskými hadicemi. Další
osvĢžení mohli návštĢvníci samozƎejmĢ
najít u stánku s obēerstvením. BĢhem
odpoledne se rozjely všechny soutĢžní
disciplíny, mezi nimi napƎíklad záchrana ēlovĢka z ohnĢ, roztoēení
hasiēské sirény, pƎekonání pƎekážky v zásahových botách a spousta
jiných zajímavosơ, se kterými se dĢƟ bĢžnĢ nesetkávají. Všichni soutĢžící
po jejich absolvování vymĢnili startovací lisƟnu za sáēek plný odmĢn.
BezdĢdovické ženy opĢt pƎipravily výborné obēerstvení. ZávĢrem
dĢkujeme sponzorƽm a všem, kteƎí se na této akci podíleli.
Text a foto: Iveta Podlešáková

První historický slet bezdĢdovických
traktorƽ
V nedĢli 25. kvĢtna 2014 zažila naše obec nezvyklou kulturní a spoleēenskou akci pro kluky od 1 do 100 let. Asi málokdo si nechal ujít je-
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dineēnou pƎíležitost shlédnout traktory rƽzných svĢtových znaēek
od padesátých let až po souēasnost vēetnĢ takzvaných
samodlabƽ , na kterých
se nejvíce pozná šikovnost ēeských rukou. Každý zúēastnĢný exponát
odpolední výstavy mĢl
povinnost pƎijet s náƎadím nebo pƎívĢsem. PƎi
prohlídce vystavené tech-

niky jsme mohli napoēítat 34 traktorƽ. Mohli
jsme vidĢt ētyƎkolové
vleky, dvoukolové káry,
nakladaēe i domácí výroby, což se ēasto nevidí.
ŠtĢpkovaē, sbĢrací vƽz,
cisterny, rotavátor, pluhy,
brány, kulƟvátor, sazeē na
brambory – babosed, ovorávaē brambor, pleēku, TON a mnoho dalších. PƎi této akci byl veƎejnosƟ
pƎeveden též novĢ zakoupený obecní traktor znaēky Foton o síle 50 koŸských sil.
Jako vyvrcholení tohoto sletu byla uskuteēnĢna spanilá jízda naší
obcí, aby i Ɵ, co nepƎišli, nebyli ochuzeni o nevšední zážitek.
Po skonēení sletu a zaparkování techniky následovala velmi dlouhá
rozprava v obecní hospodĢ. Co Ǝíci závĢrem? Je prima, že se dokážeme
v dnešní uspĢchané dobĢ sejít a pobavit se.
Jsem nemírnĢ rád, že tato akce pƎitáhla tolik obēanƽ naší obce, ale
i pƎespolních. DĢkuji „traktoristƽm“, doprovodu, divákƽm, PR oddĢlení
Blatná za podporu pƎi spanilé jízdĢ. Díky všem za úēast. Povedlo se!
PoƎadatel Pavel Jícha

A na jaké akce se mƽžete tĢšit!
2. 8. 2014

Sedmiboj - BezdĢdovický sportovní areál od 10:00
hodin
O pohár Obce BezdĢdovice – soutĢž družstev v
požárním útoku

30.8.2014

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

Hajany v soutĢži
Vesnice roku 2014
I v letošním roce se Hajany pƎihlásily
do soutĢže Vesnice roku 2014. V Jihoēeském kraji letos soutĢžilo celkem 42
obcí.
H a ja n y
Hodnoơcí komise nás navšơvila ve ētvrtek
12. ēervna odpoledne a pƎivítalo ji kolem 60
obēanƽ. Za skvĢlou reprezentaci patƎí všem velké
podĢkování. Hajanšơ získali estné uznání za spolupráci pƎi realizaci
pozemkových úprav.

DĢkuji všem obyvatelƽm za jejich celoroēní práci i akƟvní pƎístup
k dĢní v obci. SouēasnĢ dĢkuji všem, kteƎí pƎišli podpoƎit obec v den, kdy
komise hodnoƟla naši úēast v soutĢži.
Dana Vohryzková
Starostka obce Hajany

Naši jubilanƟ…
Kdo je stále veselý,
niēeho se nebojí, žádný pláē a žádné stesky,
vždyƛ je pƎece život hezký.
Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kvĢty, nebe.
Ten, koho tĢší svĢt, ten tu bude do sta let!
V mĢsíci ēervenci oslavil životní jubileum pan Josef abrádek, PašƟky
(70 let)
Zastupitelstvo obce pƎeje všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu
a životní elán.

^ďŽƌĚŽďƌŽǀŽůŶǉĐŚŚĂƐŝēƽĞǌĚĢĚŽǀŝĐĞ
a OďĞĐĞǌĚĢĚŽǀŝĐĞ
Pátek 25. 07. 2014

21,00 hod. =iEDYDVHVNXSLQRX$QþD%DQG
(Hajanská hospoda)

Sobota 26. 07. 2014

15,00 hod. Rybí hodování – XNi]N\SĜtSUDY\U\ED
ochutnávky jídel (Hajanská hospoda)
1HGČOH27. 07. 2014

si Vás dovolují ƉŽǌǀĂƚ
ŶĂƐŽƵƚĢǎĚƌƵǎƐƚĞǀǀ ƉŽǎĄƌŶşŵƷƚŽŬƵ

„O pohár OďĐĞĞǌĚĢĚŽǀŝĐĞ͞
ϯϬ͘ƐƌƉŶĂϮϬϭϰŽĚϭϯŚŽĚŝŶǀ:ĂŵĄĐŚ
Josef Motyka, starosta ^,ĞǌĚĢĚŽǀŝĐĞ

13,45 hod. Hudba pana Koubka na návsi
14,30 hod. 3RORåHQtYČQFHN pomníku padlých
Mše Svatá (slouží P. Marcin Piasecki)
15,30 hod. Zábava v +DMDQVNpKRVSRGČ
(Hudba pana Koubka)

15,00 hod. Výstava REUD]Ĥp. Petra Štepána
2EHFQtGĤP

Sobota 02. 08. 2014

17,00 hod. -LKRþHVNiGHFKRYND BABOUCI
(Hajanská hospoda)
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PĜipravujeme na srpen:

Rozlouþení s prázdninami
a
Noþní hasiþská soutČž v požárním útoku
Sobota 23. srpna 2014

¾Odpoledne plné her a soutČží pro dČti
¾Ukázky techniky hasiþĤ
¾Noþní hasiþská soutČž
– Memoriál Václava VanČþka
¾Veþer zábava se skupinou Anþa Band

Výlet na hrad Karlštejn a do
KonĢpruských jeskyŸ
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Info z obce
V souēasné dobĢ se realizují nákupy
k dotaci POV 2014 Jihoēeského kraje.
Nový kontejner na barevné kovy je
umístĢn na návsi a je již plnĢ využíván,
motorová pila a kƎovinoƎez také
nezahálí. Nyní se obyvatelé mohou tĢšit
Hor sín
no
na nové posezení v klubu SDH.
V srpnu je pƎipraveno pro obyvatele zájezd na
pƎedstavení Divotvorný hrnec (muzikál) do otáēivého hledištĢ v eském
KrumlovĢ. Po prázdninách se mohou tĢšit na zájezdní pƎedstavení,
tentokráte do Prahy, Kapka medu pro Verunku.
V sobotu 28. ēervna 2014 po obĢdĢ probĢhlo zábavné odpoledne
pro dĢƟ a rodiēe. SDH a obecní úƎad pƎipravilo nĢkolik disciplín, pƎi
nichž zmĢƎili své síly nejen dĢƟ, ale i jejich rodiēe ēi prarodiēe. Za úēast
obdrželi úēastníci odmĢnu, kterou nám vĢnovala KB Blatná.
Foto Václav Machovec.

V sobotu 28. 6. 2014 poƎádala Obec Hajany výlet na hrad Karlštejn
a do KonĢpruských jeskyní. Po dvouhodinové cestĢ autobusem jsme dojeli do mĢsta Karlštejn. Vystoupili jsme z autobusu a ēekala nás dlouhá
a nároēná cesta na hrad. Když jsme dorazili na nádvoƎí, všichni jsme se
spoleēnĢ vyfoƟli a následovala prohlídka hradu, která byla velmi zajímavá. Po skonēení prohlídky jsme šli na obĢd do nejbližší hospƽdky. Ve
14 hodin jsme se sešli u autobusu a odjeli do KonĢpruských jeskyŸ, kde
opĢt následovala namáhavá cesta do kopce. PƎed jeskynĢmi na nás ēekala milá paní prƽvodkynĢ, která nás celými jeskynĢmi provedla. Školu
jsme si pƎipomnĢli ơm, když jsme poēítali toēitĢ schody, po kterých jsme
šli. Na konci prohlídky jsme si vyzkoušeli, jak vypadá opravdová tma
v jeskyni. PƎi cestĢ zpátky jsme usnuli, a proto nám cesta rychle utekla.
Výlet byl velmi vydaƎený a myslíme si, že se všem líbil.
Julie JestƎábová
Anna Venclová

Volby
Zastupitelstvo obce schválilo pro další volební období 7 ēlenné
zastupitelstvo.
KandidáƟ mohou své kandidátní lisƟny podávat do 5. srpna 2014 do
16,00 hodin na MĢÚ Blatná. Více na www nebo na úƎední desce.
Volby do zastupitelstva obce a souēasnĢ do Senátu Parlamentu R
se konají na podzim ve dnech 10. - 11. 10. 2014, volební místnost je
v budovĢ OÚ pro volební okrsek Hornosín

Spoleēenská rubrika
V ēervenci oslaví kulaté životní jubileum 70 let pan ing. FranƟšek
Vrbský, starosta obce. Oslavenci pƎejeme do dalších let pevné zdraví
a spokojené chvilky v kruhu rodinném.
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Mše v Chlumu
V roce 2012 dne 2. 6. se pƎi pƎíležitosƟ
srazu rodákƽ v naší obci prvnĢ po dlouhých letech konala u chlumské kapliēky
mše. Mši sloužil knĢz VojtĢch Vágai.
U kapliēky se sešlo velké množství lidí.
PƎálo poēasí, den se vydaƎil.
V roce 2013 místní zastupitelé zorganizovali opĢt mši, kterou spojili s chlumskou pouơ.
V nedĢli po ostatních poutních oslavách se dne 26.
5. mĢla konat mše u kapliēky. Dobrovolníci z Ǝad obēanƽ dovezli na urēené
místo stan, ve kterém mĢl knĢz sloužit mši, i stan pro pƎihlížející poutníky.
Všemu ale poruēilo poēasí. Pršelo a pršelo, a tak stany místní vráƟli na pƽvodní místa a po dohodĢ s knĢzem panem Marcinem Piaseckim pƎesunuli
obƎad do sálu místního kulturního domu. Mše, kterou sloužil pan Piasecki,
byla krásná. Lidí se sešlo dost, i rychlá výzdoba sálu se povedla.
A máme tu letošní již tƎeơ roēník chlumské mše. Konala se opĢt u pƎíležitosƟ pouƟ a to dne 15. ēervna. Tentokrát poēasí hrozilo deštĢm, ale nakonec se umoudƎilo a zlobit pƎestalo. NĢkolik obēanƽ po poledni zaēalo s pƎípravou prostƎedí na návsi u kapliēky. Postavili stany pro knĢze a sbor Bedrs
z BĢlēic, který mši tak jako v pƎedchozích letech velice pĢknĢ doprovázel.
Stƽl ve stanu pro knĢze se honosil krásnĢ zdobeným ubrusem. Pro poutníky
bylo pƎichystáno dostatek míst k sezení na lavicích proƟ knĢžskému stanu.
Mše zaēala v 15 hodin. K pƎekvapení obēanƽ tentokrát pƎišli knĢží dva. Pan
Marcin Piasecki z Blatné, kterého místní již znali, a pan Jan Mikeš z BƎeznice, který mši celebroval. Poutníci zaplnili místa k sezení, nĢkteƎí i v okolí lavic postáli. PƎi pƎíležitosƟ poutní mše byla také otevƎena chlumská kapliēka,
zasvĢcená svatému Janu Nepomuckému.
Takto vznikají pĢkné tradice a mƽžeme jen doufat, že se budou i nadále
dodržovat.
Miluše Kordulová

Chlum

2EHF&KOXPSRĢiGi SURGĒWL ÅORXĀHQtV OpWHP´

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
v VRERWX20.9.2014
VUD]Y 15:00 QDKĢLäWLXSRæiUQtQiGUæH
Program:
Å&HVWDSRKiGNRYôPOHVHP´
2SpNiQtEXĢWĪ, pRXäWĒQtODPSLyQĪSĢiQt
S sebou:
DREURXQiODGX-VSRUWRYQtREOHĀHQt DREXYEDWĪæHN

2EĀHUVWYHQt]DMLäWĒQR-

CyklisƟcký výlet
Blatná - Radomyšl - Buzice
Již po nĢkolikáté se v obci poƎádal cyklisƟcký výlet po krásách Blatenska
a okolí. Letos byla trasa naplánovaná smĢrem Radomyšl. PƽvodnĢ se mĢlo
vyjet 3. kvĢtna, ale déšƛ nám vyjížěku pƎekazil. Proto rada starších rozhodla, že se posune o týden pozdĢji, a vyšlo to. V 9 hodin se skupinka cyklistƽ

shromáždila na návsi a mohlo se vyrazit. Úēast byla vcelku hojná, zastávek
na obēerstvení nepoēítanĢ. Ta poslední, v Buzicích, jako každý rok nejdelší
a nejhonosnĢjší.
Pavla Fousová

Divadlo pro dĢƟ
Všichni víme, že 1. ēervna slaví všechny dĢƟ na
celém svĢtĢ svƽj svátek.
V naší obci pro nĢ byla
o dva týdny pozdĢji,
na chlumskou pouƛ,
pƎipravena pohádka,
kterou dĢtem zahrálo
Nána Divadélko z PlznĢ. HudebnĢ loutkovou
vyprávĢnku „Modrá pohádka“ dĢtem pƎedstavila paní Milena Jelínková se
svým divadelním kolegou. Jak
název napovídá, jednalo se o pƎíbĢh,
který se odehrával na moƎi. Jednoho dne se kapitán Taƛka vydal s plavēíkem Mamkou na plavbu, bĢhem které potkávali rƽzné zvíƎecí pƎátele.
A jak už to zvykem bývá, bez pirátƽ by se to na moƎi neobešlo. Po skonēení pohádky si dĢƟ mohly všechny loutky prohlédnout. Divákƽ pƎíliš
nebylo, ale doufám, že se všem pƎítomným pohádka líbila.
Pavla Fousová

Indiánský víkend zase po roce
KaždoroēnĢ se do naší indiánské vesniēky sjedou indiáni a kovbojové,
aby zmĢƎili své síly. StejnĢ tak tomu bylo i letos o posledním ēervnovém
víkendu. PƎedcházely velké pƎípravy jako seēení trávy, úklid, oprava totemu a obchƽdkƽ, stavĢní týpí. V pátek veēer si nĢkolik návštĢvníkƽ opeklo
buƎty, možnost pƎespání však tentokrát nikdo nevyužil. V sobotu ráno si
dĢƟ zachytaly na místním rybníce a ve 13 hodin vypukl hlavní program.
U vchodu do indiánské vesniēky byli všichni pƎivítáni indiánem s indiánkou,
kteƎí pƎíchozí obdarovávali poukázkami na malé obēerstvení. Sluníēko nám
pƎálo, proto ledová pochoutka pƎišla urēitĢ vhod. Po celém prostoru byly
rozmístĢny rƽzné soutĢže: stƎelba z luku a ze vzduchovky, hod oštĢpem
a sekyrkou, zatloukání hƎebíkƽ, srážení kuželek, hledání mincí v senĢ, rýžování zlata, házení podkovou, lezení po tyēi k odmĢnám, navlékání indiánských korálkƽ, omalovánky, malování ēelenek i kresby na obliēej a jiné.
Každá úēast v soutĢži byla odmĢnĢna dolarem. Za nastƎádané dolary si pak
mohly dĢƟ koupit rƽzné drobnosƟ. NechybĢl ani nafukovací hrad, kde se
dĢƟ pĢknĢ vyƎádily. Ke správné indiánské vesnici patƎí také dobrá muzika.
O tu se v odpoledních hodinách postarali tƎi kovbojové, kteƎí si Ǝíkají Seržant
Huml. Mistrovské umĢní s biēem nám pƎijel ukázat Pavel Votápek. Jak ēlovĢk dokáže komunikovat s koŸmi, nám zase pƎedvedl Miloslav Simandl. Své
žaludky si návštĢvníci mohli naplnit dobrým mokem, prasátkem na grilu,
klobáskou z udírny, rybou na kameni nebo sladkými placiēkami a bramboráēky. Veēerní posezení u ohnĢ nám zpƎíjemnili kovbojové z Blatné, kapela
Šumíci. Ve veēerních hodinách zahalily indiánskou vesnici mraky s deštĢm,
proto úēast taneēníkƽ nebyla moc veliká. Dobrou náladu a pocit pĢknĢ
stráveného dne nám to však nezkazilo. Nocování v týpí si nenechalo ujít
nĢkolik odvážlivcƽ. Velké podĢkování patƎí místním podnikatelƽm a všem,
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kteƎí se podíleli na uskuteēnĢní indiánského víkendu. Bez jejich nasazení
a obĢtavosƟ by tato akce pƎišla v zapomnĢní. VĢƎím, že se zde za rok všichni
zase setkáme.
Pavla Fousová

SDH Chobot
– okresní a krajská
soutĢž
Rok se s rokem sešel a my v ChobotĢ
jsme se opĢt zaēali pƎipravovat na
Chobot
nadcházející hasiēskou sezónu. Jak tomu
tak každý rok bývá – nĢkdo více, nĢkdo ménĢ.
Tím „dƽležitým“, na co je potƎeba potrénovat, pro
nás bylo opĢt okresní kolo v požárním sportu ve Strakonicích. Podmínkou
k tomu, abychom mohli SDH Chobot ve Strakonicích na okresním kole
reprezentovat bylo to, že jsme se museli zúēastnit okrskové soutĢže ve
Svobodce. Okrsek se konal 17. kvĢtna a poēasí nám vƽbec nepƎálo.
Okrsku jsme se zúēastnili, formu (nĢkteƎí) doladili, svaēinu jsme
zabalili, takže nám už nic nebránilo v tom, abychom spoleēnĢ, jak muži,
tak i ženy, vyrazili reprezentovat obec Chobot. Ve Strakonicích jsme
museli být brzy ráno. To pro nás znamenalo ēasné vstávání, které ne
všem dĢlalo dobƎe.
Sportovní den na strakonickém stadionu byl zahájen štafetami 4x100
m s pƎekážkami, kde se nejprve pƎedstavili muži. Družstev SDH se zde
sešlo celkem 12 (4 týmy žen a 8 týmƽ mužƽ). Na tuto disciplinu nasadili
muži SDH Chobot dvĢ družstva. První ētveƎice dosáhla ēasu 69,01 s,
druhá 64,85 s. Ani tento ēas nestaēil na prƽbĢžné první místo, které
obsadili muži z HošƟc u VolynĢ s ēasem 64,58 s. Po krátké pauze, kdy
technická ēeta vymĢnila domeēek pro muže za okno pro ženy, bariéru za
„kozu“ a nižší lávku, mohly odstartovat štafety žen. I ženy SDH Chobot
zabĢhly dvĢ štafety. První s ēasem 83,21 s a druhou 75,36 s. Oba tyto
ēasy staēily na prƽbĢžné první místo po první disciplínĢ.

Následovaly bĢhy na 100m s pƎekážkami jednotlivcƽ. „Stovky“ mužƽ
i žen probíhaly souēasnĢ. Ve výsledném souētu ēasƽ po této disciplínĢ,
vždy ētyƎ nejlepších ēasƽ jednotlivcƽ z SDH, si ženy Chobot udržely první
místo, a to s celkovým ēasem 92,13 s. Muži SDH Chobot v této disciplínĢ
vybojovali první místo, jejich celkový souēet ēasƽ ēítal 77,70 s.
Poslední disciplínou byl požární útok, který se bĢžel na nástƎikové
terēe a dva pokusy. Ženy si udržely své první místo a vyhrály i útoky, a to
s ēasem 32,82 s. Muži v této disciplínĢ obsadili druhé místo s ēasem
31,84 s. Rychlejší byli jen muži z SDH NĢmēice (30,39 s). V celkovém
souētu poƎadí ze všech disciplín se ženy Chobot (1+1+1 = 3) umísƟly
na prvním místĢ a mohly se tak tĢšit z úspĢšného postupu do krajské
soutĢže. Muži SDH Chobot nakonec také zvítĢzili s celkovým souētem
5 (2+2+1).
Všichni spoleēnĢ jsme se tak mohli radovat z postupu a tĢšit se na
pƎíšơ týden na tom samém stadionu. Domƽ jsme si odváželi nĢkolik
krásných pohárƽ, napƎ. v bĢhu na 100 m pƎekážek se na 1. místĢ umísƟla
Kristýna Mrvíková (22,64 s), 2. místo Lenka ešková (22,85 s.), 3. místo
obsadila Gabriela Chalupová (23,03 s). Z mužƽ se za SDH Chobot nejlépe
umísƟl Josef Motyka (2. místo, ēas 18,41 s). asy z požárních útokƽ se
souēasnĢ zapoēítávaly i do soutĢže O pohár starosty Strakonic. Ženy si
odvezly pohár za 1. místo a muži za místo 2. Tyto krásné úspĢchy jsme
spoleēnĢ oslavili na hƎišƟ v ChobotĢ.
Už jen to, že se krajské kolo v požárním sportu 21. ēervna
2014 konalo ve Strakonicích, tedy na pƽdĢ „našeho“ okresu, pro nás
byla obrovská moƟvace! ekal nás stejný scénáƎ jako na okresním kole
a jeden by Ǝekl, že nic, co by nás mĢlo pƎekvapit. Tedy bĢh na 100 m
pƎekážek jednotlivci, štafeta 4x100 m s pƎekážkami a dva pokusy na
požární útok. Vše jen s ơm rozdílem, že na krajském kole se sešel „výbĢr“
tĢch nejlepších z jednotlivých okresƽ. Konkurence tedy byla obrovská!
Ženy SDH Chobot se po souētu šesƟ nejlepších ēasƽ v bĢhu na
100 m s pƎekážkami umísƟly na krásném 2. místĢ (138,31 s), muži
s ēasem 116,46 s na místĢ 3. Na štafetách si ženy udržely 2. místo
(76,08 s) a muži 3. (63,28 s). O koneēném poƎadí rozhodl požární
útok, který se opĢt bĢžel na 2 pokusy. Zde stála štĢstĢna na stranĢ
soupeƎƽ, a to hlavnĢ u žen. Ženy SDH Chobot „nastƎíkaly“ za 31,31
s a umísƟly se tak na 3. místĢ, tĢsnĢ za soupeƎkami ze Smrkova (31,21
s) a 1. ženami z Lišova (28,75 s), které vydaƎený útok posunul na
2. celkové místo a Chobot na 3. místo. Mužƽm SDH Chobot se útok
„vydaƎil“ na 4. pozici s ēasem 32,33 s, a celkovĢ na bronzové 3. místo.
Absolutními vítĢzi a zároveŸ reprezentanty Jihoēeského kraje se stali
muži z SDH Pikov a ženy z SDH Smrkov.
I tento den jsme si náležitĢ užili. Stálo nás to (vĢtšinu) spoustu nervƽ,
nĢkteré i menší zdravotní újmu v podobĢ nataženého svalu ēi odƎených
kolen, ale zážitky z této soutĢže nám už nikdo nevezme.
Dne 28. ēervna 2014 se konalo Mistrovství eské republiky
v požárním sportu v eských BudĢjovicích, kam jsme se vyrazili podívat.
Atmosféra napjatá, že by se dala krájet. Dokonce „padly“ i dva národní
rekordy. Ne že by nás snad mrzelo, že jsme se sem neprobojovali, ale
okouknout ty „nej“ a omrknout techniku je potƎeba. Do dalších let by se
mohly poznatky hodit.
Text: Radka Flíēková
Foto: Petr Jícha
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O pohár starosty obce Chobot
V sobotu 5.7.2014 se konala tradiēní, v poƎadí již šestá,
soutĢž v požárním sportu o pohár starosty obce Chobot.
Na
místním sportovním hƎišƟ jsme pƎivítali 14 družstev mužƽ,
3 družstva žen, 1 veteránky a 4 družstva veteránƽ. Poēasí nám pƎálo, a tak
jsme po krátkém úvodním slovu pana Kadlece mohli zaēít.
Nejprve nám své výkony pƎedvedla družstva mužƽ. A bylo na co koukat!
V této kategorii zvítĢzil SDH BezdĢdovice s ēasem 19:61 s. Na druhém místĢ
se umísƟli muži BƎeznice a bronzovou pƎíēku obsadili hasiēi ze Sedlice. Domácím štĢsơ nepƎálo. Po malé chybiēce na proudu skonēili na 5. a 11. místĢ. Také mezi ženami nebyla nouze o pĢkné výkony, ten nejlepší pƎedvedla
dĢvēata z Drahenického Málkova s ēasem 22:84 s. Za nimi se umísƟly ženy
SDH Chobot a tƎeơ místo získala dĢvēata z Kocelovic. SoutĢž veteránek byla
spíše exhibiēní, jelikož zde bylo jen jedno družstvo. Ale ženy z domácího
SDH pƎedvedly, že hasiēský sport ještĢ nezapomnĢly. Lítý boj se strhl i v kategorii mužƽ veteránƽ, kde vyhrál SDH Skaliēany, dále se umísƟla mužstva
Uzenic, Drahenického Málkova a Chobota.
Celá soutĢž probíhala v kamarádském duchu, za podpory
mnoha pƎihlížejících. PƎi závĢreēném vyhlášení a pƎedávání pohárƽ
vystoupila se svým podĢkování též starostka okresního sdružení
hasiēƽ Strakonice paní Jaroslava Boukalová. PodĢkovala nejen sboru
SDH Chobot za reprezentaci okresu v krajské soutĢži, kde se družstva
mužƽ i žen umísƟla na krásném 3. místĢ, ale též spolku hasiēƽ z Blatné za
spolupráci a pƎípravu mnoha soutĢží, vēetnĢ krajské soutĢže dĢơ a mládeže.
Po závĢreēných slovech, pƎedání diplomƽ, pohárƽ a nezbytných
fotograÞích vítĢzƽ, nastal ēas na oslavu. Pana Drába, který nás provázel
bĢhem celého zápolení, vystƎídala kapela Z Vršku. Záhy se smazaly rozdíly
mezi vítĢzi a poraženými, dobrá nálada vydržela až do ēasných ranních
hodin.
Lenka ešková

StƎípky z Kadova,
Pole, LnáƎského
Málkova, Vrbna
a Mraēova
Ka d ov

„ŠtĢsơ je slunce na obloze leơcí po pláži,
šplouchající voda, pocit svobody.“
Meghan Simons, 11 let

Léto je v plném proudu, prázdniny zaēínají ukrajovat ze své druhé
poloviny a volební období obecních zastupitelstev se chýlí ke svému
konci. Volby do zastupitelstva obce, ale zároveŸ i senátní volby se konají
v pátek 10. Ǝíjna a v sobotu 11. Ǝíjna 2014, což znamená, že se budou
pƎipravovat kandidátní lisƟny s uchazeēi o akƟvní zapojení se do chodu
naší obce. V posledním vydání jsem slíbila bližší informace, jakmile
budou známy. Kandidátní lisƟny se podávají nejpozdĢji do 5. srpna 2014
do 16,00 hodin. Všechny bližší dostupné informace jsou zveƎejnĢny na
informaēních deskách v našich jednotlivých obcích a na elektronických
webových stránkách www.kadov.net. Doufejme, že vše probĢhne
a dopadne tak, jak má.
Stále pokraēuje uzavírání nájemních smluv na hrobová místa pro
hƎbitov v KadovĢ. Informace k uzavƎení smluv získáte na Obecním úƎadu
v KadovĢ ē.p. 65, tel: 383 491019 nebo 724 181 049.
Smlouvu lze uzavƎít v prƽbĢhu celého roku, proto nemusíte spĢchat.
Naopak spĢchat byste mĢli s platbami za odvoz komunální odpad,
ty by mĢly být uhrazeny do konce ēervna 2014.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov
Snažíme se, abyste všechno, co se u nás dĢje, mohli sledovat na
našich www stránkách www.kadov.net. DĢkujeme všem obēanƽm, kteƎí
nejsou lhostejní a poseēou si nejen na zahradĢ, ale i pƎed vraty, zúēastní
se brigády, iniciují konání sportovní nebo spoleēenské akce ēi seberou
zahozený papír….
Viklanský pouƛový turnaj v KadovĢ mĢl v sobotu 17. kvĢtna 2014
chvílemi skuteēnĢ plaēƟvou atmosféru zpƽsobenou nejen poēasím – 2
natržená oboēí a jedna ēistá zlomenina holenní i lýtkové kosƟ zároveŸ.

