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Vážení čtenáři
Sobáčku,

XV. ročník

psát úvodník v době, kdy je většina vyspělého světa
zasažena panikou z nemoci, není zrovna jednoduchý úkol.
V době, kdy vyjde sobáček, budou již tyto řádky asi dost
staré, ale já pevně věřím, že všechno dobře zvládneme
při dodržování základních hygienických pravidel, naučíme
se při histerických výlevech emotivních spoluobčanů
a sdělovacích prostředků zachovat klid a číst mezi řádky.
Z celého srdce přeji nám všem pevné zdraví, skvělou
Obec Kadov – je domovem pro 372 obyvatel v 5-ti imunitu a nechť všichni dokážeme zůstat pevně nohama
místních částech – Kadov, Pole, Lnářský Málkov, Vrbno na zemi. S úctou k Vám všem
Vladimíra Tomanová, Kadov
a Mračov. Každá část je svým způsobem malebná
a krásná zasazená do kouzelného prostředí – pahorkatiny
se spoustou žulových remízků obrostlých statnými
ta
duby,
protkané smíšenými lesy, poli, rybníky i loukami.
vuj
š e Za odpočinkem k nám jezdí majitelé chat a chalup se svými
eme na
rodinami i známými a každé léto jsme útočištěm pro stovky
dětí, které tráví svůj čas na několika letních dětský táborech. První
písemné zmínky o jednotlivých místních částech jsou různé, přesto jsou všechny naše
a tvoříme jeden dobrý tým – Kadov z roku 1352, Pole
1227, Lnářský Málkov 1393, Vrbno 1305 a Mračov 1713.
Všude máme sbory dobrovolných hasičů, či přátele
obcí, kteří se snaží zachovávat místní tradice, kulturně
žít a dělat něco pro ty druhé, s láskou a bezpodmínečně,
za což jim patří upřímné poděkování. Spolupracujeme
Hádanka – na koho a na co můžeme být v Kadově momentálně pyšní?
se všemi dobrovolnými hasiči, myslivci, místními
foto Michal Beránek
firmami i podnikateli a chceme, aby se nám všem u nás
dobře žilo. Překážky jsou výzvou a ukazatelem dalších
možností, které jsme možná přehlédli. Z historického
V čele obce Kadov stojí paní Vlaďka Tomanová. Rádi
hlediska jsme dost zajímavou lokalitou, která stále ještě
bychom Vám představili paní starostku v krátkém
skrývá nejedno tajemství. Najdeme zde památkově
rozhovoru.
chráněné objekty, kapličky, křížky, Boží muka, stejně
Od kdy jste zvolen/a starostou/starostkou obce?
jako přírodní památky či lokality s výskytem chráněných
rostlin. Jestli nevěříte, přijeďte se podívat.
Hořec hořepník foto Libor Fořt
Podzim 2002

březen 2020

www.blatensko.eu blatensko@blatensko.eu
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Obec Kadov

Už před svým zvolením starostou/starostkou jste
byl/a členem ZO?
Ano, 1 volební období
Pokračování na str. 3

Posezení u viklanu v Kadově

Inzerované akce u jednotlivých obcí se vzhledem k vyhlášeným opatřením
pravděpodobně nebudou konat. Proto doporučujeme se informovat
přímo u pořadatelů o jejich konání.

Vlaďka Tomanová, foto Ing. Jiří Vlček
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít
-

-

-

-

-

če

Co

V měsíci únoru byl zahájen letní
semestr VU3V. Na první kurz „Klenoty
barokního sochařství v českých zemích“
se
přihlásilo celkem 20 studentů. Na
se
e
v S O B u p druhý kurz „Leonardo da Vinci, renesanční
uomo universale“ se přihlásilo celkem
33 studentů. Ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou je na červen připravován v Blatné Závěrečný seminář,
kterého se mohou zúčastnit studenti VU3V z celé republiky.
Na přelomu února a března 2020 zaměstnanci Svazku obcí Blatenska
zpracovali na základě požadavků členských obcí několik žádostí
o dotace, především z dotačního programu Jihočeského kraje –
Neinvestiční dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje.
V úterý 10. března 2020 proběhlo jednání Rady SOB.
V březnu 2020 byla zpracována a podána žádost o dotaci z dotačního
programu Jihočeského kraje – Podpora činnosti mikroregionů na
„Činnost SOBu v roce 2020“. Z tohoto programu byl žádán příspěvek
na publikační a propagační činnost Svazku obcí Blatenska, kde
uplatníme náklady na vydávání dvouměsíčníku Blatensko SOBě.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou, Městem Blatná
a Centrem kultury a vzdělávání Blatná byl vyhlášen XVII. ročník
soutěže Příroda Blatenska tentokrát s názvem „Příroda mocná
scénografka“. V březnu proběhlo hodnocení předaných obrázků
v jednotlivých kategoriích. Ve čtvrtek 23. dubna 2020 budou
v Komunitním centru aktivního života v Blatné slavnostně vyhlášeny
výsledky soutěže, oceněny nejlepší práce a předány ceny autorům
obrázků. V průběhu měsíců duben a květen 2020 proběhne výstava
prací v Komunitním centru aktivního života
Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální potřeby
starostů případně dalších pracovníků obcí.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Základní informace o projektu CSS