Jinak turnaj probĢhl za úēasƟ sedmi skvĢlých týmƽ a tĢšíme se na
podzim. Po ukonēení turnaje
se v tĢlocviēnĢ bývalé školy
v KadovĢ pƎedstavily 2 hudební skupiny – MERLIN82
a ESCAPE FROM REALITY.
Úēast sice nebyla rekordní,

ale atmosféra nemĢla
chybu.
Vladimíra Tomanová,
starostka obce Kadov
Foto fotbal: Tereza
Ptáēníková
Foto veēerní zábavka:
Vladimíra Tomanová

ODYSSEA – rock – AGENCY * jih *
388 01 Pole u Blatné „na statku“
Tel/fax: 383 491 007
poƎádá

hƩp://www.skocdopole.cz
E mail: skocdopole@skocdopole.cz

DĢtská odpoledne a dospĢlé veēery
v HospodĢ „na statku“ v Poli u Blatné
ve stodole loutková i maŸásková divadla, pak „na sále“ chvíli taneēek pro
dĢƟ každého vĢku, prázdninové nedĢle + pár jiných dní s programem
pro ty vČku vyššího
3.8.
nedĢle 16.00
divadýlko Kuba PlzeŸ: Za každým rohem
jeskyŸka
/ervená Karkulka se Smolíēkem
v perníkové chaloupce/
10.8.
nedĢlee16.00
divadlo Kapsa AndĢl. Hora: O Budulínkovi
17.8.
už nebude divadlo, všichni se hrrrneme
na pouƛ do Blatné a Horažěouc
…. a léto s pimprlaty pomalu konēí, na vidĢnou dĢƟ v Poli o dalších
prázdninách!
Vstupné na malá divadla : od 1,-Kē / kdo nemá, nedá a obrácenĢ
Za pƎíjemné chvíle dĢkujeme spoleēnĢ s Vámi MČšĢanskému pivovaru
Strakonice, za pivko pro taơnky a dĢdeēky a Blatenské ƟskárnĢ - za
letáēky, Nadaci Život umĢlce Praha - za „dokasiēky“ /a ještĢ možná
nĢkoho pƎesvĢdēíme/.
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Vrbno, Hospoda na návsi

STOPTIME
MVDr. Miroslava Mahela
Setkání vĢnované památce
veterináƎe a jazzmanna Miroslava Mahela
16. 8. 2014 od 15:00 hod.
vystoupí kytarový virtuos

ŠT PÁN RAK
VSTUPNÉ 150,ͳ K;
LINDA MAHELOVÁ, TEL. 602 654 455, INFOΝSTEPANRAK.CZ

DĢtský den s pohádkou
i s fungl novým hasiēským autem
profesionálƽ z Blatné
Velice vydaƎený DĢtský den se konal v sobotu 31. kvĢtna 2014 ve VrbnĢ
na sportovním plácku u dĢtského
hƎištĢ. NávštĢvnost každým rokem trhá rekordy a nadšeným organizátorƽm vyslovuji veliký dík.
… a hned za týden a to již v pátek
6. 6. 2014 jsme pro naše seniory
uspoƎádali také pravidelné Setkání dƽchodcƽ v tĢlocviēnĢ bývalé
školy v KadovĢ. Úēast byla hojná
a celková spokojenost asi ve Þnále také. Poslední seniorské spoluobēany jsem odvezla cca v 01.30.
DĢkuji nĢkterým zastupitelƽm
a kadovským hasiēƽm za pomoc
pƎi pƎípravĢ, realizaci a úklidu po
akci
Vladimíra Tomanová, starostka
obce
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Dotace:

2398894,- Kē (1 799 170,- pƎíspĢvek z EU,
599 724, z národních zdrojƽ)

Podíl farnosƟ:

358 456,- Kē (podíl farnosƟ
spoluÞnancovala i obec Kadov)

Farnost vlastní prostƎedky na Þnancování opravy získala prodejem fary.
Projektovou dokumentaci zpracoval: Josef Zábranský
Rekonstrukce zahrnovala: VýmĢnu poškozených ēásơ krovu (pƎevážná
vĢtšina),
výmĢnu dƎevĢného šindele (smrkový Ǝezaný) za nový šindel
(modƎínový šơpaný) a opravu ēásƟ fasády vĢže.
V pƎedchozích letech (2006 - 2012) byla provedena oprava stƎechy
hlavní lodi, presbytáƎe a sakrisƟe.
Náklady na tuto opravu byly cca 2,5 mil. Kē (Þnancováno z prostƎedkƽ
Ministertva kultury R, Jihoēeského kraje, farnosƟ Kadova obce Kadov.
V KadovĢ, 1.7.2014

Historie veƎejné sbírky na opravu
vzácných varhan v kostele
sv. Václava v KadovĢ
Dlouho jsem si lámala hlavu, co vlastnĢ napsat Vám, pokolením
budoucím, o tom, jak to vlastnĢ tenkrát bylo… a kdy to zaēalo…
„V sobotu 23. ēervence 2005 v odpoledních hodinách navšơvila
nedávno otevƎené muzeum v kadovské tvrzi skupina 30Ɵ jihokorejských
studentƽ. PƎi této pƎíležitosƟ jim pan dĢkan Fritsch umožnil shlédnuơ
interiéru kostela sv. Václava v KadovĢ. Zahraniēní delegaci zaujaly
zejména vzácné barokní varhany. Jsou toƟž všichni hudebníci, ēlenové
orchestru a sboru Soul Oratorio. \editel a dirigent této insƟtuce,
pan Choi, byl kostelem natolik okouzlen, že projevil zájem, podílet se
ÞnanēnĢ na opravĢ unikátních varhan. Tuto nabídku uēinil pƎítomné p.
starostce Tomanové. Vzhledem k tomu, že se do eské republiky opĢt
pƎíšơ léto vráơ, rád by zde se svými kolegy uspoƎádal koncert.
Mgr. Aleš KaŸka, zástupce Ǝeditele Pražské konzervatoƎe
V Praze 11. 08. 2005“
O tom, že se v KadovĢ v kostele sv. Václava nachází krásné a vzácné
varhany z roku 1767 se vĢdĢlo dávno. Autorem tĢchto varhan je VojtĢch
Schreyer.
V roce 2008 uspoƎádala Obec Kadov ve spolupráci s \ímskokatolickou
farnosơ Kadov u Blatné, zastoupenou panem dĢkanem HeƎmanem
Fritschem, 1. varhanní koncert v kostele sv. Václava. Na tomto koncertĢ
hrál na varhany Adam Viktora a se svým zpĢvem se pƎedstavila Gabriela
Eibenová. Zájem veƎejnosƟ o varhany byl tak velký, že obec založila
veƎejnou sbírku na opravu vzácných varhan v kostele sv. Václava
v KadovĢ u eské spoƎitelny s ēíslem úētu 0578065329/0800.
Ve prospĢch varhan v kostele sv. Václava v KadovĢ byl uspoƎádán
i novoroēní koncert 14. 1. 2009 v kulturním stƎedisku U Koruny v PrazeRadoơnĢ. Tento koncert poƎádala Základní umĢlecká škola PrahaRadoơn a výtĢžek ve výši 6 500,- Kē byl vĢnován na úēet veƎejné sbírky

Dokument, který byl vložen
v ochranném pouzdƎe do opravené
vĢže kostela v KadovĢ:
Rekonstrukce vĢže kostela sv. Václava, Kadov u Blatné
Realizace 10/2013 - 7/2014
ProvádĢcí Þrma: VerƟgo Písek s.r.o.
Financováno z Programu rozvoje venkova
Celková ēástka:

2 757 350,- Kē

Foto z koncertu konaného 23. 7. 2011
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na opravu varhan. O tento koncert se zasloužila paní Dana Šimáēková,
rodaēka z Kadova.
Následujícího roku byl uspoƎádán další koncert, který, dá se Ǝíci,
založil tradici úēinkování pƎátel z Jižní Koreje a letošní koncert (26. 7.
2014) bude již poslední v rámci veƎejné sbírky, v poƎadí 6. s nimi. Na
každém koncertu všichni úēinkující vystupovali zdarma, pouze pro nĢ
bylo pƎipraveno drobné obēerstvení, které hradila obec Kadov. Velkou
zásluhu na této akci má pan Mgr. Aleš KaŸka, zástupce Ǝeditele Pražské
konzervatoƎe. PƎátelé z Jižní Koreje vždy pƎispĢli menší ēi vĢtší Þnanēní
ēástkou (i 20 000,- Kē) a tak jsme se na úētu veƎejné sbírky i s laskavým
pƎispĢním Základní umĢlecké školy Klementa Slavinského z PrahyRadoơna prostƎednictvím paní Dagmar Šimáēkové a všech lidiēek z Ǝad
široké veƎejnosƟ dostali na souēasný zƽstatek 124 795,02 Kē. Sbírali jsme
korunku ke korunce a vĢƎili, že to dokážeme. V letošním roce požádala
\ímskokatolická farnost Kadov pod vedením pana dĢkana Marcina
Piaseckého o grant Jihoēeského kraje na opravu varhan a dostala pƎíslib
ve výši 100 000,- Kē. Celá ēástka z konta veƎejné sbírky, která se ještĢ
rozroste o výtĢžek z letošního koncertu, pƽjde na záchranu vzácných
varhan. Jsme rádi, že jsme pƎispĢli k záchranĢ unikátního barokního
nástroje, který bude pƎinášet duchovní i kulturní radost i pƎíšơm
generacím.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov
V KadovĢ dne 30. 6. 2014

Slivonice, jsouce všichni tomu rádi, že velebný stánek Boží máme pĢknĢ
uspoƎádaný. Kéž by jenom milosƟvý Bƽh zachoval nás a naše potomky
od morƽ hladƽ a války a všelikého zlého. My Jemu vždycky vĢrnĢ sloužiƟ
chceme a pƎikázání Boží za pravidlo našeho života zachovávaƟ budeme.
Psáno v KadovĢ na faƎe Léta PánĢ po Krystovo narození dne 10. záƎí
1877 za panování sv. Otce Pia IX. v \ímĢ, jeho Excellence NejdƽstojnĢjšího
biskupa Jana Valeriana Jirsíka v BudĢjovicích, veledƽstojného pƎevora
Ǝádu sv. Augusơna ve LnáƎích P. Bernarda Kunstara, za mnĢ 35 let starého
z Písku rozeného Antonína Jƽzka, panujícího a sloužícího faráƎe v KadovĢ
– dále za panování Jeho Veliēenstva císaƎe a krále FranƟška Josefa I.ho
a dĢdiēného prince Rudolfa – za námĢstka cís. král. hejtmana okresƽ
FranƟška Brauna – za Ǝeditele panství LnáƎského Edmunda Tomla, za
obecního starosty Kadovského Václava Augusơna a místního uēitele
Jakuba Poláēka rozeného z PƎíbrami.
PƎi stavbĢ vĢže a opravĢ chrámu PánĢ pracovali jsme a na památku
takto se podepisujem:
Já faráƎ místní P. Antonín Jƽzek co vƽdce stavby
Ján Koblich, mistr tesaƎský rozený z TchoƎovic
Jan Wieser, klempíƎ Kasejovicích
Ján Bouše, stavitel v Kladrubcích
Franz LešeƟcký
Nejstarší obēan v KadovĢ VavƎinec Loula
Jakub Šroub, kostelník
Johann Šafranek, tahák mĢchƽ
Jozef Holub, rolník z Kadova ēíslo 4
Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu sv.! jakož bylo na poēátku, nýni i vždycky
až na vĢky vĢkƽv!!! Amen.

Další zpráva z roku 1877
(jeden dvojlist menšího formátu, psal Jan Koblich, tesaƎský mistr)

Pan Choi a Mgr. KaŸka ze dne 25. 7. 2009

Hlavní zpráva z roku 1877
(dva dvojlisty, psal Antonín Jƽzek, faráƎ kadovský)
Pochválen buě Ježíš Krystus nýni i vždycky až na vĢky. Amen.
Ve jménu NejsvĢtĢjší Trojice, Boha Otce Syna i Ducha svatého
vznášíme dnes 10. záƎí 1877 vzhƽru báŸ na novĢ upravenou vĢž chrámu
„sv. Václava“ v KadovĢ a toto krátké popsání na památku do ní klademe.
VĢdouce od našich nábožných otcƽ, že Bƽh v hojné míƎe žehnal vždy
osadám tĢm, které dbalé byly, aby stánek Boží uprostƎed osady mĢly
velebný a dƽstojný – proto usnesli jsme se, chơce provždy z požehnání
Božího se tĢšiƟ, chrám PánĢ Kadovský i s vĢží v nejlepší stav uvésƟ – tak –
jak by nám to ēest dĢlalo pƎed svĢtem – a pƎed Bohem zásluhu zjednalo
– a o naší kƎesƛansko-katolické mysli a srdci pobožném svĢdectví dávalo.
NešetƎili jsme proto žádnou výlohu – nešơƟli se žádné práce – aby co
Pánu Bohu patƎí, také Bohu dáno bylo – tak jak nás sám Syn Boží P(án)
J(ežíš) tomu uēil, Ǝka: „Dejte Bohu co Božího jest a císaƎi, co císaƎe.“
PƎi té pƎíležitosƟ byl tak chrám P(án)Ģ vnĢ i zevnĢ opraven za
velký náklad našeho slavného patrona urozeného Pána Karla, barona
z Lilgenau, jeho spanilé choƟ Paní Anny rozené z Arvay – dĢdiēného
21 rokƽ mladého syna pana Karla z Lilgenau pro ten ēas dƽstojníka ve
vojsku Rakouském a druhého staršího syna Klementa z Lilgenau taktéž
dƽstojníka ve vojsku Bavorském, odkud také celá rodina sem do ech se
dostala, když panství LnáƎské mladší syn Karel z Lilgenau od Klementa,
hrabĢte z Linkru a Lucenviku byl zdĢdil. K nákladu vynaloženému
na stavbu pƎipojili jsme se ruēní a povozní prácí my osadníci Kadovšơ
skládajíce se z pƎifaƎených obcí, tak jako po sobĢ jmenovány jsou:
Kadov, Pole, Malkov, Vrbno, SlaƟna, BezdĢkov, NedƎev, Zahorēiēky,

Léta pánĢ 1877 dne 10. záƎí byla tato báŸ nahoru dána.
Já Ján Koblich, jediný syn po zemƎelém Janu a Marii Koblich rozené
Peroutkové z Chlumu u Blatné. Muj otec bývalý panský tesaƎský lnáƎský
mistr kterýž zdejší kapli, to jest kryptu urozeného p. hrabĢte z Lingru
a Lucenvicku stavĢl a v ZáboƎí na škole tĢlesnou pohromu utrpĢl, skrze
kteroužto 4½ roku na lƽžko uvržen byl. Já študovav musel toho zanechaƟ
a uchopiƟ se Ǝemesla mého. Kdežto po nĢkoliká rokƽ svĢtem bloudiv
pƎišed domƽ a obdržev panskou práci ve LnáƎích tuto vĢž o stáƎí 32
rokƽ jsem opravoval. Kdož tyto Ǝádky ēísƟ budeš, pomodli se za duši
zpráchnivĢlého nĢkdy pravého echa.
Jan Koblich, mistr tesaƎský ze TchoƎovic
Chasníci kterýžto na této vĢži pracovali
Vencl Wokurka, TchoƎovice
Fr. Morávek, HradištĢ
Vencl Oulehle, Chlum
Jan Beran, Hajany
Karel Rojík, Kladrubec
Josef Wondrášek, Kladrubec
Tomeš Pecháēek, Mraēov, uēedník
Josef Mašek, Kladrubec
Pochválen buě pan Ježíš Kristus.
Jan Koblich, toho ēasu mistr tesaƎský
1877 9/10

Zpráva z roku 1927
(jeden list, psal FranƟšek Slavíēek, faráƎ)
Pochválen buě Pán Ježíš Kristus. Lecturis salutem.
Za hrozné noēní bouƎe, která dne 13. ēervence 1927 zuƎila nad
Kadovem, udeƎil blesk do této vĢže. Srazil nĢco málo šindelƽ, plech
ze žerdi, na níž jest vĢtrná korouhviēka se sv. Václavem, nad dveƎmi
vedoucími do kobky vyrazil ven žádnou jinou škodu neudĢlav.
Hned poté v mĢsíci ēervenci a srpnu 1927 vĢž dƽkladnĢ opravena:
šindele sražené bleskem i nepohodou poškozené vyspraveny, Ǝímsy
opadané obnoveny, vĢž obílena, báŸ natƎena novĢ, vĢž opatƎena
hromosvodem. Vše opraveno nákladem patrona zdejšího chrámu PánĢ
a sbírkou mezi osadníky kadovskými ve vesnicích pƎifaƎených: KadovĢ,
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MálkovĢ LnáƎském, Poli, VrbnĢ, BezdĢkovĢ, NezdƎevĢ, Zahorēiēkách
a SlaƟnĢ.
V KadovĢ v den PromĢnĢní PánĢ t.j. 6. srpna L. P. 1927, v devátém
roce republiky ēesko-slovenské, za panování sv. Otce Pia XI., biskupa
ēesko-budĢjovického Šimona Bárty, vikáƎe blatenského Jana Pavla Hille,
za prezidenta republiky ēeskoslovenské T. G. Masaryka, za patrona Karla
Bondy-ho, velkoprƽmyslníka v Praze a majitele velkostatku lnáƎského,
když administrátorem panství byl J. Pecka, za mĢ FranƟška Slavíēka,
faráƎe kadovského, narozeného 10. XII. 1885 v HosínĢ u . BudĢjovic, za
starosty kadovského Václava Krejēího.
Václav Krejēí, t.ē. starosta z Kadova ē. 19.
FranƟšek Slavíēek, faráƎ.
Václav AugusƟn, I. radní, Kadov ē. 39
Václav Jƽzek, Ǝíd(ící) uē(itel) vv., Ǝiditel chóru
Stavbu Ǝídil: Frant. Müller, zednický a tesaƎský mistr, Radošice
Na stavbĢ pracovali:
FranƟšek Krejnický, tesaƎ, Starý Smolivec
VojtĢch Krejēí, tesaƎ, Mla(dý) Smolivec
Tomášek Josef, tesaƎ, Starý Smolivec
Švec FranƟšek, zedník, LnáƎe
Josef Šilha, zedník LnáƎe
Svoboda Karel, zedník, St. Smolivec
FranƟšek Houška, Kadov, ēís. 37
Jos. Sladký, mistr klempíƎský Blatná 117
Josef Kubík, dĢlník klempíƎský
OldƎich Sladký, uēeŸ klempíƎský
Nová mĢdĢná báŸ vznesena na vĢž dne 17. srpna 1927. Na vĢēnou
pamĢƛ vložen do bánĢ tento pamĢtní spis s kovovými penĢzi republiky
ēesko-slovenské zároveŸ s lisƟnami z r. 1877 a penĢzi, které tehdy do
bánĢ byly vloženy.
Od hromobiơ, krupobiơ a záhubné bouƎe zachovej nás, Pane Ježíši
Kriste. Sv. Václave nedej zahynouƟ nám ni budoucím.
Podle originálního textu pƎepsala Nela Vadlejchová,
konzervátorka Muzea stƎedního Pootaví ve Strakonicích;
upravil Vladimír ervenka.

Co se dĢje
v Kocelovicích
Jen co jsme uklidili táborák po
pálení ēarodĢjnic, pusƟli jsme se do
pƎíprav Spoleēenského veēera, který je
u
nás již tradiēnĢ poƎádán pƎi pƎíležitosƟ
Ko
c e l o v i c e setkání dƽchodcƽ a oslavy dne matek.
Uskuteēnil se v sobotu 10. kvĢtna v sále
místního pohosƟnství. K tanci a poslechu zahrála
Hudba pana Koubka. Všichni hosté dostali malé obēerstvení v podobĢ
chlebíēkƽ a zákuskƽ. O týden pozdĢji se v již zmiŸovaném sále konalo 11.
setkání bývalých pohraniēníkƽ. Po starších generacích dostaly prostor
i dĢƟ, dne 14. ēervna pro nĢ byla zorganizována akce Cesta pohádkovým
lesem pod zášƟtou SŽ Kocelovice.
Ke konci ēervna ukonēili na vlastní žádost svou ēinnost v místním
pohosƟnství manželé Rážovi. NaštĢsơ nám nezƽstala hospƽdka zavƎená
dlouho a 4. ēervence probĢhlo znovutevƎení novým hosƟnským
Tomášem Hanouskem. PevnĢ doufáme, že se mu bude v Kocelovicích
daƎit a štamgastƽm bude chutnat.
Na místĢ pokácených stromƽ u hospody, které se porazily na jaƎe
z dƽvodu prosychání a nebezpeēí pádu, vysadil osobnĢ starosta obce
nové tújky. Na jejich rƽst dohlíží mladí hasiēi, kteƎí v jejich blízkosƟ mají
každý týden trénink. Hasiēská sezona už je toƟž v plném proudu a bez
pravidelného trénování se nemohou dostavit kvalitní výsledky. V dobĢ
psaní tohoto ēlánku máme za sebou soutĢže v Drahenickém MálkovĢ
(muži se umísƟli na 3. místĢ), v Blatné (muži i ženy dosáhli shodnĢ na
3. místo) a v Bohumilicích (Šumavská hasiēská liga – 15. místo). Spousta
soutĢží je ještĢ pƎed námi, a proto doufáme, že se budeme umisƛovat na
pƎedních pƎíēkách. Držte nám palce!
MarƟn Lukáš

Poēasí za kvĢten a ēerven 2014
KvĢten byl teplotnĢ slabĢ podnormální (prƽmĢrná teplota byla 11.6
st. C, normál je 12.6 st. C., nejvyšší teplota byla namĢƎena 22. kvĢtna,
26.1 st. C., nejnižší -0.9 st. C, 5 cm nad zemí pak tento den bylo -4.0 st.
C a tento mráz zpƽsobil škody zahrádkáƎƽm a pĢsƟtelƽm ovoce. SrážkovĢ byl kvĢten silnĢ nadnormální s úhrnem 104.7 mm, když normál je
59.9 mm. Nejvíce pršelo 17. kvĢtna - 15.2 mm (1 mm = 1 litr vody na
ētvereēní metr). Sluneēní svit v kvĢtnu byl slabĢ podnormální, slunce
svíƟlo 201.8 hodiny, normál je 225.5 hodin. V šesƟ dnech byla bouƎka,
celkem jsme napoēítali 618 bleskƽ, v jednom dni se pƎi bouƎce vyskytly
slabé kroupy.
erven 2014 byl teplotnĢ o 0.3 st. C teplejší, než je normál (namĢƎeno 16.0 st. C, normál je 15.7 st. C). Nejvyšší teplota byla namĢƎena 9.
ēervna a to 30.8 st. C, nejnižší 6. ēervna a to 6.5 st. C. Tento mĢsíc již nebyl mráz ani pƎi zemi (1.6 st. C 22.6.). Po 2 tropických dnech v 1. polovinĢ
mĢsíce se ochladilo a teploty už nedosahovaly ani letních hodnot (25
st. C a více) s výjimkou 28.6. SrážkovĢ byl ēerven výraznĢ podnormální
(43.8 mm, normál je 72.9 mm) a to ještĢ vĢtšina srážek spadla pƎi bouƎce 11.6. a to 19.7 mm, vyskytly se i kroupy (bez výrazných škod). Sluneēní svit byl v ēervnu mírnĢ nadnormální (slunce svíƟlo 275.5 hodiny, normál je 233.8 hodin). Ve dnech 6. a 9. ēervna byl namĢƎen témĢƎ 100%
astronomický svit pro tyto dny - 15.8 hodin, maximum je 16.0 hodin.
V ēervnu byly pouze 4 dny s bouƎkou, registrováno pouze 118 bleskƽ.
SouhrnnĢ: KvĢten 2014 chladnĢjší, vlhký; ēerven 2014 teplejší, suchý
a sluneēný mĢsíc. ZávĢr ēervna pƎinesl více oblaēnosƟ a srážek.
Vladimír KováƎ
Meteorologická stanice Kocelovice

Cesta pohádkovým lesem u rybníka
Hubenov
Tak se rok s rokem sešel
a opĢt pƎišel ēas putování
a letních hrátek v pƎírodĢ.
Kocelovické ženy pƎipravily
pro dĢƟ již tƎeơ Cestu
pohádkovým lesem. Vloni
jsme pro trvalé deštĢ akci
pƎekládali a letos jsme mĢli
opravdu štĢsơ, tropická
vedra se vráƟla k obratníku
Raka a naši akci provázelo
vskutku luxusní poēasí.
DĢƟ se spolu s doprovodem vypravily do lesa, kde
u osmi zastavení plnily úkoly
lesních bytosơ a strašidel.
Letos to byla víceménĢ vodní
záležitost, neboƛ cesta vedla
podle rybníka. PƎesto dĢƟ
zkusily svoje skokanské dovednosƟ u rƽžového zajíēka,
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staré ēarodĢjnici
namalovaly srdce
na chalupu, s vodníkem a vílou
slezly kamennou
stráŸ a získanými
kamínky zkusily
streÞt pirátskou
loěku. S další vílou navlékaly korálky a myslivec
jim ukázal, jak
se správnĢ sázejí
stromky. DĢƟ si
to mohly zkusit
a nĢkteré si svƽj
smrēek oznaēily, aby prƽbĢžnĢ mohly kontrolovat, jak se mu daƎí. Na
závĢr se s mladou vodnicí se pokusily vylovit z vody hrneēek na dušiēky a s mechovou bábou skládaly obrázek. V cíli dostali poutníci drobný
dáreēek a dobroty, aby rychleji nabrali ztracené síly. Nakonec jsme si
všichni spoleēnĢ upekli buƎơky. Akce se zúēastnilo 28 dĢơ, Ǝady obēánkƽ
z Kocelovic posílili i pražšơ školáci.
ChtĢla bych podĢkovat ēlenkám ZO SŽ Kocelovice (zejména tĢm
dƎíve narozeným) za velmi obĢtavou pomoc pƎi realizaci akce.
Dana Hanušová, pƎedsedkynĢ ZO SŽ

v cíli cesty - pan hosƟnský osobnĢ

Cviēení požárních družstev
– Memoriál Václava KƎivance
Po dvou letech se 21. ēervna 2014 opĢt v Lažánkách konalo cviēení požárních družstev – Memoriál Václava KƎivance. Poēasí nám pƎálo,
nepršelo, jenom trochu zima byla. Sjelo se k nám 12 družstev mƽžƽ, 4
družstva žen a družstvo dĢơ. Po pƎivítání družstev velitelem SDH Lažánky V. KƎivancem byl zahájen program doprovodným taneēním vystou-

Ze spoleēenské kroniky:
V kvĢtnu oslavil pan Jan Jeníēek 76 let, paní ZdeŸka Flanderová
oslavila v kruhu svých blízkých 77 let, paní Božena adková se dožila 84
let a pan Václav Krákora oslavil 84 let.
V ēervnu oslavil pan Václav Diviš 72 let a paní Anna Frýzková se dožila
83 let.
Všem oslavencƽm gratulujeme a pƎejeme hodnĢ zdraví, elánu
a spokojenosƟ do dalších let.

PodaƎený výlet
Po peēlivém plánování místních žen
a dívek pƎišel den, na který jsme se tĢšili. Jedeme na výlet za krásami Šumavy a navšơvit pƎátele ve Stachách. Byla
zvolena pĢší túra z Kvildy, pƎes Horskou
Kvildu, Zadov do Stach. Bylo 31. kvĢtna
La žá n ky
2014, poēasí nám pƎálo, sice trochu zima,
sem tam malý dešơēek, který dobrou náladu
nikomu nezkazil. Šli jsme dĢƟ, mladí i starší. Každý
si mohl zvolit trasu podle svých možnosơ. PƎíroda ukázala svou vlídnou
tváƎ, vidĢt bylo do daleka. Cílem cesty pak byla návštĢva hosƟnce ve
Stachách, kde již Ǝádku let bydlí s rodinou a provozuje hosƟnskou živnost
náš bývalý hosƟnský z Lažánek Sváƛa Štampach. Byli jsme ohlášeni, tak
na nás ēekalo vlídné pƎijeơ a poƎádné porce jídla. Výlet se vydaƎil a už
se tĢšíme na další.

Vystoupení dĢơ na zahájení cviēení SDH Lažánky 2014

pením dĢơ z Lažánek. Jejich cviēení
mĢlo velký úspĢch a následovala
soutĢž v požárním útoku. Vše
probíhalo hladce, obēerstvení zajišƛovaly místní ženy
a dívky – po bramborácích
se jenom zaprášilo. Naše
mužstvo obsadilo 4. místo
v Memoriálu V.K. a 1. místo

Požární útok
družstvo Lažánek 2014

v okrskové soutĢži. Veēer byla
na programu zábava pod širým
nebem s muzikou Radka Šimsy.
Doufáme, že se všem u nás líbilo a za dva roky si všichni opĢt
pƎijedou k nám zazávodit.

Vyhlašování výsledkƽ
SDH Lažánky 2014

Šumavské putování

A co se u nás
chystá?

Jako první to bude mše v novĢ opravené kapliēce P. Marie Strašínské
19. 7. 2014, v záƎí bude následovat putování za vínem (Sedlec u Mikulova)
a oslavíme nĢkolikery kulaƟny ve vsi. JeštĢ zbývá popƎát hodnĢ štĢsơ do
života malé Helence Kussƽ.
Text a foto Dagmar Hálová
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Prázdniny jsou tady!
MĢsíc ēerven jsme v naší MateƎské škole ve LnáƎích nazvali mĢsícem výletƽ.
Všichni se tĢšili na nové zážitky a na
pƎibližující se prázdniny.
Již v mĢsíci kvĢtnu jsme spoleēnĢ s žáky
Základní školy LnáƎe navštĢvovali Soukromou Plaveckou školu v Horažěovicích.
LnáƎe
Po sedmi lekcích dĢƟ dokazovaly, co vše ve
vodĢ zvládnou a odmĢnou za jejich výsledky jim
bylo „Mokré vysvĢdēení“.
Zaēátkem ēervna jsme oslavili Den dĢơ. Poēasí se vydaƎilo, dĢƟ
soutĢžily s elánem a radosơ. NechybĢlo také opékání buƎtƽ, na které se
všichni moc tĢšili.
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nový chodník a nový vstup do mateƎské školy. Na zahradĢ bude umístĢn
nový zahradní domek, který bude sloužit jako sklad venkovních hraēek,
drobného zahradního vybavení a náƎadí. V záƎí tedy pƎivítáme dĢƟ
v opraveném a krásnĢjším prostƎedí.
ZávĢrem bych chtĢla všem dĢtem popƎát hezké prázdniny plné sluníēka, koupání a dĢtských her.
Za MŠ LnáƎe: Alena Mašková

Základní škola LnáƎe
Poslední dva mĢsíce školního roku jsme mĢli všichni napilno, nĢkteƎí
žáēkové se ještĢ na poslední chvíli snažili vylepšit si svƽj prospĢchový
prƽmĢr a navíc se nám podaƎilo pro školáky uskuteēnit pƎed tolik vytouženými prázdninami nĢkolik zajímavých akcí a výletƽ. ZároveŸ bych
chtĢla všem dĢtem i paní uēitelkám popƎát krásné léto, hodnĢ sluníēka
a odpoēinku.

Rozjezdy pro hvĢzdy

9. ēervna jsme tradiēnĢ navšơvili DĢtské zábavné centrum v Nepomuku, kde se dĢƟ vydovádĢly na kolotoēích, prƽlezkách, houpaēkách
a trampolínách. A protože byl tento den velmi teplý, mohly se dĢƟ osvĢžit v malém bazénku uprostƎed tohoto areálu.
13. 6. jsme se moc tĢšili na zvíƎátka ze ZOO v Plzni. Zúēastnili jsme
se výukového programu „Za zvíƎátky do pohádky“, ve kterém se dĢƟ
seznámily se životem nĢkterých zvíƎat chovaných v této ZOO. Nejvíce se
dĢtem líbili medvĢdi, lvi, nosorožci, tuēŸáci, opice a žirafy. Všichni jsme
si pƎivezli domƽ krásné zážitky.
Dále jsme navšơvili kamarády v 1. tƎídĢ základní školy pƎi slavnosƟ
Svátku slabikáƎe. PrvŸáēci pƎichystali pro naše dĢƟ program písní,
taneēkƽ a pohádek. Také pƎedvedli, jak se nauēili ēíst.
18.6. jsme s dĢtmi zhlédli v základní škole Školní akademii, která
byla plná taneēkƽ, zpĢvu, hry na hudební nástroje a dramatizací scének
a pohádek. A pak nadešel ten slavnostní den, kdy jsme se rozlouēili
s dĢtmi, které naší mateƎskou školu opoušơ a po prázdninách nastupují
do 1. tƎídy zdejší základní školy.
Toto rozlouēení se konalo 20.6. na zámku ve LnáƎích za pƎítomnosti
p. starostky Stanislavy Maškové a rodiēƽ odcházejících dĢtí. Také celý
kolektiv naší školky byl pƎitom. Všichni jsme si uvĢdomili, že nastává
veliká zmĢna v životĢ tĢchto dĢƟēek. PƎejeme jim radostný vstup do
základní školy, hodnĢ úspĢchƽ a krásných chvil ve škole mezi novými
kamarády.
O prázdninách bude naše mateƎská škola uzavƎena na šest týdnƽ.
V této dobĢ dojde k výrazným úpravám na zahradĢ školy. Bude zbudován

Šestý roēník úspĢšné pĢvecké soutĢže Rozjezdy pro hvĢzdy se konal
již potƎeơ po domluvĢ se správcem lnáƎského zámku panem Miroslavem
Uriánkem v komorním zámeckém sálu. V letošním roce se do soutĢže pƎihlásilo celkem 15 soutĢžících. Celý odpolední program pƎíjemnĢ a s nadsázkou jemného humoru uvádĢla paní uēitelka Jaroslava Boušová, která
nejprve pƎivítala porotu,
v níž již tradiēnĢ zasedli
paní starostka Stanislava
Mašková, pan Vávra, pan
Velíšek, pan Obermajer
a paní Alena Vaníēková.
Zahájení soutĢže patƎilo
ēlenkám a ēlenƽm taneēního kroužku a poté
došlo na samotné výkony soutĢžících. Celou
soutĢž úspĢšnĢ zahájila
žákynĢ 5. roēníku Jana
Pokšteßová s písní „Rƽže
kvetou dál“. Poté zaznĢly v podání nejmladších
žákƽ naší školy lidové písniēky a písniēky ze známých pohádek. V podání
zkušenĢjších zpĢvaēek
jsme se zaposlouchali do
melodie písnĢ z muzikáVítĢz pĢvecké soutĢže Vašík Turek
lu „Noc na KarlštejnĢ“
nebo písnĢ od Marty Kubišové „asy se mĢní“. Lucka Vokurková se pƎi
zpĢvu písniēky „Stánky“ sama doprovodila i na kytaru. Pochvala patƎí
také AnetĢ DuŅové, která doprovodila hrou na ßétnu svoji sestru Báru,
která krásnĢ zazpívala známou lidovou písniēku „erné oēi, jdĢte spát“.
O vítĢzi, jenž si odnese krásnĢ nazdobený dort upeēený šikovnou paní
Evou Velíškovou, rozhodlo až losování barevného míēku. Ze tƎech nejúspĢšnĢjších soutĢžících, kteƎí nejvíce ohromili porotu, si ten „správný
míēek“ vylosoval druhák Vašík Turek z Hajan, který se o sladkou odmĢnu
se všemi pocƟvĢ rozdĢlil.
Celou soutĢž ukonēil pĢknĢ zvesela místní muzikant a porotce pan
Miloš Velíšek a my všichni jsme se s písní na rtech rozešli do svých domovƽ. Všichni se tĢšíme na pƎíšơ roēník, protože v naší škole máme
mnoho pĢveckých talentƽ, které nehodláme nechat zahálet.

Svátek SlabikáƎe
SlabikáƎ je moudrá kniha – touto básniēkou letošní prvŸáēci zahájili
svƽj „Svátek SlabikáƎe“. Na pƎítomné diváky z Ǝad rodiēƽ i starších spolužákƽ ēekalo pásmo hezkých básniēek, písniēek a dokonce i pohádka.
V pohádce „O ervené karkulce“ bychom objevili urēitĢ nejeden herecký talent. O tom, že se z prvŸákƽ stali opravdoví ētenáƎi, není pochyb.
Pohádkový pƎíbĢh, „O ƎípĢ velké jako \íp“, pƎeēetli všem pƎítomným
urēitĢ na jedniēku. DĢti však nejenom ēetly, ale zazpívaly s doprovodem
varhan hezké písniēky. I malí ßétnisƟ zahráli písniēku „BĢžela oveēka“.
Milým pƎekvapením pro rodiēe nebyl pouze závĢreēný taneēek na písniēku „Když jde malý bobr spát“, ale i voŸavá papírová kyƟēka, kterou
pro nĢ s radosơ jejich ratolesƟ vytvoƎily. Protože souēásơ celého odpoledního programu byla hlavnĢ ukázka ētenáƎských dovednosơ, prvŸáēci
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pƎi plnĢní tohoto úkolu urēitĢ nezklamali. Na závĢr na nĢ ēekala náležitá
odmĢna. Malí ētenáƎi byli ovĢnēeni barevnými pamĢtními medailemi
a obdarováni balíēky drobných dáreēkƽ a sladkosơ.
Jitka Venclová, Ǝeditelka školy

Zábavný park Nepomuk

Kam jinam vyrazit za zábavou, než do Zábavného parku v Nepomuku? To my už dobƎe víme, a proto se sem každý rok s dĢtmi vypravíme.
Je zde pƎipraveno plno prolézaēek, houpaēek a klouzaēek. Mezi další oblíbené atrakce patƎí „velký ƎetĢzák“, houpací loě a trampolíny. Protože
nám letos vyšlo sluneēné poēasí, otužilci mohli pro osvĢžení využít dvĢ
brouzdalištĢ. Dalším zdrojem ochlazení byla kopeēková zmrzlina, kterou
dĢƟ dostaly ke Dni dĢơ. Aby kluci a holky nepƎijeli domƽ „s prázdnou“,
mohli navšơvit malé obchƽdky a nakoupit si za pƎidĢlené kapesné drobné dáreēky. Celé dopoledne uteklo jako voda. Už se tĢšíme na pƎíšơ rok.
Jana Chudadová, uēitelka

Cesta do Hajan
V pondĢlí 9. ēervna vyrazili ētvrƛáci a páƛáci na výlet, který byl zároveŸ oslavou Dne dĢơ. Nejprve jsme jeli autobusem do Blatné, kde nás
v cukrárnĢ ēekala sladká odmĢna v podobĢ zmrzlinového poháru, který
jsme dostali jako dárek od SRPDŠ. Když jsme se tak bájeēnĢ obēerstvili,
vyrazili jsme pĢšky do Hajan, kde jsme si opekli buƎty a protože bylo
parno, uvítali jsme malé zchlazení v pƎíjemnĢ studené vodĢ. Když jsme
se usušili a pƎevlékli, ēekal nás návrat autobusem do školy na obĢd. Výlet se nám vydaƎil, všichni jsme si ho náležitĢ užili. A zejména louēící se
páƛáci, kteƎí byli ētvrƛákƽm dobrými kamarády. Budeme na Vás moc rádi
vzpomínat!

do Afriky´. Potom následovala samotná prohlídka zoologické zahrady.
VidĢli jsme spoustu zvíƎátek od exoƟckých až po ta domácí. Jen nám
bylo líto, že se pƎed námi schovala malá nosorožēí holēiēka Maruška. Celým dnem nás provázelo pĢkné poēasí, sluníēko pƎíjemnĢ hƎálo a urēitĢ
jsme si všichni pƎivezli domƽ hodnĢ hezkých zážitkƽ.

Zakonēení plaveckého výcviku
V posledním pƎedprázdninovém týdnu jsme úspĢšnĢ zakonēili plavecký výcvik. Již nĢkolik let se zúēastŸujeme spoleēnĢ s mateƎskou
školou výuky v Plaveckém bazénu v Horažěovicích. Mnozí neplavci se
nauēili plavat a Ɵ, kterým se to ještĢ nepodaƎilo, se alespoŸ osmĢlili
a odnauēili se vody bát. Velké podĢkování patƎí všem instruktorƽm vēetnĢ Ǝeditelky plavecké školy paní Evy Bláhové za jejich trpĢlivost a hezký
pƎístup k malým svĢƎencƽm.

Letní olympiáda
Pravidelnou pƎedprázdninovou školní akcí bývá letní olympiáda, která se tentokrát konala ve ētvrtek 19. ēervna. DĢƟ se utkaly ve tƎech disciplínách: bĢh na 50 m, hod míēkem a bĢh na 400 m. Všichni se snažili

Školní akademie
Na závĢr školního roku patƎí jako již tradiēnĢ školní akademie. Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci ze všech tƎíd spolu se svými uēitelkami pilnĢ
vymýšleli co nejoriginálnĢjší vystoupení. Vyvrcholením tréninku byla generálka a vystoupení pro dĢƟēky z mateƎské školy. Protože se dĢtem vše
zdaƎilo, opadla ta nejvĢtší tréma a hurá se pƎedvést i svým maminkám,
taơnkƽm, babiēkám, dĢdeēkƽm a kamarádƽm.
Ve stƎedu 18. ēervna se pƎišlo na naše školáēky podívat opravdu
mnoho divákƽ a pomyslné hledištĢ bylo zaplnĢno do posledního místa.
Program akademie byl opravdu velmi bohatý. Každý si zde mohl najít
svƽj oblíbený žánr. Celé vystoupení zahájili taneēníci z taneēního kroužku svižným rokenrolem, který záhy vystƎídal moderní tanec na píseŸ skupiny One DirecƟon.
PrvŸáēci zahráli pohádku O ervené karkulce, zatanēili „bobƎí taneēek“, zazpívali písniēku z pohádky „Princezna ze mlýna“ a nĢkteƎí šikulové zahráli na ßétnu písniēku „Žába leze do bezu“.
Druhá a tƎeơ tƎída se nejprve pƎedvedla v pohádce O neposlušných
kƽzlátkách a poté pƎipravila velkolepé vystoupení pod názvem Kolo plné
hvĢzd, kde se to hvĢzdami jen hemžilo. Nelze Ǝíci, která z nich nejvíce zazáƎila, všichni úēinkující byli úžasní a právem za své výkony sklidili
bouƎivý potlesk.
V letošní nabídce nechybĢl ani muzikálek „Rozluēka v San Francisku“,
který si pƎipravili pƎi hodinách hudební výchovy žáci tƎeơho, ētvrtého
a pátého roēníku.
tvrƛáci a páƛáci si nacviēili dvĢ vystoupení. První bylo recitaēnĢ hudební pod názvem Co je to láska a v závĢru celé akademie se všichni
pƎedvedli ve vysílání televize LNOVA. Program byl opravdu pestrý. V nabídce jsme mohli najít televizní noviny, seriály i Þlmy ze svĢtové produkce. Jednotlivé poƎady byly prolínány vƟpnými reklamami.
KromĢ toho na akademii vystoupili chlapci a dĢvēata z kytarového
kroužku a z kroužku ßéten se svými hudebními vystoupeními, která byla
také velmi zdaƎilá.
Na závĢr lze Ǝíci, že si všechna vystoupení užili jak úēinkující, tak diváci, kteƎí potleskem nešetƎili, na jejich tváƎích bylo vidĢt, že se opravdu
dobƎe pobavili.
ZdeŸka JestƎábová, uēitelka

Školní výlet
V pátek 13. ēervna jsme nemohli už dospat a tĢšili se na školní výlet. Tentokrát naše cesta smĢƎovala do plzeŸské zoologické zahrady, kde
jsme se kromĢ prohlídky zoo zúēastnili výukových programƽ pod vedením paní lektorek. Pro dĢƟ z mateƎinky a žáky z nižších roēníkƽ jsme
vybrali výukový program ´ZvíƎátka z pohádek´ a pro starší školáky ´Cesta

vydat ze sebe to nejlepší a daƎilo se jim znamenitĢ. Ti nejzdatnĢjší sportovci získali medaili a nĢkteƎí „borci“ si jich ze sportovního klání odnesli
i víc.

Slavnostní rozlouēení se školou
20. ēerven byl pro naše páƛáky posledním dnem, který mohli prožít
v naší škole. PĢt let prožitých v naší škole – pĢt let radosơ, navázaných
kamarádství, urēitĢ i bĢžných obav ze zkoušení nebo písemek – prostĢ
pĢt let, díky nimž se stali souēásơ naší velké „školní rodiny“. Slavnostní
rozlouēení pro žáky 5. roēníku podobnĢ jako v loŸském roce ve velkém
sálu lnáƎského zámku dokonale i se slavnostním pƎípitkem pƎipravily
paní starostka Mašková, paní adková a paní Vrátná z obecního úƎadu.
PatƎí jim za to velký dík, protože celý obƎad byl velmi krásný. A jak to
už u louēení bývá, nechybĢly ani slziēky na tváƎích vĢtšiny dĢtí i rodiēƽ.
„Milí páƛáci,
dobƎe si vzpomínám, jak jsme pƎi zahájení školního roku pƎed pĢƟ lety
vítali pouze jednoho prvŸáēka, kterým byl náš milý Kuba. Tolik jsem si
pƎála, aby Jakub nebyl pouze jediným žáēkem ve tƎídĢ a moje pƎání se
opravdu za více než rok splnilo. Ze Základní školy Žinkovy k nám pƎestoupili sourozenci Janina a Jára Pokšteßovi. Skromné a milé dĢƟ, které si
našly velmi brzy mezi dĢtmi nové kamarády a kterým bylo v naší škole
urēitĢ dobƎe. Tímto patƎí velký dík hlavnĢ jejich rodiēƽm, kteƎí se rozhodli
obĢtovat svƽj ēas i pohodlí a dováželi svoje dĢƟ do školy z nemalé dálky
za jakéhokoliv poēasí.
Ve tƎeơm roēníku se „vaše parta“ rozrostla o dalšího žáēka a ơm byl Viliam, který se s rodiēi pƎestĢhoval do LnáƎ ze vzdáleného mĢsta na Slovensku. I ty, Vildo, ses velmi brzy stal souēásơ naší školní rodiny a hlavnĢ
v Járovi jsi našel toho nejlepšího parƛáka, s kterým jste vytvoƎili skvĢlou
a vƟpnou dvojici.
A aby vás podobnĢ jako ve stejnojmenné knize bylo opravdu pĢt, tak
se v dalším školním roce zēistajasna v naší škole objevila v doprovodu
maminky sympaƟcká a zodpovĢdná Eliška.
Ve škole jste nejenom získávali nové poznatky, ale uēili jste se i vzájemnĢ
se respektovat a také si pomáhat. UrēitĢ to nebylo vždy úplnĢ jednoduché, ale myslím, že jste se nakonec stali fajn kamarády a tou partou
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Rozlouēení se žáky 5. roēníku

správnou.
Nic však netrvá vĢēnĢ a ēasy se mĢní. PrávĢ dnes nastal ēas rozlouēení
se lnáƎskou školou, se školou, v níž jste prožili pĢt let radosơ, navázaných
pƎátelství, ale urēitĢ i bĢžných obav z písemek a zkoušení.
Sice pro Vás dnešním dnem nĢco konēí, ale po prázdninách nĢco nového
zaēíná. PƎeji Vám za sebe i za všechny paní uēitelky, aby ten zaēátek v nových školách byl pro vás co nejlepší.“
Jitka Venclová
Po našich páƛákách se nám bude urēitĢ stýskat, ale doufám, že je
nevidíme naposledy, i když se nĢkteƎí z nich stĢhují daleko. V novém
školním roce se již tĢšíme na deset prvŸáēkƽ, s kterými se slavnostnĢ
pƎivítáme za pƎítomnosƟ paní starostky a vedoucí uēitelky mateƎské školy v pondĢlí 1. záƎí 2014 pƎed hlavním vchodem do školní budovy. Obec
LnáƎe z rozhodnutí obecního zastupitelstva poskytne rodiēƽm budoucích školákƽ pƎíspĢvek ve výši 1 500 Kē na zakoupení školních pomƽcek
a potƎeb.
Jitka Venclová, Ǝeditelka školy
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Trocha historie nikoho nezabije
dnes o „Válce svĢtové“ (I.)
(citace ze zahorēické kroniky)
„Již delší dobu pƎed rokem 1914 bylo ovzduší v EvropĢ naplnĢno
nebezpeēnými poliƟckými plyny, mraēna stále houstla obzor byl
zachmuƎen, schylovalo se k bouƎi. Rozpínavost …(pƎeškrtáno-neēitelné)
a jeho panovaēné choutky byly pƎíēinou svĢtového zbrojení, ohromné
peníze jak v Rakousku tak i v …(pƎeškrtáno-neēitelné) tak i v jiných
státech vĢnovány byly na militarismus. Lid klesal pod ơží daní a útlaku
NĢmecko Habsburského. Každý s hrƽzou oēekával první vyšlehnuơ
bleskem z nakupených tĢžkych mrakƽ. VĢdĢlo se že první výstƎel z dela
znamená poēátek strašlivého zápasu mezi Germány a Slovany, a mezi
ideou demokracie a imperialismem Rakousko jiý po léta dráždilo Srby
a jakožto vasal NĢmecka z diktátu tohoto usilovalo o vydraždĢní Srbƽ
k nĢjaké nepƎedložené akci by našla se záminka pro vyhlášení války, jež
mĢla pƎinést NĢmecku zmocnĢní se nadvlády v EvropĢ, pokoƎení Francie
oslabení Anglie a Ruska a Rakouska rozšíƎiƟ území na BalkánĢ. Poslední
…(pƎeškrtáno – neēitelné) proƟ Srbsku bylo poƎádání velkých císaƎských
vojenských cviēení na samých hranicích Srbska v mĢsíci ēervnu osudného
roku 1914. VydráždĢní Srbƽ dosáhlo ơmto svého vrcholu.
Zdvihla se ruka Srbského studenta vní smrơcí zbraŸ, ze které vypálené
výstƎely zasáhly mĢstem Sarajevem v autu projíždĢjícího následníka
trƽnu Rak-uherského arcivévodu FranƟška Ferdinanda d´ Este a jeho
choƛ. ZranĢní bylo smrtelné. PƎíēina se našla k vypuknuơ války nebylo
daleko. Rakousko podalo Srbsku ulƟmatum. Mnozí naši domnívali se že
ulƟmatum toto je pouhý strašák a že i tentokráte z mraēna toho nebude
dešƛ. Avšak v den sv. Anny dne 26 ēervence r.1914 promluvil jinák.
Po poledni pƎibĢhli lidé z Blatné se pƎekvapující zprávou že vyhlašena je
mobilizace. Kolem 6 hodiny veēerní pƎijeli úƎedníci okresního hejtmanství
z Blatné a pƎivezli sebou mobilizaēní vyhlášky které ve chvilce vyvĢšeny
na obecní tabuli. Každý spĢchal by seznámil se s obsahem osudných
vyhlašek, zejména muži záložníci rakouské armády. Obsah tĢchto byl
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zdrcující. Celý Pražský armádní sbor mobilizován do 24 hodin všichni
záložníci do 39 let mĢli nastoupit ēinou vojenskou službu u svých plukƽ.
Tehdy mnohý ze zdejších obēanƽ když ēetl vyhlášku byƛ i nejasnĢ tušil že
ơmto okamžikem nastávají nedozírné událosƟ.
V noci z 26 ēervence na 27 ēervence snad nikdo nespal. Jedni poƎizovali
poslední vƽli jiní dávali rady domácím pro nastávající žnĢ a vedení
hospodáƎství a jiní zaskoēili se rozlouēiƟ s príbuznými a známými.
Zvláštní je že mnozí z tĢch kteƎí ve svĢtové válce padli mĢli pƎedtuchu
nastávající smrƟ a z toho dƽvodu pƎebolestnĢ s pƎáteli se louēili. Náves
naše skýtala v polodne 27 ēervence neobvyklou podívanou. Na návsi
sráželi se houfy lidu…
Záložníci na vojnu povolaní obklopeni ženami dĢtmi pƎíbuznými louēili
se s nimi nasedali na vƽz na obou stranách zaznĢlo poslední „s Bohem“
na rozlouēenou a vƽz se dal do pohybu a odvážel nešƛastné obĢƟ
zlovƽle nĢmecké na nádraží. NĢkteƎí šli pĢšky se svými ženami a dĢtmi.
Na nádraží spousty lidstva zpĢv i pláē, scena za scénou. Nikomu však
nebylo do smíchu, a i ten který jal se zpívaƟ ēinil tak jen proto by ohlušil
žal, který nitro jeho svíral. KoneēnĢ pƎijel vlak plniēký zrdavých ēeských
jinochƽ a mužƽ, kteƎí byli povoláni obĢtovaƟ krev svoji a životy své za
zájmy cizí nám nepƎátelského Rakouska. Je možno vypsaƟ kronikáƎi
srdcelomné scény jež odehrály se pƎi nástupu našich nešƛastných obĢơ
ve vlaku ??? Na nĢkterých vagonech objevil se tehdy nápis „Vývoz
ēerstvého masa do ciziny“ Nikoli to se musí prožíƟ. Odpoledním ơm
vlakem odjíždĢli naši záložníci vĢtšinou do Písku k pĢšímu pluku ē 11
a zemĢbraneckému pluku ē 7 a opĢt jiní do rƽzných posádkových míst.
Po odchodu k vojsku povolaných bylo v Zahorēicích pƎíšernĢ smutno.
Odchod drahých a hlavnĢ pƎedtucha nastávajících hrozných událosơ
byly pƎíēinou že každý chodil jak zmámený, nejsa schopen myšlenky
a práce. Teprve nutné práce polní vzmužily zbylé výmĢnkáƎe ženy a dĢƟ
že s neobyēejnou ráznosơ a odhodlanosơ chopili se práce. Podle sil svých
zastávali na vojnu odešlé hospodáƎe, ēeledíny a synky z hospodáƎství.
Tím zaơm u vĢdomí že v cizích službách po boku …(pƎeškrtáno–neēitelné)
mají bojovaƟ proƟ svým a svého národa nejlepším „pƎátelƽm“Srbƽm,
Rusum, Francouzƽm, v bezmocném hnĢvu spílali osnovatelum války
a bolesơ vzpomínali svých drahých doma.“
PƎipravila Marie Vrátná
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Galerie a infocentrum TVRZ /QiĜH
a Svatopluk Masopust
sUGHþQČ]YRXQDIVWUDGLþQtYêVWDYX

/1Èě6.e-,ě,1<
29. 8. – 31. 8. 2014
Výstava bude zahájena
v pátek od 14:00 hodin
sRERWDDQHGČOH
10:00 – 16:00 hodin

ƬƮƪƲƤƦƴȈƝ

ƦƙƮǍƜƧƥƧƫƬƜƴƮƴ˴
ȨƝ ƫƝƮƱƜƙƤƙƨƙƪƬƙƫƣȈǡƬƣȜ˴
ƮǡƤƙƝƤƞȜƲ ƨơǁǡƦƙ ƜƧƤƦƴȈ

/1Éġ(

ƙƦǍƢƙƣȤǁƙƫ

1. 7. – 14. 9. 2014
V ƟƙƤƝƪơơ ƨƧƚƭƜƧƭ
ƦƙƮȤƫƬƙƮǍ

POHÁDKOVÁ ZEMđ
ƦƝƧƬƴƤƝƢƬƝ˴ ƜƧƤƦƴȈ ƫƝƮƱƜƝƢƬƝ

ƧƜƨƧƦƜǍƤǡƜƧƦƝƜǍƤƝ
ƥƝƲơ

10. A 16.ƠƧƜơƦƧƭ

ƢƫƬƝƫƪƜƝǁƦǍ ƲƮƴƦơƙƮǡƬƴƦơ
ƮƫƬƭƨƦǋ˶ƜƧƫƨǍƤǡ
ƜǍƬơƜƧ 15ti let
ƪƧƜơƦƣƱ̱̱́

Kdo je VítĢzslava Klimtová?
Spisovatelka, graÞēka, ilustrátorka, objevitelka pohádkové zemĢ plné
strašidýlek, skƎítkƽ, víl, rusalek, které s trochou fantazie každý nalezne
ve svém okolí. Kdo mƽže Ǝíci, že nemá doma, Zašupšáka, ŠusƟlku domácí
nebo Vrzala zápražního. Všechny postaviēky mají vlídný, pƎívĢƟvý výraz
a bezelstný pohled.
Nejen dĢƟ si oblíbily její lexikony strašidel a pohádkové vyprávĢní
o rodinĢ skƎítka Drnovce, ale
i dospĢlé zaujaly nebo zaujmou
knihy: „Sexuální pƎitažlivost
domácích kuƟlƽ“, „Jak se zbavit tchýnĢ jednou provždy nekrvavou cestou“ a další. Knihy
jsou naplnĢné životní moudrosơ a vlídným humorem.
*DOHULHDLQIRFHQWUXP7YU]/QiĢH
Vás zve na výstavu

ak. malíĢe Rudolfa Riedlbaucha

̵̯˴̳̯˴150˴-

Pohádková zemĢ opĢt ve LnáƎích
Když po osmi letech byla, v kvĢtnu 2014, ve sklepních prostorách
lnáƎské tvrze zrušena stálá expozice Bohumila Eliáše, vyvstala otázka
co s prázdným prostorem. PƎi vzpomínce na výstavu paní VítĢzslavy
Klimtové pƎed tƎemi roky se dostavil nápad tuto akci zopakovat. Po
návštĢvĢ starostky paní Maškové u paní Klimtové byly domluveny
podmínky a za pár dnƽ se jelo pro první várku skƎítkƽ, vodníkƽ, ēertƽ
a dalších pohádkových bytosơ. Ve dvou várkách bylo dovezeno pƎes
100 pohádkových postav. Dle slov autorky máme zapƽjēenou dosud
nejpoēetnĢjší výstavu. Tím, ale pƎíprava na instalaci nekonēila, bylo
nutné sehnat a navézt spoustu vĢcí na vyzdobení prostor, a pak se
poprat se samotnou instalací, jak se to povedlo? Mohou zhodnoƟt Ɵ,
kteƎí si tuto výstavu nenechají ujít.
PƎátelský a nevšední svĢt pohádkového sklepa Tvrze ve LnáƎích je tu
pro Vás!