Realizace projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně
také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_0
19/0003017 byla ukončena k 31. prosinci 2019. Od 1. ledna 2020 začíná
běžet tzv. povinná udržitelnost po ukončení projektu, která končí 31.
ledna 2021. Touto povinností se rozumí pokračování v aktivitách Centra
společných služeb minimálně v rozsahu jednoho pracovního úvazku,
který je možno rozdělit mezi více pracovníků.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300
e-mail: vaneckova@blatensko.eu
Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu
Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Úřední hodiny:
Pondělí		
8,00 – 11,00
Středa		
8,00 – 11,00
Pátek		
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/
katalog-verejnych-sluzeb-blatenska-189cs.html nebo k vyzvednutí
v tištěné podobě v kanceláři SOB.
Dana Vohryzková

Kalendář SOBu na rok 2021

-

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00
10653

MA

Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání
SOBáčka č. 74
je v neděli 10. května 2020.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Blatensko II

S

Bla

.s.

-

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhaly průběžně
individuální schůzky a porady s konzultanty akčních plánů a plánů
rozvoje sportu.
V měsíci únoru proběhla ze strany poskytovatele dotace MPSV
kontrola probíhajícího projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB
a obcí SOB II“. Výsledek kontroly – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V úterý 3. března 2020 proběhla již pátá vzdělávací akce pro účetní
členských obcí SOBu s lektorem Ing. Davidem Vičarem. Tématem
této vzdělávací akce byly odborné předpisy (zákon o obcích,
veřejné zakázky, finanční kontrola, daňové zákony, přezkoumání
hospodaření).
Dana Vohryzková

o
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- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II“,

Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska začínáme
jako tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2021. Žádáme
zástupce obcí, spolků a organizátorů sportovních, kulturních
a společenských akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na
rok 2021. Prosíme Vás o včasné poskytnutí podkladů a jejich zaslání na
e-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo poštou na adresu
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná (případně se na tuto adresu můžete přijít
domluvit osobně). Svoje podklady prosím zasílejte co možná nejdříve,
nejpozději do 30. dubna 2020, aby mohl být kalendář včas předán ke
zpracování a k tisku. Nezapomeňte uvést název akce, datum a místo
konání akce, případně pořadatele a další podrobnosti. Můžete nám
poskytnout i fotografie ze života v obcích. Zde uveďte jméno autora
a případně název fotografie. Děkujeme a těšíme se na případnou
spolupráci.
Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

t e n s ko ,

V projektu MAP Blatensko II pokračuje
realizace všech klíčových aktivit.

V průběhu měsíce února proběhla
zasedání pracovních skupin v rámci čtenářské
a matematické gramotnosti a pracovní skupiny pro rovné příležitosti.
Hlavním tématem byla aktualizace akčního plánu a realizace
implementačních aktivit v jednotlivých školách a dalších institucích. Na
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pracovních skupinách se také projednalo financování investičních priorit
strategického rámce MAP I. Tyto priority je v současné době možné
financovat z alokace MAS Blatensko – Integrovaný regionální operační
program.
V rámci čtenářské gramotnosti proběhlo čtení s Albi tužkou
v Mateřské škole Šilhova Blatná. Děti strávily s lektorkou příjemné
dopoledne, akce se jim moc líbila.
Tereza Ptáčníková – hlavní manažer MAP II

Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Věřím v lidi, ve zdravý rozum a vidím krásné upravené malebné
vesničky plné přátelských usměvavých lidí, kterým není za těžko
podat komukoli pomocnou ruku.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Miluji svá vnoučata, rodinu a místo, kde žiji. V loňském roce jsem
si oblíbila jízdu na elektrokole, které mi skvěle pomáhá „vyčistit si
hlavu“.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Snažím se radovat z maličkostí, ale samozřejmě je skvělé, když se
cokoli povede, vykouzlíte někomu úsměv na tváři, vnouček přinese
jedničku ze školy, nebo řekne, že Vás má moc rád, zkrátka když se
daří. (o:
Snažím se moc nerozčilovat a být nad věcí, ale lidská lhostejnost,
neúcta a hloupost spojená s nesmyslným slovíčkařením
a administrativou je občas dost silná káva a pak je třeba objet
krásná místa na kole, a jak já říkám „vyklidnit se“.