Obrazy i obrázky
SRĢiGDQou XSĢtOHçLWRVWLXPďOFRYìFKQDUR]HQLQ

2. 8. - 15
2WHYtUDFtGRED galerie:
poQGďOt- QHGďOH
– KRGLQ
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LnáƎšơ lékaƎi – 2. pokraēování
MUDr. OldƎich Menšík
Na jihovýchodním okraji LnáƎ, po pravé stranĢ silnice od Blatné
pod bývalým klášterem bosých augusƟniánƽ stojí vila ē. p. 183, která
je památkou na osobnost dalšího ze lnáƎských lékaƎƽ – MUDr. OldƎicha
Menšíka. Dnes je dƽm majetkem Obce LnáƎe a slouží jako nájemní.
Pisatel tĢchto Ǝádkƽ je jedním z nájemníkƽ.
Stavebník vily MUDr. OldƎich Menšík se narodil 27. listopadu 1893
na SmíchovĢ, tehdy ještĢ samostatném (k Praze byl pƎipojen až roku
1922), do rodiny poštovního úƎedníka FranƟška Menšíka (1867–1934)
a jeho manželky Marie Bartákové, rodem z Mnichovic. Byl prvorozeným
dítĢtem a mĢl ještĢ sestru Marii (* 1897) a bratry Vladislava (1904–
1975) a Josefa (1909–1980), kteƎí se oba stali rovnĢž lékaƎi.
Rodina Menšíkova mĢla jihoēeské koƎeny. Otec OldƎicha Menšíka se
narodil v eských BudĢjovicích. Na Smíchov jej pƎivedla úƎední služba,
díky níž se ale po ēase do jižních ech vráƟl, když se roku 1901 stal c. k.
poštmistrem v Kunžaku na JindƎichohradecku.
Po gymnaziálních studiích a medicínĢ se mladý OldƎich Menšík
dne 27. ēervence 1921 v Kunžaku oženil s Matyldou Johannou (* 1.
ledna 1898), dcerou místního obchodníka Karla Košvance a Antonie
Langweilové. S ní mĢl dceru KvĢtu (1923–1983), která se provdala za
Ing. arch. Josefa Bartáka (1917–1975).
Roku 1925 získal OldƎich Menšík po odchodu Dr.
Karla Schwinga místo státního obvodního lékaƎe
ve LnáƎích (zdravotní obvod zde byl zƎízen 22.
záƎí 1892). Zdravotnické služby tak poskytoval
obēanƽm LnáƎ, TchoƎovic, Kadova, Pole,
Kocelovic, Zahorēic, \išƛ, PƎedmíƎe, Zámlyní,
Hajan, Mladého Smolivce a Budislavic. K cestám
za pacienty používal automobil. Od 1. ēervna
do 1. srpna 1926 zastupoval
v Blatné, když se zde uvolnilo
místo obvodního lékaƎe. Byly
to ale LnáƎe, které se staly
jeho doživotním pƽsobištĢm;
domovský list mu byl místní obcí vystaven 21. kvĢtna 1940. Meziơm
si zde postavil roku 1936 již zmínĢnou vilu, která takƎka pƎíznaēnĢ
vytvoƎila proƟpól vile MUDr. \íhy, situované rovnĢž ve vyvýšené poloze
na severozápadním okraji LnáƎ. Dƽm sloužil rodinĢ nejen jako obydlí, ale
byla tu rovnĢž lékaƎská ordinace. PƎíchozí vstupoval železnou brankou,
na níž byly v oválu vykovány propletené iniciály KM (KvĢta Menšíková),
na plotĢ vpravo od branky podobnĢ iniciály OM (OldƎich Menšík) a MM
(Matylda Menšíková) a na bránĢ do dvora letopoēet stavby vily – 1936.
Na schodech byl barevným kamenem vyskládán laƟnský pozdrav
„SALVE“ („Buě zdráv“) mezi iniciálami E a P, jejichž význam jsem zaơm
neodhalil.
MUDr. Menšík byl nejen lékaƎem, který se prý pro svou dobrosrdeēnou povahu tĢšil velké oblibĢ, ale také pƎedstavitelem lnáƎské obecní
honorace. Dobré vztahy udržoval i s místním klášterem bosých augusƟniánƽ. PodobnĢ jako dƎíve MUDr. \íha byl zván za svĢdka slavných (vĢēných) slibƽ jeho ēlenƽ, napƎíklad FrĈ Prokopa od sv. Terezie Ježíškovy
Drbohlava dne 1. bƎezna 1931.

MUDr. OldƎich Menšík s manželkou Matyldou a dcerou KvĢtou,
poskytl PaedDr. Vladislav Menšík
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S ơmto svĢtem se
MUDr. OldƎich Menšík rozlouēil pƎedēasnĢ. ZemƎel po dlouhé
a tĢžké nemoci dne
15. záƎí 1941 ve strakonické nemocnici ve
vĢku pouhých 45 let.
PohƎeb mĢl o tƎi dny
pozdĢji za úēasƟ mnoVila MUDr. Menšíka ve LnáƎích ē. p. 183,
ha obēanƽ LnáƎ i okolposkytl PaedDr. Vladislav Menšík
ních obcí a nĢkolika
lékaƎƽ do rodinného hrobu na lnáƎském hƎbitovĢ u sv. Mikuláše. Úctu
a vdĢēnost, kterou k nĢmu lidé chovali, snad nejlépe vysƟhuje smuteēní
Ǝeē P. Václava od NejsvĢtĢjší SvátosƟ Vystrēila, pƎevora lnáƎského kláštera, jenž celebroval pohƎební obƎady. Dovoluji si ji zde ocitovat v plném
znĢní.
„Zástup, v jakém stojíme kolem rakve, která pƎed našima oēima uzavírá Vaše bezduché tĢlo, milý pane doktore, a opravdové dojeơ, jakým je
naplnĢno nitro i pohled nás všech, mluví již samo o sobĢ výmluvnou Ǝeēí
o tom všem, ēím jste nám všem byl a co pro Vás všichni cíơme. Tomuto
Ɵchému, spoleēnému projevu našich citƽ chci dát za všecky ještĢ výslovný výraz nĢkolika prostými slovy kƎesƛanského rozlouēení a podĢkování.
PodĢkování, kterého Vaše skromnost již nebude moci odmítnout s ostýchavými rozpaky, jak jste to ēiníval za živa.
Jestliže každý svĢdomitý lékaƎ se dovede zapsaƟ do srdce svých
bližních jako pomocník a obránce ēlovĢka proƟ tomu všemu zlému, co
ohrožuje naše kƎehké štĢsơ, jako bojovník proƟ bolesƟ a smrƟ, pak, milý
pane doktore, zapsal jste se v naše srdce nejkrásnĢji a pƎináleží Vám od
nás vdĢēnost dvojnásobná, ponĢvadž jste plnil úkol svĢdomitého lékaƎe
nejen s professionální horlivosơ a zdatnosơ, ale pƎedevším s lidským
pochopením, s bratrským spolucítĢním a s kƎesƛanskou obĢtavosơ, jak
jsem toho sám byl nejednou svĢdkem, když jsme se spolu sešli u lƽžka
nemocných. Jestliže odcházíte od nás v mladém vĢku 45 let, pak je to
hlavnĢ proto, že utrpení jiných nedalo Vám vēas myslet na nebezpeēí
vlastní a že pomoc jiným byla Vám pƎednĢjší než péēe o sebe samého.
Padl jste jako obĢƛ své stavovské povinnosƟ, jako hrdina, který na sebe
zapomnĢl, který sám sebe nastavil, aby jiné bránil a jiným pomáhal.
Poznáváme všichni, jakou pravdu a jak krásnĢ vyslovil ten, který
v tĢchto dnech Ǝekl o Vás: ,To chodil mezi námi andĢlচ. Jako jeden z tĢchto
svatých duchƽ, svojí skromnosơ témĢƎ neviditelný, nepozorovanĢ
a jakoby samozƎejmĢ plnil jste to nejkrásnĢjší poslání, jaké Bƽh pƎisoudil
svým andĢlƽm: tĢšit a chránit, hojit a pozvedat, s nezištnosơ, s dobrým
slovem a bezelstným, jasným úsmĢvem. Byl jste skuteēnĢ z poētu tĢch
spravedlivých, o nichž ēteme v PísmĢ, že budou žít v pamĢƟ vĢēné.
VĢēnost není ovšem pƎisouzena této zemi; proto ēasem vybledne
i Vaše svĢtlá památka i Vaše jméno nemilosrdný ēas pokryje prachem,
ale budou žít v pamĢƟ vĢēné u spravedlivého OdplaƟtele všecky Vaše
dobré skutky, celý ten Váš kƎesƛansky obĢtavý život, prožitý v práci,
prohloubený a zvroucnĢný osobním utrpením a zakonēený odevzdaným
uposlechnuơm Božího hlasu.
Za toto všecko, milý pane doktore, Vám dnes dĢkujeme. Za Váš pƎíklad ēestného, nezištného, kƎesƛanského života a za všechnu dobrotu
Vašeho srdce a pomoc Vašich rukou. ChtĢl bych do tohoto projevu
díkƽ vložit všechnu vroucnost vdĢēnosƟ matek, kterým jste zachránil
milované dítĢ a všechna žehnání,
kterými jste kdy rozezvuēel duše
a srdce tĢch, kterým jste obĢtavĢ
pomohl a které jste potĢšil. To, co
schází mým dĢkovným slovƽm, aƛ
nahradí, jak to jen On dovede, vševĢdoucí a nejvýš dobroƟvý Bƽh.
Uložíme Vaše tĢlo vedle zpráchnivĢlého srdce Vaší milované maHrob MUDr. Menšíka a jeho rodiny na
lnáƎském hƎbitovĢ, foto autor ēlánku
minky. Jakoby znovu stulen v jejím
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náruēí, budete s ní oēekávat slavný den svého vzkƎíšení. A vzpomínka na
toto vzkƎíšení, na to, že zase se sejdeme a navždycky se shledáme s tĢmi,
kterých jsme si vážili a které jsme mĢli rádi tak, jako Vás, milý pane doktore, je nám útĢchou v bolesƟ nad Vaším odchodem.
Na shledanou, milý pane doktore, budeme na Vás pamatovat ve
svých modlitbách. A Vy se pƎimlouvejte u Pána Boha za nás; pƎimlouvejte
se za náš národ, jehož osud Vám tolik vždy ležel na srdci, pƎimlouvejte se
za nás všecky, aby nás boží dobrota chránila v tĢžkostech doby, kterou
prožíváme a dala nám sílu k plnĢní povinnosơ a ke konání dobra, jakou
obdivujeme u Vás.
Odpoēívejte v pokoji a vĢēném svĢtle!“

Velké podĢkování za pƎípravu sportovcƽ Domova PETRA Maēkov
patƎí trenérkám JanĢ ížkové, Bc. Emilii KováƎové a Ing. EvĢ Hrubé.
Všem držíme palce - VYHRAJE, KDO VYDRŽÍ! (Ke dni uzávĢrky nám
nebyly známy výsledky.)

Manželka Matylda, rozená Košvancová, následovala MUDr. Menšíka
na vĢēnost o 22 let pozdĢji, dne 22. kvĢtna 1963. Uložena byla po jeho
boku v rodinném hrobĢ.
Autor dĢkuje na tomto místĢ PaedDr. Vladislavu Menšíkovi
z Horšovského Týna za laskavé poskytnuơ fotograÞí a dokumentƽ pro
tento pƎíspĢvek.
Vladimír ervenka

Fotbalisté vzdají ēest DĢtský den v MaēkovĢ
dvĢma vynikajícím
Zastupitelstvo obce spolu s dalšími dobrovolníky pƎipravilo 1. ēervna
od 14,00 hodin pro dĢƟ z Maēkova opravdu zábavné odpoledne v pojeơ
prƽkopníkƽm
zábavy a sportu. Celá akce se konala na hƎišƟ. DĢƟ procházely jednotlivými stanovišƟ, kde plnily pƎipravené úkoly napƎ. malování na kameēinnosƟ TJ Sokol Lom ny,
chytání rybiēek, skákání pƎes švihadla, skákání v pytlích, pƎekážková
Miloslav VaŸáē a JiƎí Himl z Lomu byli
obĢtavými a zanícenými funkcionáƎi TJ Sokol Lom. Oba už bohužel odešli po cestĢ, z níž
není návratu. Na jejich poēest se 2. srpna od 13 hodin znovu na ukázkovém fotbalovém hƎišƟ v NeradovĢ uskuteēní za úēasƟ týmƽ z Lomu,
eských BudĢjovic, Kasejovic a LnáƎ další roēník „ Memoriálu Miloslava
VaŸáēe a JiƎího Himla“. Tento pƎátelský fotbalový turnaj se hraje už od
roku 1980. Jméno JiƎího Himla bylo do názvu vēlenĢno pƎed nĢkolika
lety.
Vladimír Šavrda

Lom

Gratulace jubilantƽm
Nádherné životní jubileum 80 let oslavily v ēervnu Rƽžena Gajdošová
/3. ēervna/ a VĢra Maroušková /6. ēervna/ z Lomu. Obecní úƎad v ēele se
starostou Václavem KaŅou jim touto cestou upƎímnĢ pƎeje mnoho štĢsơ, lásky tĢch nejbližších, dlouhá léta strávená v teple rodinného krbu
a zdraví bez kazu.
Vladimír Šavrda

Maēkovské koēky
budou bojovat
o vítĢzství!
Deset sportovcƽ Domova PETRA
Maēkov (Anna KƎížová, Miluše NetrvaloM a ē ko v
vá, Dana Procházková, Olga Pešková, Marta Šebestová, Božena ŠtĢƟnová, Marie eulpová, Jana Loužecká, Vladimír Richter, Václav ížek)
odjelo 30. 6. 2014 na Národní letní hry XI. Speciální olympiády do Brna.
Hry poƎádá z povĢƎení eské hnuơ speciálních olympiád Vysokoškolský
sportovní klub Univerzita Brno. V této Speciální olympiádĢ, která se
koná od 30. 6. do 3. 7. 2014, zmĢƎí své síly 750 sportovcƽ z celé R. Tým
„Maēkovských koēek“ bude soupeƎit v tĢchto disciplínách: plavání, stolní tenis, ētyƎboj, vrh koulí, hod míēkem, skok do dálky a bĢh na 100 m
a 200 m. Velkou moƟvací je úēast na SvĢtových letních hrách 2015 v Los
Angeles. Stojí za zmínku úēast Anny KƎížové v roce 2011 na Speciální
olympiádĢ v \ecku, ze které si pƎevezla tato ētyƎbojaƎka zlato a bronz.

dráha, hod míēky na cíl, pƎetahování lanem a mnoho dalších. Velikým
pobavením pro pƎihlížející bylo vzájemné krmení se výborným domácím
lipánkem. PƎi dĢtském dni nechybĢlo ani pohoštĢní - opékání vuƎtƽ. Celá
akce se velice vydaƎila, tĢšíme se na další.
Text Milena Peroutková
Foto Leona Barátová
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DĢtský den u nás

Me

ēichov

V sobotu 31. kvĢtna odpoledne podnikly dĢƟ v rámci dĢtského dne pĢší
výlet na mysliveckou chatu, který zorganizoval svaz žen za podpory místního mysliveckého sdružení. Na místĢ
se dĢƟ mohly zúēastnit pƎipravených
soutĢží a jiných zábavných disciplín, jako
napƎíklad malování na kameny, výrobu

M yštice

StruēnĢ z obce
MyšƟce
Pozvánka na
DvoreƟcké libování

V sobotu 30. srpna se odpoledne opĢt
promĢní DvoreƟce v divadelní scénu. Letošní libování bude ve znamení Pekla, a to pekla v jakékoli podobĢ, aƛ se jedná o peklo s ēertem ēi ěáblem, ēi o peklo se
ženou vlastní nebo cizí.
K jídlu si budete moci zakoupit pekelné klobásky, k poslechu
a tanci bude hrát ēertovsky dobrá muzika. Všichni jste srdeēnĢ
zváni. PodrobnĢjší informace rád podá principál JiƎí Koēárek.

OMLUVA
V minulém ēísle jsme uvedli, že se 2. srpna uskuteēní sraz rodákƽ
a pƎátel obce. Omlouváme se všem, kteƎí již na tuto zprávu nĢjak
reagovali, ale tato akce se uskuteēní až v pƎíšơm roce. DĢkujeme za
pochopení.

zajíēkƽ ze šišek a borové
kƽry a další. ZároveŸ se
posilnily párkem vyuzeným
v udírnĢ. Až na drobnou
dešƛovou pƎeháŸku, pƎed
kterou vēas stihli všichni
úēastníci pochodu utéct
pod stƎechu, panovalo
i pƎíjemné témĢƎ letní
poēasí, takže byli spokojeni
jak mladí, tak i starší z Ǝad
doprovodu a organizátorƽ.
Milým pƎekvapením byla
vysoká úēast místních
ratolestí, které nebyly
líné vyrazit na témĢƎ
šestikilometrovou
procházku
po
svých
a nesedĢt doma u televize
nebo poēítaēe.

Turnaj v malé
kopané
V sobotu 28. 6. 2014 se konal ētvrtý roēník turnaje v malé kopané.
PƎihlášeno bylo osm týmƽ, které se umísƟly v tomto poƎadí:
1. Vaēice
2. Mnichov
3. Young Boys Meēichov
4. ZáboƎí
5. Zadní Zborovice
6. Chrášƛovice
7. Doubravice
8. Old Boys Meēichov

Kulturní, spoleēenské a ostatní akce
v MeēichovĢ v období srpen až záƎí 2014
01. 8. koncert skupiny Kabát Revival PlzeŸ
09. 8. XXXV. roēník Rally Agropa
23. 8. rybáƎské závody
23. 8. dĢtský den - rozlouēení s prázdninami
14. 9. pouƛ

DĢtský den
v PƎedmíƎi
Poslední kvĢtnový den se uskuteēnila
v PƎedmíƎi oslava Dne dĢơ. Pro dĢƟ
byla pƎipravena spousta soutĢží,
skákací hrad a ukázka hasiēské techniky.
PƎe d míƎ
VydaƎené odpoledne zakonēila skupina
„Kdyžsesejdem“ z Nepomuku, která svoje
vstoupení skonēila až tĢsnĢ pƎed pƽlnocí. A tak si
dne užili všichni, dĢƟ i dospĢlí.

Obecní symboly
V roce 2011 byly zahájeny práce na vytvoƎení obecních symbolƽ našich
obcí. Ve spolupráci s panem Mgr. V. ervenkou bylo vytvoƎeno nĢkolik
návrhƽ, ke kterým se mohli obēané vyjádƎit. Koneēná podoba pak byla
podána ke schválení do Poslanecké snĢmovny Parlamentu R. Vše bylo
zakonēeno dne 21. kvĢtna tohoto roku, kdy pan místostarosta obce
pƎevzal z rukou pƎedsedy Poslanecké snĢmovny Parlamentu R dekret
opravŸující používání navržených obecních symbolƽ - praporu a vlajky.

Výklad jednotlivých symbolƽ je následující:

DvĢ mlýnská kola – historie tƎí ze ētyƎ vsí spojených do obce
PƎedmíƎ je úzce spjata s mlýny, kterých se v minulosƟ nacházelo
na jejím katastru šest. V pƎípadĢ Zámlyní je od mlýna odvozen
i název obce.

Oslí hlava – pƎevzata z erbu vladykƽ ze LnáƎ, k nimž se váží
nejstarší písemné zprávy o PƎedmíƎi a \išơch, a kteƎí sehráli jistou
roli i v dĢjinách Zámlyní.

Kapr – na modrém poli znaēí polohu obce v krajinĢ rybníkƽ,
pƎedevším rybníka Metelského.

Užiơ ētyƎ Þgur ve znaku obce je výrazem spojení ētyƎ ēásơ obce.
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Oslava 110. výroēí založení SDH
V sobotu 21. 6. 2014 se uskuteēnila oslava 110. výroēí založení Sboru dobrovolných hasiēƽ v PƎedmíƎi spojená se setkáním rodákƽ.
Zaēátek byl stanoven na
11.30 hodin, kdy se na louce mezi potoky shromáždila družstva SDH z okolních
obcí. Všechna družstva spoleēnĢ s hudbou (rožmitálská
„Venkovanka“), mažoretkami (Preciozo Blatná) a návštĢvníky oslav se prƽvodem
vydala na náves. Tam byl
slavnostnĢ položen vĢnec
u pomníku padlých a celý
prƽvod se odebral zpĢt na
louku, na cviēištĢ. Zde všechny pƎítomné pƎivítal starosta
SDH PƎedmíƎ p. Josef Cihla
a historii obce pƎiblížil všem
starosta obce p. Pavel Karlík.
O hezkou taneēní vložku se
svým vystoupením postaraly
mažoretky Prezioso TJ Sokol
Blatná. Poté byla ohodnocena práce pƎedmíƎských hasiēƽ a pƎedána ēestná uznání
dlouholetým ēlenƽm sboru.
PƎed samotnou soutĢží se
všichni pƎítomní pobavili komentovaným zásahem malých hasiēƽ z Kydlin. A pak
už mohla naplno zaēít soutĢž
v požárním útoku všech pƎítomných družstev. SoutĢže
se jich zúēastnilo celkem 12
družstev s následujícími výsledky: muži – 1. místo SDH
PƎedmíƎ I, 2. místo SDH PƎedmíƎ II, 3. místo SDH Hornosín. Ženy – 1. místo SDH TchoƎovice, 2. místo
SDH Mladý Smolivec, 3. místo SDH PƎedmíƎ.
Po celý den byla pro všechny návštĢvníky pƎipravena malá výstava
fotograÞí z historie obce, která se setkala s velkým ohlasem, nĢkteƎí
si pƎišli zavzpomínat nad fotograÞemi i nĢkolikrát. PƎedmíƎské ženy se
postaraly o drobné obēerstvení v podobĢ napeēených zákuskƽ a slaného
peēiva. O další obēerstvení se postarala paní hosƟnská Petra Muchová.
Veēer pak následovala taneēní zábava s Toulavou kapelou z Rožmitálu,
která svou produkci ukonēila s úderem pƽlnoci. To ale neznamenalo
konec akce, nĢkteƎí úēastníci se rozcházeli až tĢsnĢ pƎed svítáním.
ZávĢrem je možné konstatovat, že den se povedl nejen po stránce
hasiēské, ale velmi hezká a milá byla i setkání rodákƽ. Vždyƛ mnozí se
nevidĢli i nĢkolik let.
DĢkuji ơmto všem ēlenƽm SDH PƎedmíƎ za perfektnĢ pƎipravenou
a zvládnutou akci, ženám hasiēƽ za pƎipravené obēerstvení, ēlenkám
obecního zastupitelstva za pƎípravu výstavy i všem ostatním, kteƎí
pƎiložili ruku k dílu pƎi úklidu celé obce pƎed i po akci.
Text: Pavel Karlík, starosta obce
Foto: Vladimír Šavrda

Radomyšl se
promĢnila v dƽm
plný pohádek
Jihoēeská pouƛ v Radomyšli, která se
uskuteēnila ve dnech 28. a 29. ēervna,
Rad
o m y š l probĢhla v pohádkovém duchu ve spolupráci s Domem pohádek PlzeŸ. V sobotu
shlédla naplnĢná sokolovna divadelní pƎedstavení
Princezna ze mlejna, které temaƟcky k Radomyšli neodmyslitelnĢ patƎí.
V nedĢli na slavnostním zahájení nechybĢly pohádkové postavy v ēele
s KƎemílkem a Vochomƽrkou, se kterými se dĢƟ mohly vyfoƟt, v parku
byla pohádková cesta a na radnici výtvarná dílna a promítání pohádek.
Souēásơ slavnostního zahájení byl kƎest knihy Marina Levého „Úplná
historie Formule 1“.

KƎest knihy Marina Levého „Úplná historie Formule 1“

Pouƛový turnaj
V rámci tradiēních pouƛových oslav v Radomyšli probĢl v sobotu 28.
6. 2014 turnaj v nohejbale trojic, hraný jako Memoriál Karla Vachulky.
PoƎadatelé v letošním roce oslavili již 20. roēník turnaje, a tak se zahájení neslo v slavnostním duchu. Byla pƎipomenuta nejen historie turnaje,
ale i co se v areálu událo za poslední léta. OpƟmismus do dalších let poƎadatelƽm dává výborná parta lidí, která se v TJ schází, dobrá spolupráce
s mĢstysem Radomyšl, se sponzory a fungující oddíl mládeže. lenové
TJ však nezapomínají na ty, kteƎí pro sport v Radomyšli udĢlali mnoho
práce. Proto se poƎadatelé rozhodli otevƎít sportovní síŸ slávy, do které
byli uvedeni in memoriam Karel Vachulka a FranƟšek Matoušek. Pak již
odstartoval vlastní turnaj, kterého se zúēastnilo 24 týmƽ. Celý den bylo
pƎíznivé poēasí, a tak mohli všichni úēastníci pƎedvést co nejvíce ze svého nohejbalového umĢní. Po odehrání základních skupin následovalo
play oī, kde už probíhaly velmi vyrovnané souboje. Celkovým vítĢzem
se nakonec stal tým Zabijákƽ, ve složení J. Kahovec, M. Votava a M. Nepodal, který byl také vyhlášen nejlepším hráēem turnaje. Na druhém
místĢ se umísƟl tým eavíkƽ, na tƎeơm Žabokrty a bramborová medaile
patƎí týmu Zborova.

V tĢchto dnech oslavili nebo oslaví
výroēí Ɵto naši spoluobēané:
Leheēka Josef (65), Benešová Marie (73),
Fialová Anna (90), Malá Danuše (65), Bouše
Miroslav (70), Solarová Jarmila (71), Tomášková
Jarmila (80), Viktorová Božena (84), MinaƎíková
Rƽžena (88).
Všem uvedeným jménem obce blahopƎejeme
a do dalších let pƎejeme stálé zdraví a mnoho životních úspĢchƽ.
Pavel Karlík, starosta obce

NejúspĢšnĢjší nohejbalisté
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Díky pƎízni sponzorƽ si celky na pƎedních místech odnesly hodnotné
ceny. Sportovní areál byl po celý den plný fanouškƽ, kteƎí mĢli k dispozici
bohaté obēerstvení, a pro nejmenší byly pƎipraveny atrakce po celý den
zdarma. Již nyní se tĢšíme na další roēník.

Louēení na radnici
V úterý 24. ēervna probĢhlo v obƎadní síni úƎadu mĢstyse slavnostní
louēení se základní školou žákƽ 9. tƎídy a s mateƎskou školou se louēili
pƎedškoláci.

Hlášení velitelky 9. tƎídy
Poslední týden výcviku probĢhl v duchu louēení pluku s dosavadním
pƽsobištĢm na ZŠ Radomyšl. Nejprve naši mazáci pasovali žáky 8. tƎídy,
ēímž jim pƎedali pomyslné žezlo vƽdcƽ naší školy. Aby si však osmáci
novou pozici zasloužili, museli splnit nelehký úkol, a to obalit vlastní
obliēej v mouce, vajíēku a strouhance a získat ơm medaili „\ÍZEK 2014“.

49
Jejich vystoupení bylo nejenom dojemné, ale i vƟpné, proto jim
bylo vše okamžitĢ jednou provždy odpuštĢno. Na obecním úƎadĢ bylo
pƎedáno poslední vysvĢdēení stvrzující jejich úspĢšné absolvování
devíƟletého výcviku. Ze dveƎí obecního úƎadu již nevycházely dĢƟ
ze základní školy, ale vyšli mladí lidé plni oēekávání a nadĢjí vstƎíc
prázdninám a novému životu.
Milena Maroušková, tƎídní uēitelka

Nejen zábavou je ēlovĢk živ

Bábinky si nejen užívají zábavy, ale umí taky pƎiložit ruku k dílu. Krom
toho, že se schází v hospƽdce, uspoƎádaly si oslavu dne matek, chodí do
divadla tak jako každý rok uklidily kostel na pouƛ. Sešly se 2x a s pomocí
2 mužƽ vydrhly, umyly a utƎely vše, na co dosáhli a bylo tƎeba. Sundaly
i záclony z pavuēin. Díky tomu se slavnostní mše o pouƟ mohla konat
v nablýskaném kostele. DĢkujeme jim.

Termální láznĢ
9. tƎída
Dolní Ǝada zleva: Klára Votavová, Tereza Šišpelová, Tereza apková, Anna Šípová, Ludmila
Vávrová, Robert Murgoš, Dominik VanĢēek, Dominik Krško. UprostƎed je tƎídní uēitelka
Milena Maroušková. Horní Ǝada zleva: Radek Brož, Radek Sosna, Pavel Adámek, Miloš
Hrouda, Radek Kadlec, Michal Šípek, JiƎí Hauf, Robert Hulínský a Lukáš NĢmeēek

Poslední pátek v tomto školním roce bylo na programu poslední
zvonĢní, pƎi kterém nemohly chybĢt uēební pomƽcky, jako je ocet,
voŸavka ēi rtĢnka. Díky tomu odcházeli všichni zúēastnĢní domƽ
upraveni k nepoznání.
Samotné rozlouēení našich absolventƽ se neslo ve slavnostní
atmosféƎe. Krásné sleēny a elegantní mladí páni vyšli ze své kmenové
tƎídy a dƽstojnĢ sestupovali po schodech dolƽ až pƎed školu. DĢƟ
jim na cestu zvonily zvoneēky a málokteré oko zƽstalo suché. PƎed
nastoupenou jednotkou podali deváƛáci hlášení o tom, co všechno se po
dobu jejich devíƟleté docházky stalo ēi nestalo, ēímž se veƎejnĢ pƎiznali
ke všem malérƽm za posledních devĢt let.

PƎedškoláci
Zleva: Adéla Machová, Sára Cholvádtová, MatĢj Král, Barbora Havlová, Daniel Hendrych,
OndƎej Bláha, Tobiáš Vojta, Šimon Lacina, Karolína Charvátová, Jakub Ira, Andrea Koptová,
Matouš Ehrlich, Jakub Koubek, Veronika ŠtĢpánová, Karel Kaplánek, Dalibor Marášek,
Andrea Pelešková, Klára Kaplánková, Julie astoralová, Tomáš Košta

V týdnu od 18 do 25 kvĢtna se zúēastnilo 12 žen a jeden stateēný muž
z Radomyšle pobytu v termálních lázních v Madarsku Bƾkfƾrdo. Bydleli
v apartmánech v hotelu po 2 lidech a využívali hojnĢ celý lázeŸský areál.
Tento zájezd poƎádala okresní rada SŽ už 2 rokem a jezdí nás ēím dál
více. Nejen, že se úēastníci vyplavēili, ale užili i bohatého kulturního
života a koukli se do svĢta, kam eši tak ēasto nejezdí (jejich škoda).
Všichni se vrátili spokojeni a já to beru jako odmĢnu pro nĢ za celoroēní
spolupráci.

Mažoretky v sokolovnĢ mĢly velký
úspĢch
Blatenské mažoretky pƎipravily program k opoždĢnému svátku Dne
matek v radomyšlské sokolovnĢ. Zhruba hodinové vystoupení 33 dĢơ
rƽzného vĢku roztleskalo sál a sklidilo velký obdiv a uznání.

Poēasí strašilo, ale vydrželo
V sobotu na hƎišƟ u sokolovny probíhalo sportovní odpoledne ke Dni dĢơ. Na 13 stanovišơch zamĢƎených na stateēnost
a odvahu (lezení na provazový
žebƎík, prolézání dlouhým ēerným tunelem, chƽze pozadu se
zrcadlem, lezení na mobilní stĢnu a ēarodĢjnické kƎeslo), na šikovnost rukou a nohou (stƎíhání
poslepu, nandávání penízkƽ, hod
na cíl, stƎelba na pyramidu, urēení schovaného pƎedmĢtu nohou
i stƎelba míēky), na bystrou hlavu
(Kimova hra) a pƎesnou mušku
(stƎelba ze vzduchovky).
PƎišlo neuvĢƎitelných 90 dĢtí,
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UprostƎed startovního pole skonēil David Mašek, žák 1. tƎídy. I on
výbornĢ reprezentoval naši školu. Všem zúēastnĢným sportovcƽm patƎí
pochvala za bojovnost, snahu i vzorné chování.
Ivana TƎešơková, tƎídní uēitelka

PaƎíž na vlastní oēi

které si v závĢru odpoledne mohly vyzkoušet s hasiēi jaké to je, když se
drží hadice a stƎíká (dost dƎina). Tímto bych chtĢla SDH podĢkovat za
spolupráci a nejen jim. Dík patƎí všem, co byli na stanovišơch a u buƎtƽ
i „rychlé rotĢ“ z obce, která perfektnĢ uklidila a posekala hƎištĢ.
za ZO SŽ Radomyšl Blanka Matoušková

AtleƟcká soutĢž ve Strakonicích
V úterý 24. 6. a ve stƎedu 25. 6. 2014 se konala atleƟcká soutĢž na hƎišƟ,
na SídlišƟ ve Strakonicích. Žáci, kteƎí soutĢžili, školu reprezentovali vzornĢ. NĢkteƎí pƎivezli medaile:
o Karolína LaŸková, ml. žákynĢ, skok do dálky, 3. místo, 407cm
o Tereza Hendrychová, st. žákynĢ, bĢh 800m, 2. místo, 2:43
o Filip Šebesta, st. žáci, 3. místo, skok do dálky
o Tereza Šípová, st. žákynĢ, vrh koulí, 1. místo, 907cm
o Dominik VanĢēek, st. žáci, skok do dálky, 3. místo, 509cm
o Štafeta st. žáci (Filip Šebesta, Dominik VanĢēek, Lukáš NĢmeēek,
Lukáš Klas) 4 x 60m, 3. místo
Po celou dobu olympiády panovala skvĢlá atmosféra, sportovní
nálada a veliké odhodlání zmĢƎit sílu a dosáhnout co nejlepšího
výsledku. Musím velice kladnĢ ohodnoƟt organizaci poƎádajícího,
vedoucího závodu Mgr. Plaēka a sportovního nadšení našich sportovcƽ,
pƎítomných rodiēƽ, spolužákƽ a pana Ǝeditele Mgr. JiƎího Pešla.
Úplné výsledky žákƽ ZŠ Radomyšl z této atleƟcké soutĢže najdete na
webových stránkách školy.
Johana Šišpelová Irová

PƎes padesát osob navšơvilo na pƎelomu kvĢtna a ēervna 2014
hlavní mĢsto Francie, PaƎíž. PƽvodnĢ plánovaný zájezd pro žáky školy se
rozrostl na velkou akci, které se zúēastnila i Ǝada rodinných pƎíslušníkƽ.
Organizátorkami byly Milena Maroušková a JiƎina Salátová ze ZŠ
Radomyšl ve spolupráci s CK Ciao Strakonice. Již pƎed cestou se žáci
seznamovali s hlavními pamĢƟhodnostmi metropole, aby mĢli vĢtší
pƎedstavu o významu budov, které posléze navšơví. Ale vidĢt fotograÞi
na internetu nebo stát uvnitƎ katedrály Notre-Dame, to je veliký rozdíl.
První den v PaƎíži jsme navšơvili jednu z jejích výrazných dominant,
Eiīelovu vĢž. Následovala procházka po historickém centru mĢsta.
NĢkteƎí zájemci využili další nabídku paní prƽvodkynĢ a vyrazili do ulic
i veēer.
Následující den vedly naše kroky do zámku ve Versailles, který je
zapsán na seznamu svĢtového dĢdictví UNESCO. Souēásơ prohlídky byla
i procházka v rozsáhlém pƎilehlém parku. Po návratu do hlavního mĢsta
jsme mĢli možnost spatƎit na vlastní oēi proslulý kabaret Moulin Rouge
ve ētvrƟ Pigalle. Dále jsme stoupali na vrch Montmartre s bazilikou
Sacré-Cœur. Den vyvrcholil plavbou na vyhlídkové lodi. Pohled z Ǝeky
Seiny na veēerní mĢsto byl skuteēnĢ velkolepý. Plavba zaēínala i konēila
nedaleko Eiīelovy vĢže, na níž zaēínala postupnĢ svítit svĢtla. Na zvláštní
pƎání ēlenƽ výpravy jsme navštívili i tzv. „zámeēkový most“. Je celý zlatý,
protože je hustĢ ovĢšený zámky popsanými jmény zamilovaných párƽ,
které si zde v PaƎíži navždy zamkly svoji lásku. Z mostu se nám naskytl
nádherný pohled na svítící Eiffelovku s pozadím noēní oblohy.
Poslední den ve Francii potĢšil zejména mladší úēastníky zájezdu. Na
programu byla celodenní návštĢva Disneyland Parku. V pĢƟ temaƟckých
ēástech areálu prožil každý mnoho nezapomenutelných zážitkƽ.
K dobrému prƽbĢhu celé akce pƎispĢlo i krásné poēasí, které bylo
pƎímo ideální pro poznávací zájezd. Osobní návštĢva míst, o kterých
se zmiŸují uēebnice, patƎí dnes již k všeobecnému rozhledu ēlovĢka.
Mnohé žáky pƎekvapilo, jak je PaƎíž mulƟkulturní.
Vycestovat s žáky do ciziny nám umožnila zejména podpora Mgr.
JiƎího Pešla, Ǝeditele ZŠ Radomyšl. DĢkujeme i CK Ciao Strakonice,
panu RNDr. Ladislavu Havlovi a paní Dagmar Tƽmové, kteƎí s námi
projednávali organizaēní záležitosƟ, a paní prƽvodkyni Miluši Janišové.
PodĢkování patƎí i obĢma Ǝidiēƽm autobusu, pánƽm Josefu Šlachtovi
a JiƎímu Ryškovi. Byli velmi milí, v poƎádku nás dovezli a bĢhem zastávek
nám ochotnĢ vaƎili ēaj i kávu. Protože nepoužívali kelímky s hnĢdými
podšálky …, rozešli jsme se pƎátelsky.
JiƎina Salátová

PƎemyslovci ve škole

ÚspĢšní reprezentanƟ, zleva: Tereza Hendrychová, Tereza Šípová, Lukáš NĢmeēek, Dominik
VanĢēek, Lukáš Klas a Filip Šebesta. Dole trenérka Johana Šišpelová Irová

PƎíjemné sportovní akƟvity
V závĢru školního roku se vždy koná množství sportovních akcí. I letos
soutĢžili sportovci 1. stupnĢ na LA všestrannosƟ ve Strakonicích. Své síly
zmĢƎili v bĢhu na 50 a 300 m, skoku dalekém a hodu kriketových míēkem. Již potƎeơ se naším nejlepším sportovcem stal Tadeáš Ehrlich ze
3. tƎídy, který se v konkurenci patnácƟ škol v okrese umísƟl na 2. místĢ.
Výborného výsledku v celkovém poƎadí dosáhla též Veronika Divišová z 1. tƎídy, která skonēila tĢsnĢ za stupni vítĢzƽ na 4. místĢ. 5. místo
obsadil Ferencz Emanuel Deak, který reprezentoval 4. tƎídu. Tento žák
pƎišel do naší školy v letošním školním roce z Maěarska. VýbornĢ si poradil nejen se sportovními disciplínami, ale i s ēeským jazykem.

Dne 12. 6. 2014 se v tĢlocviēnĢ školy uskuteēnilo již tradiēní
vystoupení hercƽ skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic.
Tentokrát si pro naše žáky 4. – 9. tƎíd pƎipravili pƎedstavení s názvem
PƎemyslovci na ēeském trƽnĢ. eská knížata a jejich pƎíbĢhy ožila
vystoupením dvou hercƽ. I žáci se zapojili do hry a v humorném tónu si
zahráli postavy naší historie. Na zaēátku inscenace dostaly dĢƟ nĢkolik
otázek na téma PƎemyslovci. V poƎadu herci pokraēovali vyprávĢním
o významných ēlenech královského rodu PƎemyslovcƽ. Žáci se dozvĢdĢli
o komplikované vládĢ tƎí bratrƽ - Jaromíra, OldƎicha a Boleslava III., dále
zjisƟli, jak to „skuteēnĢ“ bylo se zavraždĢním posledního PƎemyslovce
Václava III. SamozƎejmosơ bylo zapojení dĢơ do pƎedstavení a dokreslení
doby s použiơm odpovídajících rekvizit a kostýmƽ. Na závĢr mĢli žáci
možnost spatƎit skuteēný boj muže proƟ muži.
Rozlouēili jsme se potleskem a pƎáním, že naši školu ēlenové agentury
Pernštejni v budoucnu znovu navštíví.
KateƎina Houdková, uēitelka

Volejbalová smeē v Radomyšli
V letním areálu v Radomyšli se 14. ēervna uskuteēnil oblíbený a navštĢvovaný volejbalový turnaj. Sjeli se volejbalisté témĢƎ z celé eské
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republiky. Kapky deštĢ
se schovaly, sluníēko
svíƟlo, pošimralo nás na
tváƎích a byly vytaženy
opalovací krémy.
Jako každý rok tak
i letos se turnaje zúēastnilo 12 týmƽ z rƽzných
obcí a mĢst. Sehrály se
krásné, napínavé zápasy, kde nechybĢly úžasné sportovní výkony.
S organizací turnaje byli
všichni naprosto spoOrganizaēní tým
kojení. Po celodenním
zápolení si krásné zlaté medaile a putovní pohár odvezl tým „Pomalá
ruka“ ze Strakonic, na druhém místĢ skonēil tým „Rychlé želviēky“ ze
Strakonic a bronzové místo obsadil vĢrný tým „Rozmetadlo“. Sportovní
zážitky byly po zásluze oslaveny veēerním hraním na kytary a harmoniku.
DĢkujeme manželƽm Vackovým za úžasné cateringové zázemí, pani
Jindrové za vynikající
dorty pro vítĢze, kvaliÞkovaným rozhodēím panu Fišperovi
a panu Škarvadovi za
dohled nad turnajem
a sleēnám Janiēce,
Katce, Elišce a Lence za zapisování výsledkƽ. Nesmíme ani
opomenout sponzory
turnaje – Þrmu Prillinger a MĢstys Radomyšl.
V pƎíšơm roce se
tĢšíme na hojnou
úēast a již pƎipravujeme pozvánky na 20.
VítĢzný tým Pomalá ruka
6. 2015. Plavky a opalovací krémy jsou povinnou výbavou. Do té doby volejbalu zdar!
Organizátorky Eva Moulíková a Vendula VanĢēková

51

a taneēního souboru ze Sedlice. Jejich pomoci si vážíme a dĢkujeme za
vzorné zatanēení tohoto salónního tance. Dále pƎehlídka krojƽ, která
dokumentovala staroēeský lidový odĢv. V závĢru byla tanēena nedávno
novĢ nacviēená eskoslovenská beseda v šesƟ kolonách spolu s pƎáteli
ze Sedlice. Mnoho pƎíprav, které byly zúroēeny v jednom jediném dni,
práce a podpora mnoha lidí, kteƎí se na této akci podíleli a dohlíželi na
správný prƽbĢh, málokdo ocení. Baráēníci tady nejsou proto, aby svoji
práci vnucovali ostatním, snažíme se jenom nezapomenout, v ēem naši
pƎedci žili, jak si svƽj nelehký život dovedli zpestƎit lidovými zvyky, které
ještĢ dnes mají své vnitƎní kouzlo.
Na závĢr chci všem, kdo se na této oslavĢ podíleli, nebo se jí zúēastnili
moc podĢkovat, díky jim nebude zapomenut zrod tohoto spolku, práce
a ēiny našich pƎedchƽdcƽ, a možnost pƎedat ho v budoucnosƟ našim
nástupcƽm.
Všem spoluobēanƽm pƎejí baráēníci klidné a spokojené prázdniny.
Nás potom ēeká 30. srpna vystoupení na výstavĢ „ZemĢ živitelka“,
pokud budete nĢkde poblíž, pƎijěte nás podpoƎit.
Za Obec baráēníkƽ Josef Jƽzek – rychtáƎ, ZdeŸka Jƽzkovápanímaminka

Baráēníci oslavili 75. výroēí
Vážení ētenáƎi,
chci se v pár vĢtách vráƟt ke slavnosƟ, kterou jsme poƎádali
u pƎíležitosƟ 75. výroēí založení Obce baráēníkƽ v Radomyšli. Vy, kteƎí
jste se zúēastnili, mƽžete posoudit, jak dƽstojnĢ jsme oslavili tuto
skuteēnost. Každá baráēnická oslava se skládá z nĢkolika ēásơ, které mají
svƽj Ǝád. Již se stalo tradicí, že oslavy probíhají spoleēnĢ se setkáním
rodákƽ, což je milým zpestƎením. Domácí to jistĢ neocení, ale ti kteƎí se
do rodné vísky nevrací tak ēasto, jistĢ uvítají vzpomínku na dávné ēasy,
kdy jako dĢƟ nebo dospívající mládež s teƟēkou Habadovou napƎíklad
tanēily eskou besedu nebo spolu s baráēníky navštĢvovali rƽzné
slavnostní akce v okolí. Je to ēást jejich života a mládí a vĢƎte, pƎes Obec
baráēnickou prošlo už pár generací. To by bylo na dlouhé povídání.
Samotná oslava probĢhla v první ēásƟ dle baráēnických regulí. Rádi
jsme uvítali všechny milé hosty, zástupce z Veleobce i pana starostu Ing.
Peterku a seznámili je s historií i souēasnosơ baráēnictva v Radomyšli.
Radost jsme mĢli i z pƎítomnosƟ poslance PhDr. Jana Zahradníka, který
pƎipnul stuhu na náš prapor, a senátora Ing. Miroslava Krejēi, který naší
slavnost ÞnanēnĢ podpoƎil. V další ēásƟ, jak je zvykem, prošel slavnostní
prƽvod Radomyšlí, zde bylo tƎeba pƎedvést naše kroje, svérázy, prapory
a májky jako symboly starých ēasƽ a odkaz našich pƎedkƽ. Okrasou
prƽvodu byly také dĢƟ, mládež, myslivci a hasiēi v uniformách vēetnĢ
tĢch nejmenších. Do kroku vyhrávala Pošumavská dudácká muzika
a kapela pod vedením pana Václava KováƎe. TƎeơ ēást slavnosƟ,
kulturní program, do kterého patƎila „eská beseda, tanēena v sedmi
kolonách vēetnĢ dĢơ a mladé chasy“ za pomoci baráēníkƽ z Pišơna

Hasiēi soutĢžili
o pohár starosty Radomyšle
NedĢlní odpoledne v Leskovicích patƎilo hasiēské soutĢži
o pohár starosty mĢstyse Radomyšl. Úēast byla
nad oēekávání hojná
a poēasí vyšlo na naše
pƎání skvĢlé. Sjelo se
z širokého okolí 12
mužských a 4 ženské
týmy. Všichni stateēnĢ
bojovali do posledních
sil a všem patƎí, alespoŸ
za úēast, podporu a pƎípravy celé akce, velké díky.
První pƎíēku obsadilo družstvo Novosedly s úctyhodným
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ēasem 22:90 s, druzí byli hoši z Chrášƛovic a na tƎeơm místĢ se umísƟly NĢmēice. Z ženských týmƽ zvítĢzil Dražejov, druhé byly MladĢjovice
a tƎeơ pƎíēku obsadily Nové KestƎany. Akce se velmi vydaƎila a už dnes se
tĢšíme na další leskovickou soutĢž.
Tímto bychom Vás rádi pozvali na 50. výroēí SDH Leskovice, které
spoleēnĢ oslavíme dne 2. srpna 2014 u leskovické klubovny. Na všechny
se velmi tĢšíme a doufáme, že se tyto oslavy opĢt vydaƎí.
Kadlecová Tereza

^,ZĂĚŽŵǇƓůǌǀĞŶĂŶŽēŶşŚĂƐŝēƐŬŽƵƐŽƵƚĢǎ͕
ŬƚĞƌĄƐĞƵƐŬƵƚĞēŶşϭϲ͘ƐƌƉŶĂŽĚϮϭŚŽĚŝŶ͘

Vítání nových
obēánkƽ v Sedlici

Kdo se bojí nesmí do lesa
7-5DGRP\äOD6YD]æHQ5DGRP\äOSRĢiGi
v SiWHN  

6WH]Nu odvahy
Sraz všech na VWDGLRQX7-Y 
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¾ ĀHNiQtQDWPXQiPXNUiWtPQRKRVRXWĒæt
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V nedĢli 18. kvĢtna 2014 ve 14 hodin
se v ObƎadní síni mĢsta Sedlice
uskuteēnilo vítání nových obēánkƽ.
Starosta mĢsta oficiálnĢ pƎivítal novĢ
Sedlice
narozené dĢti. Slavnostní odpoledne bylo zahájeno hezkým kulturním
vystoupením žákƽ školní družiny pod vedením
paní uēitelky Pavly Rakovanové.
Po jeho skonēení byli jednotlivĢ pƎivítáni noví obēánci a jejich
rodiēe tuto skuteēnost potvrdili podpisem do pamĢtní knihy. Byly
jim pƎedány drobné dárky od zástupcƽ mĢsta a poštovní spoƎitelny
v Sedlici.
Bylo pƎivítáno 5 obēánkƽ:
Barcalová Jitka, DvoƎák ŠtĢpán, Pekárek David, Šlapáková
Šarlota, Toužimský Dominik a VanĢēková Madlén.
Foto: VĢra Hejduková
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Rozlouēení s pƎedškoláky
Ve stƎedu 25. ēervna byl pro pƎedškoláky z MateƎské školy
v Sedlici slavný den. ZávĢreēnou besídkou ke konci školního roku
se louēili s mateƎskou školou. V první ēásti programu vystoupily
dĢti z malého oddĢlení a ve druhé ēásti pƎedvedli svoje
dovednosti budoucí prvŸáēkové. Po prázdninách je ēeká nástup
do školy. NĢkteƎí se moc tĢší, ale nĢkteƎí jsou trochu smutní,
že se rozejdou s kamarády, se kterými se dobƎe znali. Na závĢr
hezkého odpoledne byly dĢtem pƎedány zástupci mĢstského
úƎadu pamĢtní listy a vĢcné dárky.
PƎejeme všem novým prvŸáēkƽm, aby se jim v první tƎídĢ
líbilo, aby si brzy našli nové kamarády a nosili domƽ pouze samé
jedniēky.
Foto: Marek Charvát

Cesta pohádkovým lesem
– dĢtský den v Sedlici
V sobotu 31. kvĢtna Svaz žen Sedlice za Þnanēní podpory mĢsta Sedlice u pƎíležitosƟ Dne dĢơ pƎipravil I. roēník akce „Cesta pohádkovým
lesem“. Cesta se otevƎela na sedlickém fotbalovém hƎišƟ v 13.30 hod.
Rodiēe s dĢtmi se mohli vydat na 2 km trasu, kde na nĢ ēekali pohádkové bytosƟ (napƎ. trpaslíci, KƎemílek a Vochomƽrka, vodníci, Mach a Šebestová, princezna Eliška ze mlejna ... atd.), u kterých museli plnit rozmanité úkoly. Každý z dĢtských
úēastníkƽ byl na výpravu vybaven mapou a obēerstvením.
Všichni, kteƎí pohádkovou trasu
absolvovali, byli v cíli odmĢnĢni diplomem a poukázkou na
zmrzlinu.
Na závĢr chceme ještĢ jednou moc podĢkovat všem, kteƎí
se akƟvnĢ zapojili a pomohli.
TĢšíme se na to, že se opĢt
všichni sejdeme zaēátkem záƎí
na IV. roēníku «Louēení s prázdninami « v Sedlici.
Text: Hanka Rƽžiēková
Foto: Terry Stone
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ERMRYDOLYVYČWRYpYiOFHR]DSĤMþHQtYiOHþQêFK
GHQtNĤGRSLVĤIRWRJUDILtDGDOãtFKSDPiWHNSUR
vzpomínkovou akci SOiQRYDQRXQD]iĜt
=DSRVN\WQXWpPDWHULiO\SĜHGHPGČNXMHPH

Pro bližší informace volejte:
,QJ-LĜt5RG
pan David 0DĖKDO

724 181 093
775 990 612

nebo pište na e-mail: rod@obec-sedlice.cz nebo d.manhal@seznam.cz
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III. roēník KrajkáƎských slavnosơ
Rádi bychom pozvali ētenáƎe, pƎíznivce krajek a milovníky všech lidových Ǝemesel a vƽbec všechny, kteƎí mají rádi tradiēní hodnoty a dobrou
zábavu, do Sedlice 9. srpna již na III. roēník KrajkáƎských slavnosơ, který
celý bude ve stƎedovĢkém duchu.
A co jsme pro Vás pƎipravili?
V prostorách námĢsơ a pƎilehlého parku mƽžete již od 10.00 hodin navšơvit Ǝemeslný jarmark, slavnostnĢ otevƎeme výstavu II. roēníku soutĢžní
pƎehlídky v oboru paliēkovaná krajka, kde se pƎedstaví svými výrobky krajkáƎky z celé republiky a to hned ve dvou kategoriích. Musím podotknout,
že se dĢvēata z kroužku paliēkovaní pƎi Sedlické krajce bez rozdílu vĢku
s velkou chuơ a vervou pusƟla do práce, aby mohla prezentovat souēasné
krajkáƎství u nás a svými dílky ukázat, že se krajky u nás uēí již dívky od
první tƎídy a že mají v Sedlici své stálé místo témĢƎ v každé rodinĢ.
Výstava bude probíhat po celý den (10.00 – 17.00 hod.) a návštĢvníci
svými hlasy opĢt udĢlí zvláštní cenu „O nejmilejší krajeēku“.
Další velice zajímavá bude výstava krajek, zapƽjēených od bavorského
partnera z obce Tiefenbachu (NĢmecko), s církevní témaƟkou v místním
kostele.
Po celý den Vás ēeká bohatý kulturní program a kromĢ krajek a krajkáƎek, které zde budou pro Vás své umĢní pƎedvádĢt, uvidíte celou Ǝadu
ruēních prací a Ǝemesel. Budete moci shlédnout módní pƎehlídku tak trochu netradiēnĢ v podání ochotnického spolku VavƎinec z Kraselova, k tanci a poslechu bude hrát stƎedovĢká kapela Holba, kulisu stƎedovĢku nám
doladí i skupina historického šermu VendeƩa, dále uvidíte a uslyšíte Oseēanku, taneēní skupinu Sedlice, vystoupí dĢtský taneēní soubor ZŠ a MŠ T.
G. Masaryka v Sedlici, skupinu irských tancƽ La Quadrilla, spolek \epické
babēi a spol. a samozƎejmĢ pro naše nejmenší máme loutkové divadlo,
dĢtskou dílnu, skákací hrad a dobové hry pro dĢƟ, jako stƎílení z kuše, chƽze na chƽdách atd. (více na: www.krajky-sedlice.cz)
A ještĢ malá perliēka na závĢr: chtĢli bychom v rámci slavností, za
pƎispĢní Vás návštĢvníkƽ, vytvoƎit rekord o nejdelší upaliēkovaný Ǝeơzek v echách a to za dohledu komisaƎe Agentury ´Dobrý den s.r.o. PelhƎimov´, která je i vydavatelem „eské knihy rekordƽ“.
Bude toho opravdu hodnĢ a ještĢ máme pro Vás nachystáno spoustu
dalších pƎekvapení, takže neváhejte a pokud s námi chcete strávit pƎíjemný den, pƎijeěte do Sedlice.
TĢšíme se Na Vás!
MarƟna Srbová, Ǝeditelka Sedlické krajky, o.p.s. a lektorka kroužku paliēkování pƎi Sedlické krajce
Ing. JiƎí Rod, starosta mĢsta Sedlice
„V rámci KrajkáƎských slavnosơ, byla vyhlášena soutĢž v paliēkované krajce také pro dĢƟ a to do 15 let. Oslovila jsem své ´žákyŸky´, jestli by se
chtĢly této soutĢže zúēastnit a dĢƟ výzvu s nadšením pƎijaly a hned zaēaly
vymýšlet obrázky na vyhlášené téma: moje oblíbená pohádková postaviēka. Musím dĢƟ pochválit, s jakou chuơ se pusƟly do práce. Tímto bych
Vás ráda pozvala na krajkáƎské slavnosƟ. PƎijěte se podívat na vystavené
práce a ơm snahu všech dĢơ oceníte.“
Emilie Vrbová ze Sedlice
Lektorka kroužku paliēkování pƎi ZŠ Radomyšl a DDM Blatná
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vánoēních a velikonoēních trzích na zámku HradištĢ u Blovic.
Jednou z mimoƎádných pƎíležitostí byla v poslední dobĢ i výstava
v Mytologické chodbĢ Senátu R, konaná pod záštitou senátora
Miroslava Krejēi a slavnostnĢ otevƎená 2. dubna v 17 hodin.
V pƎedsálí audienēní místnosƟ Valdštejnského paláce promluvil
senátor Ing. Miroslav Krejēa, starosta mĢsta Ing. JiƎí Rod, za Sedlickou
krajku pak paní MarƟna Srbová. Je zavedeným zvykem, že k vernisážím
se zvou koncertní umĢlci, aby umocnili zážitky z výstavy a zároveŸ
zdƽraznili mimoƎádnost setkání. Pro mne jako bĢžného návštĢvníka
bylo velkým pƎekvapením zjištĢní, že se této role ujali sami obyvatelé
obce v ēele se starostou, a sice nastudováním a provedením eské
besedy. Tento salónní tanec inspirovaný ēeskými lidovými písnĢmi,
komponovaný v roce 1873 Karlem Linkem a Ferdinandem Hellerem
na popud Jana Nerudy, byl pƎi pƎíležitosƟ ēeských bálƽ kdysi velmi
populární. V souēasné dobĢ se k nĢmu vrací baráēnické a sokolské obce
ēi folklorní soubory, ménĢ již obyvatelé obcí. Není pƎehnaným tvrzením,
že ve velkých mĢstech bývá raritou. Sedliēơ se interpretace eské
besedy na reprodukovanou hudbu (z parƟtury nebylo nic vypuštĢno!)
ujali s velkou zodpovĢdnosơ. Bylo radosơ pohledĢt, jak si pƎi této
pƎíležitosơ podávají ruce tƎi generace.
Exponáty paliēkovaných krajek byly v Mytologické chodbĢ umístĢny
do ležatých vitrín. NechybĢly popisky, objasŸující vývoj krajkáƎství
v Sedlici, u jednotlivých exponátƽ pak jména krajkáƎek, datace,
popƎípadĢ další podrobnosƟ. Zajímavou souēásơ vernisáže byly ukázky
samotného paliēkování, o nĢž se v prƽbĢhu následné prohlídky postaraly
samy sedlické ženy. Jemné pƎedivo krajek, v nichž nechybĢly renesanēní
a barokní vzory, dobƎe splývalo se zrekonstruovaným interiérem
Valdštejnského paláce, zobrazujícího v inƟmnĢjším prostƎedí chodby
mytologické výjevy známé z Ovidiových PromĢn.
Výstavu v Senátu pokládám za významný poēin, který nejenže v naší
metropoli upozorŸuje na bohaté tradice krajkáƎské výroby na
jihu ech, ale zviditelŸuje i samotné mĢsto s jejím souēasným
kulturním životem.
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
Západoēeská univerzita v Plzni
Pozn.: Autorka koncem 70. let navštĢvovala výuku
paní Rƽženy KoláƎové.

Další školní rok konēí
erven bývá ve školách ve znamení Þnišování, hodnocení a trochy
nostalgie. Nejinak tomu bylo i letos na naší škole. Žáci, snad s výjimkou
deváƛákƽ, zabojovali o co nejlepší vysvĢdēení a jejich snaha vĢtšinou
pƎinesla ovoce. Deváƛáci se pak pomalu chystali na své další pƽsobení
na stƎedních školách a uēilišơch. Všichni máme velkou radost, že se jim
podaƎilo zvládnout pƎijímací Ǝízení a dostali se na ty školy, na které chtĢli.
KromĢ uēení jsou poslední dva mĢsíce školního roku ve znamení
rƽzných akcí, výletƽ a soutĢží. 2. ēervna se uskuteēnil DĢtský den, který
tradiēnĢ organizují žáci 9. roēníku. DĢtský den pak pƎipravili deváƛáci i pro
mateƎskou školu. Svou ēinnost ukonēily pro tento školní rok také kroužky,

Výstava v Senátu eské republiky
Bohatá krajkáƎská tradice je všem obyvatelƽm Sedlice
dobƎe známa. V širším kontextu vývoje paliēkované krajky
na území naší republiky tvoƎí vedle Orlických hor (Vamberk),
Klatovska (Strážov), KrušnohoƎí a horního Chodska (PostƎekov,
Díly) pƎedstavuje Sedlice jednu z lokalit, kde se dodnes
udržely svébytné vzory, zpƽsoby technických postupƽ a volby
materiálu. Navíc pƎítomností školy, založené zde na sklonku 19.
století a fungující - byƛ s velkými potížemi - kontinuálnĢ až do
souēasnosti se jihoēeská obec starala o generaēní návaznost.
Dƽkazem síly tradice a zodpovĢdného pƎístupu k ní je nejen
existence zdejší krajkáƎské školy, projekt z prostƎedkƽ EU a eské
republiky v rámci programu SAPARD, internetový obchod,
vzorková prodejna, archiv historických vzorƽ, ale i obēasná
prezentace mimo obec. VzpomeŸme jen na vernisáž Sedlické
krajky v rámci koncertƽ Lubomíra Brabce v NávštĢvnickém
centru PlzeŸského Prazdroje v roce 2012, pravidelnou úēast na

ZáchranáƎský den

Svazek obcí Blatenska - þervenec 2014

55

Noc s Andersenem

u jezera ChmelaƎ. Tady se dĢƟ naveēeƎely a ubytovaly v chatkách. Ráno
po snídani jsme vyrazili do vesniēky Srdov, kde dĢƟ vyslechly pƎednášku
o preparaci zvíƎat a mohly krmit jeleny v malém zooparku. Dopoledne
se uskuteēnila také prohlídka krásného zámku v Ploskovicích, kde se
natáēela pohádka Princ a Veēernice. PƎed obĢdem jsme vystoupali na
vrch Radobýl nad LitomĢƎicemi. V LitomĢƎicích jsme se naobĢdvali,
prohlédli si mĢsto a sochu K. H. Máchy. Domƽ jsme pƎijeli až v pozdních
veēerních hodinách velmi unavení, vyēerpaní, ale zároveŸ plní dojmƽ
a zážitkƽ. DĢtem se výlet moc líbil.
Velký dík patƎí panu Ing. Miroslavu Šobrovi, který je hlavním
organizátorem tĢchto soutĢží. Garantem celé akce byl MĢstský úƎad
Strakonice, odbor životního prostƎedí. Vzniklé náklady zájezdu hradilo
MĢsto Strakonice, odbor životní prostƎedí, pomĢrným zpƽsobem
ve spolupráci s odbory životního prostƎedí MĢstského úƎadu Blatná
a MĢstského úƎadu VodŸany. Letos získalo mĢsto Strakonice za
ekologické projekty zvláštní ocenĢní od Rady Evropy ve Štrasburku Cena krajiny rady Evropy 2013. Gratulujeme a moc dĢkujeme za dva
pƎíjemnĢ strávené dny v eském stƎedohoƎí.
MarƟna Zemanová, tƎídní uēitelka

jejichž poēet narostl na jedenáct (hra na ßétnu, výtvarný, keramický
pro zaēáteēníky a pokroēilé, modeláƎský, hra na kytaru, paliēkování,
konverzace v angliēƟnĢ, karate, taneēní a ßorbal). Žáci svými Þnanēními
pƎíspĢvky opĢt podpoƎili ve studiu našeho afrického „spolužáka“ Luise
Nestora Lamaha. V dubnu jsme se pƎipojili k celostátní akci na podporu
ētenáƎské gramotnosƟ Noc s Andersenem. V posledním týdnu školy
se našim dĢtem pƎedstavili pƎi ZáchranáƎském dnu pracovníci Policie,
MĢstské policie a HZS. Žáci 3. tƎídy potĢšili svým vystoupením obyvatele
sedlického Domu s peēovatelskou službou.
Ani jsme se nenadáli a byl tu poslední školní den. V pátek 27. ēervna
se deváƛáci sešli se svými mladšími spolužáky v tĢlocviēnĢ, podĢkovali
vyuēujícím a pƎedali žezlo svým, o rok mladším, nástupcƽm. Další
rozlouēení pak probĢhlo na MĢstském úƎadu, za úēasƟ pana starosty
Ing. JiƎího Roda. KromĢ vysvĢdēení obdrželi odcházející žáci drobné
upomínkové pƎedmĢty a nĢkolik dobrých rad do života.

Rozlouēení s deváƛáky na MĢstském úƎadu

Provoz ve škole o prázdninách nekonēí, ēekají nás nezbytné opravy,
malování a další drobná údržba, abychom v záƎí mohli bez problémƽ
vykroēit do nového školního roku.
Marek Charvát, Ǝeditel školy

eské stƎedohoƎí

Žáci 6. tƎídy ZŠ Sedlice se zúēastnili ekologické soutĢže o pƎírodĢ pod
názvem Putování básnickou krajinou. Od února do konce dubna jsme
odpovídali na soutĢžní otázky. DĢƟ byly velmi nadšené, když zjisƟly, že
jsme se stali jednou ze ētyƎ vítĢzných škol. OdmĢnou byly nejen vĢcné
ceny, ale hlavnĢ zájezd do eského stƎedohoƎí, který se uskuteēnil 28.
a 29. 5. 2014. Program výletu byl velmi zajímavý. Od naší školy jsme
odjíždĢli již v brzkých ranních hodinách. První zastávka byla hora \íp.
Výstup to byl celkem nároēný, ale dĢƟ ho zvládly s úsmĢvem na tváƎi.
Poté jsme se pƎesunuli do Roudnice nad Labem, kde jsme pozorovali
z mĢstské vĢže Ǝeku Labe, ale i mĢsto a okolí. TƎeơ bod programu byla
pštrosí farma. JeštĢ tentýž den odpoledne jsme sƟhli projížěku lodí
po Labi, skanzen v Zubrnicích a památník Terezín. V podveēer jsme
navšơvili Muzeum ēertƽ v ÚštĢku, pak jsme se pƎesunuli do autokempu

Lidice
Jednoho dne jsme se s kamarádkou dozvĢdĢli, že v rámci výtvarného
kroužku nás ēeká výlet do Lidic. Moc jsme se s kamarádkou tĢšily. Když
nastal ten slavný den, paní uēitelka si nás vyzvedla u našich domƽ
a všichni jsme spoleēnĢ jeli do Blatné, kde jsme pƎesedli do autobusu.
Cesta ubíhala rychle a já jsem se tam znovu skamarádila s dĢvēaty, co
se mnou chodily na výtvarný kroužek do Blatné. Po hodinĢ a pƽl jsme
pƎijeli do Lidic.
NejdƎíve jsme navšơvili nĢjaký dvƽr, kde byly dílny, pódium a rƽzné
hry. Bavilo nás to a vybrali jsme si místo na trávĢ, kde jsme si povídali.
V devĢt hodin otevƎeli krámek, kam jsme s holkami chodívaly pravidelnĢ
na nanuky. Po dvanácté hodinĢ jsme mĢli obĢd a mohli jsme si vybrat, co
si dáme. Po obĢdĢ následovala prohlídka Lidické galerie, cíl naší výpravy.
Bylo tam moc obrázkƽ a mĢ nejvíce zaujala veliká koēka. Odpoledne jsme
se vydali do Starých Lidic, vyvraždĢná obec za druhé svĢtové války. Ušli
jsme malý kousek a už jsme byli v Lidicích. Na první pohled to vypadalo
jako velký svah, kde vyrostlo pár stromƽ. Na druhý pohled to vypadalo
úplnĢ jinak. VidĢli jsme základy koncentraēních táborƽ, no spíše pár
zachovalých kostek, když jsme ušli kousek po chodníku, spatƎili jsme dav
lidí u nĢjakých soch. Šli jsme blíže a peēlivĢ si prohlédli sochy dĢơ, které
byly v koncentraēním táboƎe. Z více než stovky dĢơ se jich domƽ vráƟlo
14 a 8 jako úplní sirotci. PƎed sochami leželo nĢkolik plyšových hraēek,
plno zapálených svíēek a jiné drobnosƟ. Po návštĢvĢ pƽvodních Lidic,
jsme se opĢt vráƟli na dvƽr. Poslechli jsme si vystoupení a zbytek dne
byl klidný. Kolem šesté hodiny jsme se opĢt vráƟli domƽ se zážitkem
na celý život. Moc se mi to líbilo, i když nĢjaká ēást výletu byla smutná,
budu na tento výlet vzpomínat ráda, protože s kamarádkou jsme zažily
nezapomenutelná dobrodružství.
Kristýna Strnadová, 7. tƎída

Mƽj pokoj – v noci
Velmi by mĢ zajímalo jak to vypadá v mém pokoji, když tam nejsem nebo
spím. VĢƎím, že by se tam nĢco dít mohlo, ale nikdy jsem to bohužel
nespatƎila.
Když usnu, zdají se mi rƽzné sny. NĢkdy mám dokonce pocit, jestli mé
sny nemají nĢco spoleēného s pohyby mých vĢcí v pokoji. VĢtšinou
slyším vrzaní nebo cupitaní a mám spíš pocit, že v mém pokoji je ēlovĢk
než-li vĢci, ale vše je možné. V mých snech se mi také zdá, že má plyšová
zvíƎátka chodí po pokoji, špitají a mé knížky zaēnou létat jako ptáci
a pak se do Ǝádky srovnají na koberec. Také, že má skƎíŸ se nafoukne
jak balónek a pak zaēne vyhazovat mé obleēení. K tomu mƽj stƽl zaēne
tancovat a kývat se ze strany na stranu jako kyvadlo. Ale bohužel jsou to
jen sny a nevím jestli by se to mohlo stát skuteēnosơ. Pak stejnĢ pƎijdu
na to, že mou spadlou fotku shodil jen prƽvan a že má tužka spadla,
protože jsem do ní strēila.
Snad nĢkdy najdu plyšáka, který se pohybuje po pokoji nebo lampiēku,
která se sama rozsvĢcuje.
Romana KeƎková, 6. tƎída
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UdálosƟ v MŠ Sedlice
Naše školka se zúēastnila výtvarné soutĢže „KvĢty, plody, kmeny
aneb co nám stromy poskytují“ s velmi dobrými výsledky. V kategorii
kolekƟvních prací za první a druhé místo obdržely ceny tyto dĢƟ –
Sandruška Rƽžiēková, Kristýnka Šavrdová, Rozárka Pacnerová, Filípek
Míēka.
Jelikož jsme byli
po celý rok hodní
a šikovní, vydali jsme
se za odmĢnu dne 2.
6. 2014 na výlet do
zážitkového parku
ZemĢráj v KováƎovĢ.
PƎírodní stezka plná
rƽzných
pƎekážek
a zajímavých úkolƽ
nás všechny zaujala.
Den dĢơ jsme
již tradiēnĢ slavili
s našimi „deváƛáky“,
kteƎí se promĢnili
v obyvatele šmoulí
vesnice. V tomto duchu pro nás pƎipravili
originální šipkovanou.
Svou
fyzickou
zdatnost a sílu si dĢƟ vyzkoušely pƎi sportovních hrách. Zdolávaly
„nároēné“ disciplíny, za které byly odmĢnĢny medailemi a diplomy.
Stateēní pƎedškoláci se rozlouēili se školkou spaním v MŠ. Prožili
jsme spoleēnĢ pƎíjemný veēer plný legrace a dobrodružství. Po pƎípitku
«rychlými špunty» následovala diskotéka. Po taneēních kreacích dĢtem
vyhládlo, a proto jim pƎišlo vhod pestré obēerstvení, které pƎipravili
rodiēe.
Slavnostní rozlouēení se stužkováním probĢhlo ve stƎedu 26. 6. 2014
za pƎítomnosƟ pana starosty a pana Ǝeditele Základní školy. Byl to pro
naše budoucí prvŸáēky významný den.
Školní rok jsme zakonēili vycházkou na výbornou sedlickou zmrzlinu.
Krásné prožiơ prázdnin pƎejí p. uēitelky a dĢƟ z MŠ Sedlice.

Noc kostelƽ 2014 v kostele
sv. Jakuba v Sedlici
V pátek 23. kvĢtna probĢhla, stejnĢ jako v celé eské republice,
i v kostele sv. Jakuba v Sedlici Noc kostelƽ. Cílem akce je otevƎít kostely
co nejširší veƎejnosƟ, aby se lidé mohli seznámit s kulturní hodnotou
kostelƽ a oslovit tak návštĢvníky i prostƎednictvím umĢní, rozhovoru,
hudby. Do Noci kostelƽ se zapojují nejen kostely v eské republice, ale
i na Slovensku, v NĢmecku, Rakousku, Nizozemí a Estonsku.
Program pro kostel sv. Jakuba pƎipravili a role prƽvodcƽ se ujali David
MaŸhal a Iveta Vágnerová. Zájemcƽ o prohlídku kostela pƎišlo nĢkolik
desítek a nĢkteƎí pƎicházeli i po zahájení prohlídky. Do kostela zavítal
i starosta Ing. JiƎí Rod. Jemu patƎí dík za propagaci akce a za darování
pohlednic kostela a brožurek o historii Sedlice, které si mohli návštĢvníci
odnést.
Prohlídka zaēala pƎed hlavním oltáƎem. Zde byla pƎipomenuta
historie vzniku kostela a jeho výstavba až do souēasnosƟ. NávštĢvníci
byli seznámeni s životy svĢtcƽ, jejichž obrazy a sochy jsou v našem
kostele. Souēásơ komentované prohlídky bylo vystavení obrazu patera
FranƟška Seyvaltera v životní velikosƟ, k nĢmuž se váží dvĢ výroēí, 160
let od narození a 120 let od poēátku jeho pƽsobení jako faráƎe v Sedlici.
Po prohlídce kostela následovala prohlídka kƽru a varhan. VĢtšina
úēastníkƽ si ještĢ na závĢr vyslechla historii vzniku hƎbitova a také kaplí,
které se zde nacházejí.
S programem Noci kostelƽ byli všichni spokojeni, byla to pƎíležitost
podívat se i na místa bĢžnĢ nepƎístupná. Již se tĢšíme na pƎíšơ roēník.
Text: David MaŸhal
Foto: JiƎí Rod

Ve ŠkvoƎeƟcích
opĢt spojili uctĢní
památky obĢơ
svĢtových válek
Šk
voƎetice
s lampiónovým
prƽvodem
Svaz žen Sedlice zve všechny malé i velké na

4. roēník Louēení s prázdninami v Sedlici.
Akce se bude konat v sobotu 6. záƎí od 14.hod na fotbalovém hƎišti v Sedlici.
PƎipraveny budou soutĢže, zábava, sladkosti a odmĢny .
Staēí si pƎinést dobrou náladu, chuƛ soutĢžit a nĢco na opékání.

Už od roku 1975 se v obci ŠkvoƎeƟce konají u pƎíležitosƟ pƎipomínky
ukonēení 2. svĢtové války lampiónové prƽvody. Za tu dobu obliba
hezké tradice velmi vzrostla. I letos 7. kvĢtna se pƎed budovou bývalé
škvoƎeƟcké školy vpodveēer shromáždilo osmdesát rodiēƽ s dĢtmi.
„Úēast se stále pohybuje na této hranici,“ pravil potĢšenĢ souēasný
škvoƎeƟcký starosta Lubomír Nový. „PƎíšơ rok se pƽjde s lampióny po vsi
již poētyƎicáté a my bychom rádi v souvislosƟ s ơmto jubileem program
pietního setkání obēanƽ obohaƟli o další prvky.“
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První vĢnec s trikolórou byl povĢšen u pamĢtní desky právĢ pƎed
bývalou školou. Tam byl 12. kvĢtna roku 1945 pƎi pƎedávání zbraní
nešƛastnĢ postƎelen do bƎicha tehdejší obecní tajemník FranƟšek
Hajný. PƎes okamžitou pomoc ze strany amerického lékaƎe obĢtavý
a vlastenecký ēinovník krátce poté v nemocnici tĢžkému zranĢní podlehl.
PamĢtní deska mu byla na místĢ tragédie odhalena a posvĢcena 9.
kvĢtna 1948.
Druhou zastávkou prƽvodu se stal jako obyēejnĢ pomník na návsi,
vĢnovaný škvoƎeƟckým obēanƽm, kteƎí zahynuli na bojišơch 1. svĢtové
války. Ten nese celkem osmnáct jmen. Tento památník byl slavnostnĢ
odhalen a sedlickým dĢkanem Bradou posvĢcen 29. kvĢtna 1921. Jeho
poƎízení stálo podle historických záznamƽ 5600 korun. Na spodní desce
je vyryto dvouverší: „Život jste složili, krev za nás vylili, byste své bratry
z otroctví vykoupili.“
TƎeơ vĢnec položil starosta Lubomír Nový k pomníēku na nádvoƎí
místního zámku. Ten pƎipomíná nešƛastnou událost, kdy se osmnácƟletý
sovĢtský vojín Michal Šiškin pƎi neodborné manipulaci se zbraní
smrtelnĢ zranil. K této nehodĢ došlo 10. záƎí 1945. K odhalení pomníēku
bylo pƎikroēeno v kvĢtnu 1975.
Po splnĢní morálních povinnosơ vƽēi zesnulým v tĢžké váleēné
a pováleēné dobĢ pƎeladili škvoƎeƟēơ na pƎíjemnĢjší notu. Na
prostranství pƎed zdejším obchodem vzplál oheŸ, kde si mohli
zúēastnĢní opékat buƎty. K dispozici bylo zdarma obēerstvení, zájemci
mohli ochutnat i nefalšovaný kotlíkový guláš.
Vladimír Šavrda

Dostaveníēko dƎíve narozených ve
škvoƎeƟckém kulturním domĢ
Ve ŠkvoƎeƟcích se v celoroēním programu spoleēenských akcí
rozhodnĢ nezapomíná na ty nejstarší spoluobēany. Ttéto akci vyhrazen
malý sál v patƎe. Bývaly doby, kdy senioƎi usedali za prostƎené stoly
v dolejším velkém sále. „Tehdy ještĢ probíhal pod taktovkou JZD
ŠkvoƎeƟce autobusový svoz zájemcƽ z Pacelic, Lomu i Buzic,“ vzpomíná
jedna z pƎítomných starších žen. „Mých vrstevníkƽ a vrstevnic tehdy ještĢ
bylo hodnĢ a dokázali tak velký prostor zaplnit. Dnes už si samostatné
obce poƎádají sraz dƎíve narozených sami. A pak, mnoho pamĢtníkƽ už
zemƎelo a stále nás ubývá.“
Celé odpoledne na malém sále se o dobrou pohodu a zábavu staraly
populární heligonky pana ápa z Kasejovic. Pro všechny bylo pƎipraveno
štĢdré obēerstvení. Pozvání od obce na tuto akci pƎijalo tentokrát
dvaadvacet dƽchodcƽ.
Vladimír Šavrda

Na pacelickém hƎišƟ se stƎílelo jako
u Verdunu

Zlatá muška v Pacelicích, foto Vladimír Šavrda

V pƎírodní stƎelnici se
na nĢkolik hodin v nedĢli 25. kvĢtna promĢnilo
hƎištĢ, tĢsnĢ sousedící
s obecním domem v Pacelicích. Vzduchovky pro
tento úēel zapƽjēil a diabolky i terēe zdarma
vĢnoval SportovnĢ stƎelecký klub Blatná, který
tento sportovní podnik
organizuje spolu s obcí
ŠkvoƎeƟce.
V úvodu pƎítomný
zástupce
stƎeleckého
klubu Marek Novotný /
jinak elitní reprezentant
ve sportovní stƎelbĢ
na mezinárodní úrovni
a také pacelický rodák/
pozval zejména pƎítomné k prohlídce zajíma-

vých stƎeleckých unikátƽ. Školákƽm i pƎedškolákƽm kupƎíkladu vyrazila
dech nádherná sportovní kuš. „U nás se nesmí bĢžnĢ používat,“ upozornil Marek Novotný. „Ale smí se s ní lovit kupƎíkladu v USA, KanadĢ,
Polsku nebo na Slovensku.“ Zájem dĢơ si také plným právem vysloužila
puška ze strakonické Zbrojovky, ze které stƎelec vypálí sedm ran za vteƎinu. „Holá zbraŸ bez pažby a doplŸkƽ vyjde na nĢjakých 30.000 až 35.000
korun. Kompletní pak na 70.000 až 80.000 korun.“
StƎelecké odpoledne v Pacelicích sestávalo ze dvou disciplín. Tou
první byla klasická stƎelba vleže na terē- pĢt zkušebních ran a deset
naostro. Druhá pak probíhala systémem pavouka mezi dvojicemi.
Dotyēný musel pƎibĢhnout na stanovištĢ a srážet plechové panáēky. Kdo
ze dvojice první sestƎelil všechny tƎi terēíky, postoupil.
Velice úspĢšný byl mezi dospĢlými „muž zákona“ MarƟn Tƽma
/35 let/ z HnĢvkova, u nĢhož se vzhledem k jeho profesi blatenského
policisty cit pro ostrostƎelbu pƎedpokládá. MarƟn Tƽma se vĢnuje
stƎelbĢ od roku 1987. Domácí Lukáš Ludvík /13 let/ v obou stƎeleckých
disciplínách získal cenný kov. SoutĢž byla velice napínavá.
S pƎicházejícím veēerem došlo k vyhlášení výsledkƽ a ty byly
následující: Klasická stƎelba vleže, kategorie mladších dĢơ: 1. Lucie
Lexová z Pacelic, 2. Karolína Šišková z Blatné, 3. OndƎej Vít z Blatné.
Kategorie starších dĢơ: 1. Lukáš Ludvík z Pacelic, 2. Albert Kopecký ze
Skaliēan, 3. Dominik Ludvík z Pacelic. Kategorie dospĢlých: 1. MarƟn
Tƽma z HnĢvkova, 2. Miroslav Vylita ze ŠkvoƎeƟc, 3. Jana Havlová
z Blatné. Dvojboj, kategorie dĢƟ: 1. Tadeáš Tƽma z HnĢvkova, 2. Lukáš
Ludvík z Pacelic, 3. Vít Voráēek z Blatné. Kategorie dospĢlí: 1. Josef
Hora junior z Pacelic, 2. Miroslav Vylita ze ŠkvoƎeƟc, 3. MarƟn Tƽma
z HnĢvkova. Na stƎeleckou soutĢž „O zlatou mušku“ do Pacelic dorazilo
celkem 33 nadšencƽ.
Vladimír Šavrda

Na dĢtském dni ve ŠkvoƎeƟcích
„devalvovala koruna“
Model, který se používá prakƟcky na všech
„DĢtských dnech“ - za
splnĢný úkol obdrží
ratolest na stanovišƟ
vyƟštĢnou
poukázku
na urēitý poēet korun
a poukázky pak u pƎíslušného stánku smĢní
za zboží, pƎevážnĢ pamlsky. Tak takhle se to už
léta prakƟkuje i ve ŠkvoƎeƟcích, kde poƎadatelé
pod hlaviēkou obecního
úƎadu soustƎeěují oslavu svátku dĢơ do lokality fotbalového hƎištĢ za
vesnicí.
Zhruba padesát dĢơ
se tam pƎišlo vyƎádit
DĢtský den ve ŠkvoƎeƟcích, foto Vladimír Šavrda
i letos 7. ēervna. ekalo
tam na nĢ mnoho zajímavých soutĢží- stƎelba ze vzduchovky, chƽdy,
házení kroužkƽ na tyēky, lovení neživých rybiēek na udiēku, skákání
v pytlích, metání tenisáku hokejkou na branku a další. K vydaƎenému
zábavnému odpoledni na hƎišƟ jako už tradiēnĢ patƎil i táborák
s peēením buƎtƽ a spaní ve stanech.
Vladimír Šavrda

Významná životní výroēí
škvoƎeƟckých a pacelických obēanƽ
V mĢsíci ēervenci se dožívají hezkého životního mezníku dva
škvoƎeƟēơ obēané: Marie Štolbová /81 let/ a Marta KuƎáková /70 let/.
Zástupci obce ŠkvoƎeƟce v ēele se starostou Lubomírem Novým jim do
dalších let pƎejí pevné zdraví, plnou náruē štĢsơ a životního opƟmismu.
Vladimír Šavrda
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DĢtský den v Obci
TchoƎovice
Letošní dĢtský den jsme v naší obci
pojali netradiēnĢ. V nedĢli 1. ēervna
se dĢƟ v doprovodu rodiēƽ nebo prarodiēƽ vydaly autobusem do Zoologické
Tc h
o Ǝ o v i c e zahrady v Plzni, kde kromĢ zvíƎat je možné
obdivovat i rƽzné druhy rostlin. Vše dohromady tvoƎí zajímavý celek. DĢƟ však nejvíce zaujala
zvíƎata. NĢkteré dĢƟ nadchly žirafy s neskuteēnĢ dlouhým krkem, jiné
sledovaly zase hrošíka liberijského bahnícího se ve svém výbĢhu. Velkou
pozornost budil jeden z nejnovĢjších pƎírƽstkƽ ZOO, mládĢ nosorožce
indického, Maruška.
Tuto ētyƎmĢsíēní samiēku pokƎƟl 30. kvĢtna 2014 Alice Cooper,
nejvýznamnĢjší protagonista Metalfestu
2014, který probíhal
v pƎilehlém amÞteátru.
ZvíƎat, která dĢƟ
zaujala, byla celá Ǝada,
a urēitĢ stálo za to, si
celou ZOO prohlédnout. Velký zájem budily i prolézaēky a rƽzné obēerstvení. Strávili
jsme spolu s dĢtmi
velice krásný a sluneēný den v ēistém
a pƎíjemném prostƎedí zoologické zahrady.
Domƽ jsme se vráƟli
spokojeni a pƎíjemnĢ
unaveni.
Autor ēlánku: Ivana
Machovcová
Foto: MarƟna adková

První svĢtová válka – 2. ēást
Nesmíme zapomenout ani na ty vojáky ze TchoƎovic, kteƎí bojovali
a vráƟli se domƽ. PƎipomeŸme si proto jména a domy ze kterých
pocházeli, všechny ty, kteƎí ze TchoƎovic odešli do váleēné vƎavy I.
svĢtové války a prošli jejím peklem. Všichni byli hrdinové. PƎálo jim štĢsơ
a vráƟli se. Jiné potkal osud ten nejkrutĢjší.
Podle dobového seznamu jedná se o tyto obēany TchoƎovic:
ēp. 1 /panský dvƽr/ Václav Jirka – bojoval v Itálii, byl zajat, zemƎel na
váleēné útrapy pƎi cestĢ do vlasƟ v roce 1918, Václav Šmat - bojoval
v Srbsku a Rusku, FranƟšek Veselý - bojoval v Itálii, legionáƎ, bojoval na
Slovensku, Josef Diba - bojoval v Itálii, zajat, nezvĢstný.
ēp. 2 AugusƟn Vokƽrka - bojoval v Itálii, zranĢn, bojoval na Slovensku.
ēp. 3 FranƟšek ada - bojoval v Rusku, zajat.
ēp. 6 Josef Hrbek - bojoval v Rusku, zajat, legionáƎ.
ēp. 7 Josef Bouše - bojoval v Rusku, ranĢn.
ēp. 9 Václav Frýzek - bojoval v Itálii.
ēp. 14 Kliment \íský - bojoval v Srbsku, ranĢn, propuštĢn domƽ.
ēp. 16 MatĢj JiƎinec - bojoval v Srbsku, padl. Jan Drnek - bojoval
v Rusku, ranĢn, zajat.
ēp. 17 JiƎí Prƽša - bojoval v Rusku, zajat, nezvĢstný, pozdĢji se vráƟl
domƽ.
ēp. 19 Josef Kopáēek - ranĢn.
ēp. 20 MatĢj Pech – bojoval v Haliēi, padl u Tarnopole.
ēp. 23 Josef Novák - bojoval v Srbsku, Rusku a Itálii, ranĢn, legionáƎ.
ēp. 24 FranƟšek Janota - bojoval v Srbsku a Rusku, Karel Janota bojoval v Srbsku, ranĢn.

ēp. 25 Alois Brož - bojoval v Rusku, zajat, legionáƎ.
ēp. 27 Karel Drnek – bojoval v Itálii a na Slovensku, zajat, legionáƎ.
ēp. 28 Václav Hájek - bojoval v Srbsku a Rusku, ranĢn, zajat, legionáƎ,
Gustav Hájek – bojoval v Rusku a Itálii, ranĢn.
ēp. 31 FranƟšek eška - bojoval v Srbsku, nezvĢstný, MatĢj eška bojoval v Rusku, nezvĢstný.
ēp. 33 Václav Janota - bojoval v Srbsku, ranĢn, padl.
ēp. 36 Karel Havlík - bojoval v Rusku, nĢkolikráte ranĢn.
ēp. 37 Jan VánĢ - bojoval v Srbsku a Rusku, legionáƎ, Josef VánĢ bojoval v Karpatech, ranĢn, legionáƎ.
ēp. 38 VojtĢch VávƎík - bojoval v Rusku.
ēp. 39 FranƟšek Jungr - bojoval v Srbsku a Rusku, ranĢn, nezvĢstný.
ēp. 40 Jan Masák - bojoval v Rusku, Josef FiƎt - bojoval v Rusku, zajat,
legionáƎ.
ēp. 42 Antonín Kalista - bojoval na Itálii, padl.
ēp. 43 Karel Krejēí - bojoval v Rusku, Itálii a na Slovensku, ranĢn, zajat,
legionáƎ.
ēp. 44 FranƟšek Lepiē - bojoval v Rusku, následkem útrap zemƎel,
Josef Bouše - bojoval v Srbsku a Rusku, ranĢn, Eduard Bouše - bojoval
v Rusku, ranĢn.
ēp. 55 Václav VoƎíšek - bojoval v Rusku, ranĢn.
ēp. 57 Karel Janota - bojoval v Srbsku, padl.
ēp. 58 Václav \íský - bojoval v Rusku, Itálii a na Slovensku, zajat,
legionáƎ.
ēp. 59 Ignác Ladman - bojoval v Itálii.
ēp. 60 FranƟšek Kapr - bojoval v Srbsku, ranĢn.
ēp. 62 Václav Šampalík - bojoval v Rusku a Itálii, FranƟšek Šampalík bojoval v Rusku, ranĢn, na následky zemƎel.
ēp. 64 Václav Drnek - bojoval v Srbsku a Karpatech, padl, Antonín
Drnek - bojoval v Rusku, zajat, legionáƎ, Josef Drnek - bojoval v Rusku,
nezvĢstný.
ēp. 65 Václav Krejēí - bojoval v Srbsku a Rusku, nĢkolikráte ranĢn, jako
invalida vrácen domƽ.
ēp. 67 Václav Machovec - bojoval v Srbsku, padl.
ēp. 70 AugusƟn Morávek - bojoval v Rusku, ranĢn, zemƎel.
ēp. 72 FranƟšek Kƽs - bojoval v Srbsku a Itálii, FranƟšek KƎivanec bojoval v Srbsku a Rusku, ranĢn, zajat, legionáƎ.
ēp. 75 FranƟšek \íský - bojoval v Rusku, nezvĢstný.
ēp. 77 Václav Míka - bojoval v Itálii, zajat, legionáƎ.
Jedno je jisté, že ani tento seznam není úplný, chybí dosud zjištĢná
následující jména: Josef Vokurka ēp. 13, FranƟšek Marek, Tomáš Hájek,
Josef apek, Albín Vlasák a Josef Krejēí.
Také jména padlých vojákƽ na pomníku padlých je neúplný, chybí
jméno MatĢje Pecha, který bydlel v domĢ ēp. 20.
Proē byla tato jména vypuštĢna ze seznamu, není známo. Snad
se jednalo o osoby, které byli sice ze TchoƎovic odvedeni, ale nebyli
jejich rodáci. V obci byli zamĢstnáni jako pomocné zemĢdĢlské síly
na jednotlivých statcích, ze sousedních obcí. Jiné vysvĢtlení je velmi
problemaƟcké.
Záhadou k zamyšlení je i ta skuteēnost, že jména na pomníku nejsou
v abecední posloupnosƟ, jak by se pƎedpokládalo, ale zcela chaoƟcky.
Jaký zde byl dƽvod a proē se tak stalo, se asi již nedozvíme, lze se ale
domnívat, že to mohly být dƽvody majetkové, ale i jiné.
V roce 2000 byla ve Strakonicích vydána publikace: „eskoslovenšơ
legionáƎi – rodáci a obēané okresu Strakonice“, která podává ucelený
obraz o vojácích bojujících v legiích v I. svĢtové válce.
Zde je jejich pƎehled s údaji, které o nich víme:
Alois Brož, Rusko - TchoƎovice ēp. 84
Karel Drnek, 24. 1. 1897, Itálie,33. pluk, 10. rota - rodák ze TchoƎovic
ēp. 27
Josef FiƎt, Rusko - TchoƎovice ēp. 40
Václav Hájek, 21. 4. 1882, Rusko, 10. pluk - rodák ze TchoƎovic ēp. 28
Josef Hrbek, 19. 8. 1894, Rusko, 10. pluk - rodák ze TchoƎovic ēp, 6,
nezvĢstný
Karel Krejēí, 12. 1. 1895, Itálie 31. pluk - TchoƎovice ēp. 35, 1919 voj. na
Slovensku
FranƟšek KƎivanec, 30. 11. 1887, Rusko - TchoƎovice ēp. 72
Václav Míka, 14. 10. 1885, Itálie, strážní rota – TchoƎovice ēp. 77
Josef Novák, 1877, Francie, 1 cizinecká legie - rodák ze TchoƎovic ēp. 51
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Václav \íský, Rusko, Itálie – TchoƎovice ēp 58, 1919 voj. na Slovensku
Jan VáŸĢ, 12. 4. 1887, Rusko, 2. pluk, 4.rota - rodák ze TchoƎovic ēp. 37
Josef VáŸĢ, 24. 2. 1890, Rusko, 1. jízdní pluk - rodák ze TchoƎovic ēp. 37
FranƟšek Veselý, 1897, Francie, 23. pluk - rodák ze TchoƎovice ēp. 1,
1919 voj na Slovensku.
Atmosféru I. svĢtové války dokreslují i vzpomínky pƎímého úēastníka
války /1915 –1918, 1919/ boje na Slovensku /Karla Krejēího; 18951976/ ēp. 35. Z pamĢơ je uvedeno následující:
„ ….. Dne 26. Ǝíjna 1914 jsem šel znovu k odvodu a byl jsem shledán
schopný vojenské služby, bylo to v dobĢ kdy již nĢkteƎí tchoƎoviēơ
kamarádi v boji padli /eška, Pech, Morávek a apek.
Již 15. listopadu jsem nastoupil a to do Písku a to sám z celé obce. Již
téhož dne v 9 hod veēer nás odvedli na nádraží / ½ hod./s velkým tĢžkým
dƎevĢným kufrem kde nás naložili do obyēejných vozƽ na dobytek a vezli
nás pƎes BudĢjovice do Lince. Na zastávce v BudĢjovicích jsme dostali
celodenní stravu v podobĢ dvou vuƎtƽ. Po pƎíjezdu do Lince v 9 hod
ráno jsme byli odvedeni do dĢlostƎeleckých kasáren k 28 pluku. Hned
nás ostƎíhali dohola. Druhý den zaēala vojna jako Ǝemen, cviēení, stƎelby
a pƎesuny, jídla bylo málo a ještĢ špatné. Výcvik trval do 20. prosince,
kdy nás oblékli do nových vojenských šatƽ z kopƎiv. Dne 22. 12. 1914 byla
pƎísaha, že budeme vĢrnĢ a pocƟvĢ sloužit jeho veliēenstvu FranƟšku
Josefovi I. O vánoēních svátcích jsme dostali jako pƎilepšení 2 jablka,
10 oƎechƽ a nĢjaký ēaj. Cviēení dále pokraēovalo až do 10. ledna 1915,
kdy jsme byli pƎevezeni do Traunu s veškerou frontovou vojenskou
výbavou a výzbrojí. Dne 28. ledna nás pƎes VídeŸ, Budapešƛ dopravili
do Haliēe, kde již byly znát stopy války. Dostali jsme se až do KotzmaƎƽ
kde bylo naƎízeno vlak opusƟt. Na rozbitém nádraží jsme dostali obĢd
v podobĢ uzeného. Bylo slyšet silné dunĢní a hukot, který neustával,
jistý pƎíznak nedaleké fronty. Vyfasovali jsme 180 patron a pochodovali
jsme 4 hod. pĢšky do Havrolešơ, kam jsme pƎišli veēer. Ubytování bylo
v polorozpadlém ovēínĢ. Zde teprve zaēaly ty typické zimní vojenské dny
se zimou, hladem a pƎíznaēnou, nezapomenutelnou všudypƎítomnou vší.
Spali jsme obleēení, boty pod hlavou /aby nám nezmrzly/, na zemi shnilá
tráva. ….“.
„… 12. ēervna 1916 v 8 hod ráno se ukázala ruská jízda. Zaēali jsme po
ní stƎílet, nĢco spadlo z koní a ostatní se rozdĢlili na dvĢ strany a obklíēili
nás ve vesnici. Teě to zaēínalo být zlé, kozáci útoēili a my se jim snažili
bránit. Velitel roty hejtman Dolanský napƽl obleēený se pokusil o útĢk na
koni, kozáci za ním a on kƎiēí „zachraŸte mnĢ“, tak jsme ho zachránili, ale
mĢl namále, už se po nĢm natahoval kozák se šavlí v ruce, ale najednou
ji dostal a spadl z konĢ. S hejtmanem jsme se nakonec museli probojovat
až k druhé vesnici, kde už byly nové vojenské zákopy s naším vojskem.
Dostal jsem za zachránĢní hejtmana malou stƎíbrnou medajli, zbylo nás
asi sedm ...“.
„… Dne 25. ēervna 1916 se
zaēalo znovu válēit, zajato
bylo 200 Rusƽ, stƎílení
trvalo až do druhého dne.
Podnikli jsme proƟútok, ale
špatnĢ to dopadlo, museli
jsme zpátky do zákopƽ.
Po pƽlnoci zaēali znovu
Rusové v celých salvách
stƎílet na naše zákopy,
sypaly se granáty, nám
sypala se zem na hlavu. Byli
zabiơ a ranĢní, my pƎi tom
hráli karty, ale najednou
to bouchlo pƎed námi. Byli
jsme zasypaní a mĢli jsme
co dĢlat abychom vylezli.
Následoval útok Rusƽ,
postupovali až ve 12 Ǝadách
za sebou. HodnĢ z našich
bylo zajato, mezi nimi
i Alois Brož ze TchoƎovic.
Nakonec jsme Rusy vyhnali
ze zákopƽ, ale asi za
Václav Míka, TchoƎovice ēp. 77 a Karel Krejēí,
TchoƎovice ēp. 42, archiv autora ēlánku
hodinu jsme museli stejnĢ
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ustoupit….“.
„… Byl jsem ranĢn do nohy
asi 20 krokƽ od zákopƽ.
PocíƟl jsem úder, jako když
mĢ nĢkdo uhodil klackem do
nohy., ale za chvíli to zaēalo
pálit. Snažil jsem se dostat za
takovou vysokou mez, která
mĢ chránila. Krev už tekla
skrze botu, obvázat to nešlo,
tak jsem tam nakonec nechal
botu, ale i ranec a ßintu.
Ztráty rance jsem pozdĢji
litoval, protože jsem tam mĢl
2 konzervy. Nakonec jsem se
dostal až k polním kanonƽm,
kde mĢ jeden kanonýr
naložil na záda a odnes mĢ
kousek cesty a ukázal kde
je obvazištĢ. Tam to stejnĢ
neobvázali, protože jsem
nebyl u našeho obvazištĢ.
Václav Drnek, TchoƎovice ēp. 64,
Ale pƎišel saniƛák, který mĢ
archiv rod. Drnkƽ
odnesl na urēené místo,
odstƎihl vyhƎezlé maso a zavázal. ekal jsem na slíbený koŸský povoz,
který ale do veēera nepƎijel. Vydal jsem se pomocí hole znovu na cestu.
Asi po 300 metrech mĢ dosƟhl koŸský povoz s ranĢnými, tak jsem se
dostal na obvazištĢ. Meziơm vojska stále ustupovala a jen zásluhou
kamaráda ze TchoƎovic Jana Masáka jsem se nedostal do zajeơ. Pomohl
mi sehnáním a naložením na koŸský povoz, který mĢ odvezl do zázemí.
Nakonec jsem se dostal do nemocnice v Ungvaru, kde byla provedena
operace a v bílém prádle a na posteli jsem si tu nĢkolik týdnƽ poležel.
Žádal jsem o pƎesun do nemocnice v echách ale zbyteēnĢ, že prý budu
„brzo zahojen“……“.
„… Po roce jsem se dostal domƽ. V BƎeznici jsem se sešel s Gustou
Hájkem, který jel z dovolené, dal mĢ kus buchty, o jak ta chutnala. Ráno
jsem pƎijel do Blatné, a vydal jsem se pĢšky pƎes \eēici do TchoƎovic.
Taơk právĢ oral, hned jsem ho poznal, krávy se najednou zastavily, jako
kdyby mĢ taky poznaly. Otec koukal, ale najednou mĢ poznal, padli jsme
si do náruēí. Už nechal orání, jeli jsme domƽ, pƎivítání s maminkou,
sestrou a bratrem bylo velké. Bylo co povídat, ale 3 nedĢle utekly a já
jsem musel znovu na cestu. Od své holky /z ēp. 14/ jsem dostal na cestu
ßašku koŸaku….“.
„ …Na italské frontĢ to nebylo lehké, voda vƽbec nebyla, jen déšƛ
nám trochu nĢkdy pomohl. K Ǝece se nemohlo, protože by nás Italové
rozsekali, do kuchynĢ se dostával 1l vody na vojáka, což bylo žalostnĢ
málo. A tak jsme se vƽbec nemyli, nepƎevlékali /nebylo do ēeho/, za to
vší bylo stále dost a dost. Pak pƎišla italská ofenziva, stƎílelo se tak, že
se ani spát nedalo. K jídlu nebylo nic i tabák byl dávno vykouƎený …..“.
„….Na poēátku roku 1917 jsem byl na Italské frontĢ zajat. Jako zajatce
nás pƎemísƟli do Albánie. Chodili jsme do práce po 10 lidech s jedním
italským vojákem. Lámali jsme kámen, stavĢli silnice. Jídla bylo velmi
málo, utéct nebylo kam, kolkolem byla pusƟna a jen bída. NavštĢvovalo

LegionáƎská pošta, archiv autora ēlánku
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Skupinová fotograÞe vojákƽ, archiv autora ēlánku

se v noci /pod hrozbou zastƎelení/ i smeƟštĢ kde se vybírala odhozená
zelenina místních obyvatel. Jedli jsme uvaƎené slupky od brambor a také
jsme vybírali mulám z ovsa „svatojánský chleba“ /lusky místního ovoce/
který jim byl pƎimíchán, aby mĢli více kvalitní potravy. PozdĢji se situace
v zásobování zlepšila, dostávali jsme více jídla a dokonce i 10 cigaret
na den. Dne 29. dubna 1917 pƎišel poruēík Lípa a mluvil o tvoƎících se
legiích. Hned se asi 90 vojákƽ pƎihlásilo a za odmĢnu dostali rýži. Já jsem
se pƎihlásil až druhý den, ale nic jsem již nedostal. Nakonec se nás do
legií pƎihlásilo asi 200…“.
….. „Vzpomínky nejsou pƎíjemné. Vidina mrtvých, naƎíkajících, tĢžce
i lehce ranĢných je stále živá. Zapomenout se nedá, ale vzpomínky na
všechny kamarády, ty zƽstanou …“.
Použitá literatura - Kronika obce TchoƎovice
K. Krejēí a 1. svĢtová válka - vzpomínky

AktuálnĢ z Uzeniēek
Pro letošní rok jsme to s tĢmi
pracovními akƟvitami trochu pƎehnali.
Tak si mƽžeme jenom pƎát, abychom to
všechno sƟhli.
Obec vybrala dodavatele prací pro
opravu místních komunikací v hodnotĢ
U ze k y
niē
pƎibližnĢ 450 Ɵs. Kē. Bude se jednat
o opravu komunikací tryskovou metodou,
která bude spoēívat v lokální opravĢ výtluk, spár a trhlin. Na takto
pƎipravenou komunikaci bude celoplošnĢ položen mikrokoberec
o tloušƛce 15 až 20 mm, který se skládá z asfaltové emulze, smĢsi
pƎírodního kameniva a stabilizátoru štĢpení. Práce se budou provádĢt
s minimálním omezením prƽjezdnosƟ na opravovaných komunikací.
Cílem opravy bude prostor pƎed západním šơtem KD a navazující
komunikace smĢrem k HosƟšovicím, ale pƎedevším komunikace
k hájovnĢ, která vykazuje znaēné poškození. Je nutné zamezit celkové
nevratné devastaci povrchu vozovky.
Další ēást prací bude smĢƎovat k akci z programu obnovy venkova
a za podpory Jihoēeského kraje ve výši schválené dotace 110 Ɵs. Kē.
Bude se realizovat podle vypracovaného projektu a na základĢ vydaného
stavebního povolení „Prodloužení jednotné kanalizace v obou ēásơch
obce“. Do souēasné doby se vyƎizovala potƎebná povolení, která jsou
nezbytná pro tuto akci. Dále probĢhlo výbĢrové Ǝízení, kde byla vybrána
jako dodavatel prací Þrma Josefa Jƽna, která již v minulosƟ provádĢla
opravy a odbahnĢní obecních rybníkƽ. Obec s ơmto podnikatelem má
velmi dobré zkušenosƟ a vĢƎíme tomu, že tomu tak bude i nadále po
této akci.
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí
v poēátku Ǝíjna tohoto roku. Proto i ơmto informujeme obēany, aby
nezƽstávali lhostejní k dĢní a samosprávĢ obce. Je dƽležité, aby
obēany zastupovali lidé pracoviơ, objekƟvní a s potƎebnými životními
zkušenostmi.
V Uzeniēkách již více než 6 mĢsícƽ zajišƛuje služby obēanƽm
v prodejnĢ potravin a provozovnĢ pohosƟnství ing. Barbora ížková
a myslím, že mohu hodnoƟt, k plné spokojenosƟ svých zákazníkƽ a též

Stromy u návesního rybníka

obce. Jedná se o velmi záslužnou a potƎebnou službu, bez které každá
obec ztrácí na hodnotĢ životaschopnosƟ. Provozovatelka má zajištĢn
dostaēující sorƟment zboží, otevírací hodiny jsou dƽslednĢ dodržovány.
Mohu za obec jenom popƎát rozšíƎení okruhu zákazníkƽ, bez kterých je
každá snaha bezpƎedmĢtná.
Ke kulturnímu domu je adresován i pƎíspĢvek tohoto ēlánku.
V loŸském roce byl vylepšen novou výsadbou záhon rƽží u jižní strany
KD, o který se s velkou peēlivosƟ stará paní Ludmila Koēovská, kde jí
pomáhá ve fyzicky nároēnĢjších úkonech pan Josef ížek, její zeƛ.
KvĢƟnový záhon vrací svým strƽjcƽm uspokojivý pohled nad krásnĢ
rozkvetlými novĢ vsazenými rƽžemi od zahradníka pana Šípa ze Skaliēan.
Toto jsou ēinnosƟ, které nelze nikterak organizovat a zajišƛovat, ale
výsledek nepotƎebuje žádného komentáƎe.
V nastávajícím prázdninovém období pƎeji všem obyvatelƽm,
chataƎƽm a chalupáƎƽm poēasí vhodné k akƟvitám, které právĢ
provozují. Tak aƛ se poēasí pƎizpƽsobí.
ZdenĢk Sýbek, starosta obce
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DĢtské rybáƎské
závody na Novákƽ
rybníēku - sobota
31.5.2014

SDH Velká Turná uspoƎádal v sobotu
31.kvĢtna.2014 DĢtské rybáƎské závody na
Novákƽ rybníēku ve Velké Turné. Na sportovním
klání se sešlo 12 mladých rybáƎƽ. Úēastníci soutĢžili o nejvíce ulovených
ryb a nejvĢtší úlovek. NejvĢtším
úlovkem se stal 96cm sumec. Ten
však nebyl chycen na rybáƎský
prut, ale do podbĢráku u pƎítoku
Novákƽ rybníēku.
Pro všechny mladé rybáƎe byl
tento úlovek velký zážitkem.

Prezentace
požárního vozu
HENSCHEL –
130let založení
SDH Chrášƛovice

Kapitální úlovek. DĢtské rybáƎské závody
30.5.2014 - Novákƽ rybníēek

V sobotu 9.ēervna pƎedvedli ēlenové SDH Velká Turná historickou
techniku , požární auto HENSCHEL r.v.1939, pƎi solavách 130 výroēí
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zlodĢjƽ nezná mezi, když si troufnou na malý vesnický krámek, pƎímo na
osvĢtlené nási obce.

Výstava paliēkované krajky paní Jany
Kalinovské

Požární pƎipravensot techniky - ēervenec 2014- ATC-MilavyMilavy

založení SDH Chrášƛovice. Požární vƽz pƎijelo ukázat 10 ēlenƽ sboru.
NávštĢvníci oslav si mohli prohlédnout toto dobové požární vozidlo.
V ATC-Milavy se v prvním týdnu letošních prázdnin ubytoval na letním
táboƎe SDH Tužice.
Jako zajímavost a spestƎení pobytu pƎedvedli ēlenové SDH Velká Turná
svým kolegƽm naši historickou zásahovou techniku , požární auto
HENSCHEL v akci. Vše fungovalo jak mĢlo a bylo vidĢt, že i starší stroje
jsou plnĢ funkēní.

SjiždĢní Rojického potoka
Letošní sjíždĢní Rojického potoka bylo z dƽvodƽ jarního sucha
ohroženo již pƎi jeho plánování.
NejdƽležitĢjším úkolem všach bylo vyēistĢní koryta Rojického potoka
od nánosƽ bahna a naplaveného kamení, což se pro nedostatek vody
podaƎilo dokonale. Za pomocí techniky a místních hasiēƽ, bylo koryto
potoka takƎka zbaveno veškerého nánosu bahna, kamení a trsƽ trávy.
Na zmiŸovanou neckyádu pro nedostatek vody však nedošlo ( voda
netekla žádná ). I pƎesto byl hlavní cíl dne splnĢ. Toto sjíždĢní Rojického
potoka vzniklo pƎed lety hlavnĢ proto, aby byla zabezpeēena co možná
nejvĢtší prƽtoēnost koryta Rojického potoka a bylo tak pƎedcházeno
nebezpeēí vzniku záplav pƎi povodních. ZmiŸovaná neckyáda byla pouze
vyvrcholením dopoledního ēistĢní.

Ve dnech 4-6.ēervence
2014 uspoƎádala paní Jana
Kalinovská v místním sále
Hospody Na Rozhrání v obci,
výstavu paliēkované krajky.
Vlastní paliēkovaná tvorba byla
doplnĢna nĢkolika vystavenými
exponáty ze Sedlické krajky
a ruēnĢ vyrábĢnými šperky žen
z Rojic. Paní Jana Kalinovská
navštĢvovala v letech 19591961 Sedlickou krajkáƎskou
školu – obor
paliēkovaná
krajka. Slavnostního zahájení
výstavy se zúēastnil starosta
obce Velká Turná Ing.JiƎí
Mlíēko, starosta MĢsta Sedlice
Ing JiƎí Rod a Ǝeditelka Sedlické
krajky,o.p.s. Paní MarƟna
Srbová. Tato výstava je již tƎeơ
v poƎadí po výstavĢ starých
Paní Jana Kalinovská pƎi paliēkování
pohlednic Velké Turné a okolí (
výstava v roce 2010 ) a výstavĢ obrazƽ pana eŸka JešeƟckého
( výstava v roce 2013 ). KrajkáƎská škola v sedlici pƽsobí od roku 1899.
V roce 1955 poskytlo ministerstvo Þnancí ēástku Kēs-250.000,- na
zázemí místních krajkáƎek a za dva roky poté, byl „ pavilón „ Státní
krajkáƎské školy v Sedlici, slavnostnĢ otevƎen. Tam také navštĢvovala
tuto školu paní Jana Kalinovská. Pro obēany obce byla tato výstava
nevšedním kulturnĢumĢleckým zážitkem.

Výstava paliēkováné krajky - sál ve Velké Turné

Co nás ēeká

x 19. ēervence 2014 – turnaj v nohejbale trojic – volejbalové kurty
x 26 a 27.ēervence 2014 – turnaj ve volejbale smíšená družstva
ATC-Milavy.

x 2.srpna 2014 – turnaj ve volejbale dvojic – volejbalové kurty
4+2 – volejbalové kurty ATC-Milavy.

istĢní Rojického potoka 14.6.2014

ZlodĢji v místním prodejnĢ
V sobotu 14.ēervna v ranních hodinách byla vykradena prodejna
potravin v obci Velká Turná.
ZlodĢj rozbil sklenĢnou výplŸ vstupních dveƎí a odcizil cigarety
a hotovost. PƎípad vyšetƎuje místní oddĢlení policie Radomyšl. Drzost

x 23.srpna 2014 - rozlouēení s prázdninami Velká Turná – turnaj
ATC-Milavy.

v nohejbale trojic a táborový oheŸ pro dĢƟ na hƎišƟ v obci Velká
Turná.
Velká Turná dne 5.7.2014
Foto-Pavel Šípek
Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek
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Vítání obēánkƽ
v ZáboƎí
V sobotu 7. ēervna 2014 se konala na
Obecním úƎadĢ v ZáboƎí malá slavnost
- vítání nových záboƎských obēánkƽ do
života. PƎivítáno do obce mĢlo být šest
ZáboƎí
malých obēánkƽ, narozených od bƎezna
roku 2012 do dubna roku 2014: Jan Bezpalec,
KateƎina adková, Hugo Švehlík, Emma Láviēková,
Aneta Holendová a Nikolas Merašický. Bylo to pĢknĢ napƽl, tƎi malí
princové a tƎi malé princezny. Bohužel se dvĢ z pozvaných dĢơ nemohly
dostavit.
Úvodem pƎivítala rodiēe, prarodiēe a ostatní pƎítomné ēlenka
zastupitelstva obce Blanka Potƽēková a následnĢ pƎedala slovo malým
úēinkujícím, žáēkƽm záboƎské mateƎské školy. Ti musí pƎeci pƎivítat své
budoucí kamarády! Jejich paní uēitelka byla lehce nervózní z toho, jestli
všichni její svĢƎenci pƎijdou, nelehké bylo i nacviēování pásma z dƽvodu

vítání nových obēánkƽ do obce je velmi stará a tak je dobré udržovat
tento zvyk i nadále.
Po podpisu rodiēƽ do pamĢtní knihy následovalo focení v kolébce,
pƎedání rƽží maminkám, knížka a hraēka dĢtem. Každý nový obēánek
pak ještĢ dostal od obce novĢ založený úēet se základním vkladem dva
Ɵsíce korun.
TĢm malým pƎejeme hlavnĢ hodnĢ zdraví, štĢsơ a spokojený život
v láskyplné náruēi jejich rodiēƽ. Co zbývá dodat? Snad jenom to, že
nĢkdy pƎíštĢ pƎi stejné pƎíležitosƟ opĢt nashledanou!
Text a foto Jaroslava Vodiēková

Louēení žákƽ mateƎské a základní
školy v ZáboƎí
Ani se tomu nechce vĢƎit, že další školní rok je nenávratnĢ pryē.
Louēení žákƽ s mateƎskou a základní školou probĢhlo na Obecním
úƎadĢ v ZáboƎí v pátek 27. ēervna 2014. Se svou školkou se rozlouēili
ētyƎi žáēci: Terezka Musilová, Alenka Hájková, OndƎej AugusƟn, Honzík

nemocnosƟ dĢơ, ale nakonec všechno dobƎe dopadlo a ta pĢƟce malých
z mateƎinky byla skvĢlá.
Následovalo krátké slovo starosty ing. Václava Kurze, ve kterém
poblahopƎál rodiēƽm k narození dĢƛátka. Vždyƛ narození malého
potomka je v rodinĢ ơm nejkrásnĢjším svátkem pro všechny kolem.
PopƎál rodiēƽm hodnĢ sil a nervƽ pƎi výchovĢ a pƎipomenul, že tradice

FinĢk. Pan starosta jim popƎál, aby se jim ve škole moc líbilo, všechno se
jim daƎilo, aby mĢli štĢsơ na pravé kamarády a dobré uēitele. Ale také
pƎipomenul, aby nezapomnĢli na svou školku, protože všechno dƽležité
pro vstup do školy se nauēili právĢ tam. To, co se nauēili, také s chuơ
pƎedvedli. Nacviēili si básniēky a písniēku. Potom je ještĢ pan starosta
trochu prozkoušel, všechny hádanky hravĢ uhádli a poēítali do deseƟ
i pozpátku. Následovalo malé obēerstvení a paní uēitelka si je potom
odvedla do školky, kde prý je ēekala další oslava.
Absolventƽ záboƎské základní školy bylo letos osm: Eliška Dumská,
MarƟn Lexa, ŠtĢpánka Tannhäuserová, OndƎej Sekáē, Zbyšek Szeder,
Monika Horynová, Marie \íhová a Lukáš Zrno. Každé louēení je tĢžké. Na
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ZáboƎská pouƛ se vydaƎila
PƎijela pouƛ a lidí proud zaplnil na návsi kdejaký kout ... ... ... ale ne,
tak to nebylo, tak to zpívá Karel GoƩ! Žádné kolotoēe, žádné stánky
s perníkovými srdíēky a tureckým medem, ale tradiēní posezení pod
lípou na dvoƎe obecního úƎadu s odpoledním nabitým programem - to
se v sobotu, 28. ēervna 2014 v ZáboƎí konalo.
Poēasí bylo krásné a pƎilákalo na tuto akci hodnĢ návštĢvníkƽ.
Vydrželo do pozdních veēerních hodin, potom sprchlo, ale Ɵ stateēní
vydrželi až do ranních hodin, dokud hudba hrála.
Jaký byl program pouƛového odpoledne? Nesl se ve znamení tance
a zpĢvu, to pƎeci k pouƟ patƎí. Navšơvil nás opĢt Lukáš PísaƎík, tentokráte
s kapelou PLAN B. Jejich rocková hudba sice bránila sousedskému
povídání, ale mladším roēníkƽm se urēitĢ líbila. Lukáš by se mnĢ líbil jen
s kytarou, ale hlavní je, že na ZáboƎí nezapomíná a rád se mezi nás vrací.
Po jeho témĢƎ hodinovém vystoupení nastoupili se svým programem
žáci zdejší mateƎské a základní školy.
letošních deváƛácích to byl vidĢt ten zvláštní pocit radosƟ a nostalgie.
I na slziēky došlo, ale ty také patƎí k životu. NĢco konēí a nĢco nového
se zaēíná, zaēíná jim nová další životní etapa. Nejprve si vyslechli pár
slov od pana starosty Václava Kurze. Do dalšího života jim popƎál mnoho
úspĢchƽ v dalším studiu, štĢsơ v životĢ a co nejménĢ životních pƎekážek.
Pan Ǝeditel školy Václav Špatný jim pƎipomnĢl, že mají dveƎe do školy stále
otevƎené, mohou pƎijít kdykoliv pro radu nebo se jen tak pƎijít podívat.
Jeho slova: „Uēitel vás dovede ke studánce, podá vám hrneēek, ale pít
už musíte sami,“ si budou jistĢ všichni pamatovat. Louēení se svými
žáky nelehce nesla i jejich tƎídní uēitelka Šárka Kuēerová. Po pƎedání
vysvĢdēení a dárkƽ se s nimi rozlouēila krásným citátem Charlieho
Chaplina: „Žij podle svojí víry. DĢlej to, co Ɵ radí srdce. To, co chceš.
Lidský život je divadelní pƎedstavení, které se hraje bez pƎedchozích
zkoušek. Zpívej, smĢj se, tancuj, mĢj rád ... dƎíve, než spadne opona
a hra skonēí bez potlesku.“ Tak, milí deváƛáci, užijte si krásné prázdniny
a šƛastnĢ vstupte do nové etapy života, aƛ se vám v životĢ všechno daƎí!
Jaroslava Vodiēková

Ti nejmenší byli kouzelní v tanci zvíƎátek, Ɵ vĢtší v reji princezen.
tyƎi „akrobatky“ pƎedvedly cviky, pƎi kterých se tajil dech! Potom již
následovalo vystoupení taneēního souboru Klubíēko z Blatné pod
vedením Dany Strnadové. Mladí taneēníci pƎedvedli klasický valēík,
laƟnské tance a nakonec krásný tanec na melodii z Fantoma Opery.
MĢli nádherné kostýmy a sledovat je byl velký zážitek. Z jiného soudku
bylo další taneēní vystoupení. S lidovým tancem „eská beseda“
vystoupil Taneēní soubor Sedlice. Tento soubor se mƽže pochlubit ơm,
že vystupoval v Senátu u pƎíležitosƟ vernisáže výstavy „Sedlická krajka“
v dubnu tohoto roku. Znovu k nám letos zavítal i Taneēní klub ížová
a letos pƎijel s tancem na melodie z Þlmu Limonádový Joe.
Zlatým hƎebem a vyvrcholením celého programu bylo vystoupení
sympaƟckého taneēního páru, atletky Šárky Kašpárkové a taneēníka
Jana Tománka, které všichni známe z jejich úēinkování v televizní soutĢži Star Dance. Nejenže pƎedvedli ukázku tancƽ, ale Ǝekli i spoustu zají-

Nezbytné pouƛové osvĢžení
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Uēili jsme se salsu

mavých „drbƽ“ ze zákulisí
taneēní soutĢže i ze svého
soukromí. Šárka s sebou
pƎivezla i své nejcennĢjší
medaile, získala v r. 1996
na Olympijských hrách
v AtlantĢ ve trojskoku
bronzovou a na Mistrovství svĢta v Athénách v r.
1997 zlatou medaili ve
trojskoku výkonem 15,20
m! Na závĢr se ještĢ Ɵto
taneēníci pokusili nauēit
nás, návštĢvníky, základní
kroky salsy. Nevím, zda se
jim to podaƎilo, ale legrace to byla. Každý z návštĢvníkƽ tohoto odpoledne si prostĢ pƎišel na své
a nikdo se nenudil. Veēer
potom ještĢ hrála k tanci
a poslechu kapela Radka
Šárka Kašpárková a Jan Tománek s malou taneēnicí
Šimsy a to, že v noci zaēalo
pršet, vƽbec nevadilo, vždyƛ zapršet bylo tƎeba. Díky všem, kteƎí se podíleli na této zdaƎilé akci.
Jaroslava Vodiēková

Budu „héreēkou“ - Valérie Zawadská
v ZŠ ZáboƎí
V pondĢlí 16. ēervna navštívila naši školu koneēnĢ vzácná návštĢva,
paní Valérie Zawadská. KoneēnĢ, protože kvƽli pracovnímu vytížení
se návštĢva musela nĢkolikrát
odložit. Nakonec ale všechno
dobƎe dopadlo a dĢti
druhého stupnĢ mĢly
možnost vidĢt na vlastní
oēi hereēku, kterou
vĢtšinou znají pouze
po hlase, jako dabérku
zahraniēních
filmƽ.
Kdo by si nevzpomnĢl
na postavu, kterou
hrála Cladie Cardinálová
v dnes již klasickém filmu
Tenkrát na ZápadĢ. Ale
vyjmenovat vše prostĢ nejde,
podívejte se na její webové
stránky www.valeriezawadska.cz
Již první slova: „Víte, kdo je dojnice?“ nasmĢrovala besedu jiným
smĢrem, než by nĢkdo nezúēastnĢný pƎedpokládal. PƎi vyprávĢní
o dĢtství na vsi, spojeným s pomocí mamince v kravínĢ, pƎes školní roky
až po souēasný život plynul ēas velmi rychle. Najednou tu stála docela

obyēejná žena, se svými
názory na práci, na život.
Bez pƎedstírání vyprávĢla
o
rodinĢ,
herectví,
natáēení pro televizi
nebo zkoušení v divadle.
Z rukávu vysypala pár
oblíbených
receptƽ,
protože má doma, jak
z vyprávĢní vyplynulo, tƎi
chlapy v chalupĢ. A vƽbec,
vyprávĢla o všem. Obēas
se mezi Ǝeēí zeptala žákƽ,
kam pƽjdou ze školy nebo
na nĢco jiného. Navázala kontakt s posluchaēi, kteƎí rychle ztratili ostych
a snadno se pak mohli zeptat na to, co je zajímalo.
Udržet v pozornosti pouze slovem pubertální mládež není v dnešní
dobĢ nic jednoduchého. DĢti paní Valérii poslouchaly se zájmem více
než hodinu a asi ani nevadí, že se hned tak nĢkdo nebude chtít stát
vysnĢnou „héreēkou“.
Text Václav Špatný
Foto Radka Vokrojová

Kultura v ZáboƎí aneb dvĢ hodiny
anglického humoru
Vypravujeme-li se do divadla, patƎí k tomu velká veēerní a oblek – to
k dokonalosƟ dámy a gentlemana znalého základƽ spoleēenské eƟkety prostĢ patƎí. A to aƛ už jdeme na klasiku, operu, balet ēi lechƟvou
veselohru. Ale co
když se divadlo
vypraví za námi
na malou vesnici?
Místo divadelních
prken najednou
postaēí malé pódium
místního
kulturáēku, ēalounĢné kƎesílko pod
svĢtly kƎišƛálových
lustrƽ v atmosféƎe
výjimeēnosƟ
bohaté výzdoby
umĢleckých sálƽ
pohodlnĢ nahradí dƎevĢná židle a pár reßektorƽ na bílých zdech. Formální obleēení tu nepƎijde niēím nepƎijatelným. A místo profesionálních
výkonƽ zasloužilých umĢlcƽ a celebrit oēekáváme rozpaēité vystoupení
nĢkolika amatérských nadšencƽ??? Ba ne, nĢkterá vystoupení hercƽ,
byƛ ochotníkƽ z malého mĢsta, prostĢ mohou být stejná - stejnĢ skvĢlá. Ano, právĢ tĢch ochotníkƽ, kteƎí jsou ochotní za Vámi pƎijet s nacviēenou veselohrou, hrát pro pár desítek lidí … s obrovským nadšením,
s chuơ jakoby hráli v Národním. OdmĢnou za ochotu pƎivést kulturu za
Vámi pak mohou být (kromĢ dobrovolného vstupného) rozzáƎené oēi
divákƽ, jejich pusy od ucha k uchu a potlesk, co je slyšet až za humna.
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I takové pƎedstavení má nĢco do sebe - ochotní ochotníci dostanou
spoustu dalších pƎívlastkƽ – byli bájeēní, dokonalí, vƟpní, pƎirození,
skvĢlí! A oni to slyší. Oni si to zaslouží. Herci s malými jmény dokážou
velké divadlo. A my v ZáboƎí u toho mohli být!
DĢkujeme ochotným ochotníkƽm SDO Blatná za úžasné pƎedstavení
„Prachy? Prachy!“. DĢkujeme roztomilé Jean v podání Veroniky
Janeēkové, šarmantnímu Henrymu v tĢle Josefa Kohouta, usmĢvavé BeƩy
Václavy \ehoƎové, pƎirozenĢ pƎirozenému Vicovi s tváƎí Filipa \ezáēe,
neskuteēnĢ mile uƎvanému Billovi Janisse Corakidise, dokonalému pánu
situace Davenportovi Karlu Boēkovi, nĢžnĢ pƎísnému Slaterovi VojtĢcha
KováƎe a jelikož není malých rolí – „kufrlžiēek“ Maleēek Dušan prostĢ
nemĢl chybu! Díky patƎí i mimo jevištĢ, pƎedevším panu režisérovi Petru
\ezáēovi a také všem, kteƎí se podíleli na scénĢ, ozvuēení, osvĢtlení, ono
už na takovém miniprostoru postavit funkēní kulisy muselo být umĢní
– takže ještĢ jednou Vám všem velké díky zato, že jste nám pƎivezli
úsmĢvy, byƛ jsme nepƎišli ve velké veēerní a oblecích. Tohle bylo skvĢlé
pƎedstavení, co právem patƎí na prkna, jež znamenají svĢt 31. kvĢtna 2014
Jitka \íhová

Vážená redakce,
ráda bych Vaším prostƎednictvím podĢkovala úžasné tesaƎské
partĢ Radka Majera
z Lažánek. DĢlali u nás
ve 40-ti stupŸových
vedrech a nikdy jsem
nezažila tak pracovitou partu. Jsou velmi
šikovní, cenovĢ dostupní a nevyžadují
žádný servis. Vše po
sobĢ vždy peēlivĢ uklidí. Naše stƎecha záƎí
novotou a já mohu
služby Radka Majera
každému vƎele doporuēit.
DĢkuji.

20. 8. – 14. 9. (Vernisáž: 19. 8. v 17 hod.)
Zámecká galerie
pondĢlí – pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 -17:00 hod.
sobota 9:00-12:00 hod., nedĢle a svátky: 13:00-17:00 hod.
Život a dílo mistra zednického Jakuba Bursy (Oēima Ivany \andové
z rodu Bursova)
5. – 31. 8. (Vernisáž 5. 8. v 17:00 hodin.)
StƎedovĢký vodní mlýn Hoslovice
OtevƎeno: dennĢ 9:00 – 17:00 hod.
9. 8. - Domácnost paní mlynáƎky; 10:00 - 17:00 hod.
Víte, že v roce 2014 uplyne:
65 let
od doby, kdy Josef Režný založil ve Strakonický
Národopisný soubor (1949), z nĢhož brzy vznikl
PrácheŸský soubor lidových písní a tancƽ
25 let
od doby, kdy byla založena DĢtská dudácká muzika
pƎi ZUŠ Strakonice (1989)
25 let
od doby, kdy byla založena Pošumavská dudácká
muzika (1989)
Muzeum stƎedního Pootaví Strakonice pƎipravuje na záƎí:
2. 9. - 28. 9.
Výstava Jaroslav Guth - FotograÞe
30. 9. -31. 10.
Výstava Jan Severa - Obrazy
20. 9.
Den dƎeva v Hoslovicích

Marie Kƽrková,
ZáboƎí ē.43

21. 8. – 24. 8. 2014
21. Mezinárodní dudácký fesƟval
Ve Strakonicích
Žáci ZUŠ Blatná vystoupí v sobotu 23. srpna 2014
v 16:00 na hradním nádvoƎí a v nedĢli 24, srpna se
zúēastní prƽvodu dudákƽ mĢstem.

Muzeum stƎedního Pootaví Strakonice
Hradní palác otevƎen dennĢ 9:00 – 17:00 hod.
Akad. mal. JiƎí \eƎicha
Výstava do 31. 10.
Západní Balkán v 1. svĢtové válce
do 31. 8. Panelová výstava na prohlídkové trase muzea pƎiblíží událosƟ
let 1900-1918.
PƎedmĢt mĢsíce
eské dudy z 20. stoleơ, na které hrával strakonický dudák Jan Matásek.
Kapitulní síŸ
Tajemný svĢt fezƽ
do 10. 8. výstava k 30. výroēí založení Klubu sbĢratelƽ fezových nálepek.
Dudy aneb to nejzajímavĢjší ze sbírky strakonického muzea

Ilustraēní foto

Chanovice
9. srpna – sobota, „Vesnice Obce Chanovice a život
jejich lidí“, od 13.3o hodin, zámecký areál, zahájení
výstavy, kƎest nové publikace o Chanovicích,
spoleēenské setkání obēanƽ a pƎátel obce, hudba,
výstava bude do 28. 9. 2014 (Obec Chanovice)
23. srpna – sobota, „BratƎi Vilímcové k Roku ēeské
hudby“, od 18.oo hodin, koncert z díla ēeských skladatelƽ, zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
14. záƎí – nedĢle, „Chanovická pouƛ“, tradiēní církevní a spoleēenská
akce, taneēní zábava, sportovní utkání, výstavy a další (Obec Chanovice,
místní insƟtuce a spolky)

4. Ǝíjna – sobota, „Den místní potraviny – Den luštĢnin“, od 10.oo

do 17.oo hodin, tradiēní potravináƎský den ve skanzenu (VlastivĢdné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)

4. Ǝíjna – sobota, „Návraty“, od 13.oo hodin vernisáž spojená s módní
pƎehlídkou, výstava výtvarných prací studentƽ ISŠŽ v Plzni, zámecký
areál, výstava bude do 31. 12. 2014
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Zámek Zelená Hora
otevƎený 3 letní víkendy
2. a 3. srpna, 9. a 10. srpna, 16. a 17. srpna
Zámek Zelená Hora je dominantou regionu Nepomucko a díky Þlmu
erní baroni, který se natáēel na tomto zámku, je známá pƎedevším
jeho historie provázaná s majorem Terazkym a vojínem Kefalínem.
Majitelem zámku je v souēasné dobĢ obec Klášter. S jejím souhlasem
se zámecké brány otevƎou na 3 víkendy v srpnu a veƎejnost bude
mít možnost po letech, kdy byl zámek uzavƎen, procházet zahradou,
sklepeními, všemi patry zámku. Pozorný návštĢvník rychle pochopí, jak
velký potenciál má zámek Zelená Hora pro region.
Dƽležitá a pƎíjemná informace pro všechny zájemce o prohlídku:
vstupenka na zámek bude víkendová. Mƽžete pƎijít od 9.30 hodin,
prohlédnout si zámek (komentované prohlídky budou
celý den), zrelaxovat se pƎi programu, dobƎe se najíst, pak
odejdete kupƎ. vykoupat se, a zase se na zámek vráơte…
ten samý den nebo den následující. Vstupenka plaơ celý
víkend od 9.30 do 19 hodin. Od ēervna je k zakoupení na
www.plzenskavstupenka.cz .
Celodenní program (9.30 – 19.30 hodin) v uvedených
dnech:
x Volné i komentované prohlídky zámku a sklepení
x Výstavy obrazƽ, fotograÞí, kostýmƽ a rekvizit
x Promítání dokumentu o Zelené HoƎe
x Prezentace výzkumu zámeckých tajemství
x Program pro dĢƟ i dospĢlé: divadlo, historické
ukázky, živá hudba, vĢštkynĢ, dĢtská herna, atrakce
a soutĢže pro dĢƟ, lukostƎelba, kurzy malby a kresby,
ochutnávky, výroba šperkƽ a keramiky aj.
x Obēerstvení od domácích koláēƽ až po grilované
maso
x Prodej suvenýrƽ vē. zámecké turisƟcké známky

Více k programu na stránkách www.zelenahora.fenix-nepomuk.cz
Vstupné (plaơ celý víkend)
x Vstup zdarma: dĢƟ do 3 let, vozíēkáƎi a obyvatelé obce Klášter
x Rodinné vstupné: 300 Kē (2 dospĢlí + max. 4 dĢƟ)
x Víkendová vstupenka pro dospĢlého: 120 Kē
x SenioƎi (+60 let), dĢƟ do 15 let, skupiny od 12 osob (vhodné jako
Þremní dárek): 80 Kē
Parkování zdarma! Akce probĢhne i za špatného poēasí (akƟvity budou
pƎesunuty ze zahrady do zámeckých místnosơ).
Program na zámku Zelená Hora pro vás pƎipravilo Volnoēasové
centrum FÉNIX Nepomuk, obēanské sdružení MONTEVERDE. Kontaktní
e-mail: info@fenix-nepomuk.cz , telefon: 733 301 255. TĢšíme se na
setkání s vámi.
Za pƎípravný tým zdraví Mgr. Miroslava Brožová

Foto Dušan Skala

Eliška Koblihová, MC KapƎík

ýeské masivní postele SURI
Vyrábíme postele, které vynikají svou jedineēnosơ a nadēasovým provedením.
Postele jsou výhradnĢ z výbĢrového masivního dƎeva s vysokým standardem
zpracování. Masivní celodƎevĢné postele zaruēují dlouhou životnost
a bezproblémové používání.
Hlavní pƎednosơ našich postelí je jeich masivnost, kvalita a nevšední design.
 Naše postele jsou pro ty, co hledají výjimeēné.
 Postele SURI získali oprávnĢní k užívání znaēky
PrácheŸsko regionální produkt.
Libor Šurát
K Jatkám 1307
388 01 Blatná
liborsuri@seznam.cz
www.postele-suri.cz

Svazek obcí Blatenska - þervenec 2014

67

ZIMJAE TADY!

Prodej slepiþek
DrĤbež ýervený Hrádek, Þrma Dráb,
oznamuje svým zákazníkĤm,
že opČt prodává slepiþky snáškových
plemen Lohmann hnČdý, Tetra hnČdá
a Dominant–þerný, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. StáĜí: 15-20 týdnĤ.
Cena 149 - 180,- Kþ/ks dle stáĜí.
Neprodáváme malé kuĜice, ale témČĜ
dospČlé slepiþky pouze našeho chovu !

Nejširší sortiment

EŨFWńOâDICSJLFUtQFMFU

Prodej se uskuteþní:

Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

……………………………………………...…

BLATNÁ
Laciná 21, 388 01 Blatná
tel.: 383 490 084, mob.: 606 117 609
e-mail: prodejna.blatna@biomac.cz

Ve þtvrtek 28. srpna 2014
Blatná - u restaurace
Na myslivnČ – 12.30 hod.
PĜi prodeji slepiþek - výkup králiþích kožek cena dle poptávky

více na

www.biomac.cz

PĜípadné bližší informace:
Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

StƎedovĢký mlýn Hoslovice

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANINÍHO KAPITÁLU

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu
písek a drt
do betonu

NABET
ON !

S NÁMI SE DOMLUVÍTE...
certiÞkované betonárny Makov
kapacita vlastních domícháva : 40 m

a

Blatná

3

provozní doba:

pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
pondlí–sobota
7–16 hod.

dispeink:
tel./fax:
jednatel:
alfabeton@volny.cz

provozovna MAKOV
Makov 63, 388 01 Blatná
383 423 577
603 242 710
www.alfabeton.czz

dispeer:

603 116 284

sobota 7 - 12 hodin

Hledáte pƎivýdĢlek, zmĢnu, kariéru?
www.internetjob.cz/kokos

Na výlet do stƎedovĢkého
mlýna Hoslovice jsme se
rozhodli vyrazit 8. kvĢtna 2014
na základĢ informace, že nĢco
takového existuje na ŠumavĢ
a dokonce nedaleko Krušlova,
kde jsme se byli podívat za
vēeliēkami. Vzhledem k tomu,
že pĢší výlet by byl vzdálenosơ
od železnice hodnĢ nároēný
a to minimálnĢ 15 km jen do
Hoslovic, bylo rozhodnuto
o dopravĢ auty po vlastní
ose. ÚspĢšnĢ jsme dorazili na
parkovištĢ u fotbalového hƎištĢ a hned poté kolem hospody U starého
kance dolƽ z kopce k Hoslovickému mlýnu. Asi po kilometru se pƎed
námi objevila po pravé stranĢ stavení, o kterých kolemjdoucí tvrdili,
že je to právĢ stƎedovĢký mlýn v Hoslovicích. Hned na zaēátku jsme
se potkali se stánkem, ve kterém nám nabízeli k ochutnání rozhudu
v mnoha provedeních a nutno Ǝíci, že vše bylo vynikající. Ve vlastním
mlýnu nám podal opravdu profesionální výklad „pan otec“ Milan Kos,
pak nám pƎedvedl chod mlýna. Byl to hezký zážitek. Po prohlídce mlýna
jsme mohli vidĢt stƎíhání ovcí a výrobu
másla v malé máselnici. A skuteēnĢ
asi za dvacet minut bylo máslo a to
velmi chutné. Také pƎípravu tĢsta
na domácí chléb, jeho peēení v peci
a nakonec ochutnávka. Je nutné Ǝíci, že
všechno bylo moc dobré. Pak pan otec
pƎedvedl naklepání kosy a dokonce
výrobu píšƛalky z vrbového proutku.
Pro mnohé z nás nic nového, ale
pro ty mladší opravdu nĢco, co ještĢ
nevidĢli. Den nám ukonēil krátký déšƛ,
ale neohrozil nás. A tak po návratu
k autƽm a odjezdu k domovƽm skonēil
moc hezký výlet.
NávštĢvu mlýna vƎele doporuēujeme. SkuteēnĢ stojí za prohlídku.
A k tomu ještĢ docela pĢknou procházku.
TK BLAMIŠ

O ztracené jehle
Ivanka jela s dĢtmi na tábor. Maminka jí sbalila všechny potƎebné vĢci
do batƽžku a ještĢ do kufƎíku, také kartáēek na zuby a šiơēko, posadila ji
k ostatním dĢtem do autobusu, usmála se na ni a zamávala jí na cestu.
Proē o Ivance vyprávíme? Protože Ivanka byla takové zvláštní
dĢvēátko – všechny své vĢci považovala za své kamarády. Hrála si s nimi,
ēisƟla je a prala, nĢkdy jim i nĢco pĢkného povídala, veēer je ukládala
ke spánku, ráno je probouzela a celý den dávala dobrý pozor, aby se jí
nĢco neztraƟlo. Všechny vĢci ji za to mĢly rády a vĢrnĢ jí sloužily: botky
i gumáky, košilka i tepláky, knoßíky, kapesníky i ta jehla se skvrnkou
u ouška, kterou mĢla v šitíēku.
Na táboƎe se mĢla Ivanka náramnĢ. Hráli si tam rƽzné hry, sportovali,
poƎádali výlety a táborák, odpoledne se koupali nebo jezdili na
pramiēkách, veēer se bavili a zpívali.
Tábor šƛastnĢ skonēil a dĢƟ se opĢt vracely domƽ. Ivanka si vezla
v poƎádku všechny své vĢci a ještĢ k tomu panáēka vyƎezaného ze suché
vĢtviēky, hƽlku, co s ní chodila po lese, klásek pšenice, velkou borovou
šišku a ētyƎi bílé skoro úplnĢ kulaté kamínky.
Také si vezla plno hezkých vzpomínek a zážitkƽ. Však také mĢla
taơnkovi, který jí pƎišel naproƟ, co povídat. TƎeba: „Víš, taƟ, to jednou
jsme sbírali šišky a …“ Taơnek nesl Ivance kufƎík, usmíval se a poslouchal.
Když pƎicházeli k domku, kde jsou doma, Ivanka vesele vyskákala
rovnýma nohama na jejich tƎi schƽdky – a vtom se to stalo: z batƽžku
se propíchla jehla, vypadla na horní schƽdek, ale nikdo si toho nevšiml.
Doma se Ivanka umyla, pƎevlékla, posvaēila a vybalila si svá
zavazadla. NĢco dala do košíku na vyprání, kartáēek na zuby dala do
skleniēky v koupelnĢ a ostatní vĢci uložila ke spánku. Když tu – kde je
jehla? Ivanka prohledala všechny vĢci, které dovezla, ale její milá jehla
se skvrnkou u ouška v šiơēku chybĢla, byla pryē. Ivanka z toho byla
smutná, pƎedstavovala si, že svou jehlu nĢkde daleko ztraƟla, že jehla
zreziví a že už se spolu nikdy neuvidí. Taơnek ji ale utĢšoval, že jí koupí
nové jehly, celý balíēek!
Také jehla byla smutná: „Co jsem to tomu mému dĢvēátku provedla?
Vždyƛ na mĢ byla vždycky tak hodná! isƟla mi ouško, nĢkdy mi i nĢco
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Omlouváme se všem lušƟtelƽm, v tajence stƎednĢ tĢžké verze došlo pƎi pƎepisu k chybĢ, zamĢnili jsme písmenko „h“ za „n“. Mohlo
se stát, že nĢkomu pak tajenka nevyšla, mĢl pocit, že špatnĢ vylušƟl sudoku. PƎijmĢte, prosím, naši omluvu.
Radka Vokrojová

Lehká verze:

7

1
6

Na konci pohádky O jablƽŸce jsme se ptali, co zapomnĢl pejsek.
Ano, podĢkovat zapomnĢl. Ale tƎeba to pak ještĢ napravil, hodnĢ
vĢcí lze dodateēnĢ napravit.
Stanislav Trávníēek
syn BĢtky JiƎincové z Vrbna

Tajenky sudoku v kvĢtnovém vydání byly opĢt rƽzné: lehká verze – zaēne léto, stƎednĢ tĢžká verze – bude nezky (správnĢ mĢlo
být „hezky“), tĢžká verze – hup do vody. Výherci: JiƎí Jana Korandová, Milēice; Ludmila Ihnátová, BĢlēice; Vladislav Bouše, Blatná.
Uvedení lušƟtelé si ceny mohou vyzvednout v kanceláƎi SOB nejpozdĢji do 29. záƎí 2014, popƎ. po telefonické dohodĢ 728 881 358.
Gratulujeme.
Po vyƎešení SUDOKU v ēervencovém vydání zašlete tajenku a první Ǝádek z vyluštĢného SUDOKU s oznaēením obơžnosƟ na
E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišƟ 727, 388 01 Blatná a to
nejpozdĢji do 29. záƎí 2014.
SUDOKU pro ētenáƎe SOBáēka pƎipravil Stanislav Trávníēek.
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OdpovĢě na otázku z minulého ēísla:

Vážené ētenáƎi,

3

SU

pĢkného Ǝekla, ukládala mĢ ke spaní a ráno zase budila a jednou se
mnou dokonce i šila, když jí ulítl knoßíēek na rukávu. To byla legrace!
MĢla bych se dostat zase domƽ. Ale jak?“
Co tak pƎemýšlela, uslyšela kroky. To se vracela z nákupu Ivanēina
maminka. Jehla ji hned poznala podle krokƽ, a když maminka pƎišla
blíž, i podle rukou, podle prstƽ. Kolikrát spolu veēer zašívaly Ivanēiny
ponožky nebo punēocháēe. Jehla ty prsty dobƎe znala. NĢkdy bývala
i trochu nezbedná a maminka pak Ǝíkala: „Och, to jsem nešika, zase jsem
se píchla!“
Když se teě maminka chvíli na schƽdkách zastavila, aby vyndala
klíēe, jehla se malouēko nadzvedla a pích! maminku do paty. Ta se lekla,
upusƟla klíēe. Když je zvedala, uvidĢla jehlu. A tak ji zvedla a vhodila do
tašky.
Pak si vzpomnĢla, že Ivanka s taơnkem jsou už urēitĢ doma,
a zazvonila. OtevƎely se dveƎe, taơnek vzal domƽ nákup a Ivanka skoēila
mamince kolem krku. Doma pak zaēala Ivanka ukazovat, co si z tábora
dovezla, ale pak zesmutnĢla: „Ale ztraƟla se mi jehla, ta se skvrnkou
u ouška.“
„To je zajímavé,“ odpovĢdĢla maminka, „já jsem pƎed chvíli nĢjakou
jehlu našla, zrovna na našich schodech.“ Prohlížela tašku: „Tady je.“
Ivanka si jehlu vzala a prohlédla, je to možné? Vždyƛ je to ta její jehla
se skvrnkou u ouška!
A tak byli všichni spokojeni: taơnek, maminka, Ivanka i ta jehla.
Co to vlastnĢ je ta pramiēka?
Stanislav Trávníēek
syn BĢtky JiƎincové z Vrbna

StƎednĢ tĢžká:
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