I nf

or

Obec Kadov - Pokračování ze str. 1

S jakými představami jste šel/a do komunálních voleb? Jaké jsou
slasti a strasti starosty/starostky obce?
Byla jsem mladá, asi i ambiciózní a chtěla jsem i ledacos změnit (o:.
Již název funkce napovídá, že to je od slova starat se a od toho se
vlastně všechno odvíjí. Příjemné je, když se něco povede, to se
mění v samozřejmost, takže ze slasti se stává strast. A tak je to
pořád dokola. „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. To
není stížnost, pouze konstatování životní reality. Je však skvělé mít
kolem sebe lidi, s kterými si rozumíte, ve většině případů souzníte
a rozdílné náhledy si umíte v klidu vyjasnit. Těmto všem lidem za
těch 18 let upřímně děkuji.
Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je
chtěl/a řešit?
Trápí nás nedostatek vody, který se snažíme řešit jejím hledáním,
protože dálkové připojení nepřichází v naší obci v úvahu.
V posledních 5 letech jsme udělali 6 vrtů v Kadově, Poli, Lnářském
Málkově a Vrbně, ale na vodovod to zatím není.
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké
máte dlouhodobé plány?
Nejdříve musíme vyměnit stropní konstrukci mezi obchůdkem
a sálkem v bývalé škole v Kadově a následně obojí vybílit,
zmodernizovat osvětlení a zútulnit. V letošním roce se bude
v rámci ukládání elektrického vedení do země ve Vrbně kompletně
rekonstruovat i veřejné osvětlení. Chtěli bychom zvětšit a upravit
na multifunkční původní antukové hřiště u tábora pod hřištěm
na malou kopanou v Kadově. Oprava místních komunikací je
nekonečný příběh, který je velice finančně náročný. Naším cílem
je neustále podporovat menší komunity ve všech našich místních
částech (většinou Sbory dobrovolných hasičů, či „přátele obcí“),
které se snaží vytvářet příjemnou a přátelskou atmosféru v místě
a stmelují občany navzájem. Patří jim za jejich práci a čas veliká
úcta a poděkování.
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Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máte rád/a?
Nechci žádnému místu stranit, protože Jihočeský kraj je krásné
místo pro život.

c e z reg

io

Informace pro
podnikatele
v realitním
zprostředkování

Dne 3. března 2020 nabývá
účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování. Podle tohoto zákona podnikatel,
který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn
poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat,
je povinen před uplynutím doby 6 měsíců, tj. do 3. září 2020 včetně,
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu
vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující
splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané
živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování
realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací
volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu
poplatku.
Prokázání odborné způsobilosti se odvíjí od dosaženého vzdělání
požadovaného směru, příp. praxe nebo profesní kvalifikace. Realitní
zprostředkovatel je povinen zajistit splnění odborné způsobilosti,
tzn. zajistit výkon této činnosti pouze fyzickými osobami splňujícím
požadavky odborné způsobilosti, nejpozději do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Pro více informací je možné se obrátit na pracovnice Odboru
správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná, tel. 383 416 241 – 243.

Akce
4. 4. SOBOTA
OTEVŘENÍ PROHLÍDKOVÝCH TRAS
ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
5. 4. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY – TEREZA PODHORSKÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Tereza Podhorská, ředitelka úspěšného projektu „Můžeš podnikat“
vypráví, jak podnikatelé inspirují studenty a mladé lidi k vlastní
seberealizaci a samostatnosti.
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6. 4. PONDĚLI | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU A PETREM
– CKVB
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
9. 4. ČTVRTEK | 20:00 |
BLANKA ŠRŮMOVÁ + JAN SAHARA HEDL
+ M.U.F.
Hospoda U Datla
Koncert
12. 4. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY – MILENA HOLCOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestovatelka, spisovatelka Milena Holcová
projela skoro celý svět a napsala již devět knih.
12. 4. NEDĚLE | 20:00 |
VELIKONOČNÍ KONCERT KAPEL | FUGA & UCHO
Hospoda Na Vinici
13. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
BOHUNKA HERMANNOVÁ – NALADÍME KYTARY
ČEŠTINOU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
…aneb povídání o českém jazyce s příjemnou
hudbou. Zpěv – Mirka Nová, kytara – Jiří Datel
Říha.
14. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH
Prague Philharmonia Wind Quintet byl založen
v roce 2007. Členové tělesa jsou laureáty
národních i mezinárodních interpretačních
soutěží. Působí také jako přední hráči v mnoha
dalších komorních a symfonických tělesech
(Česká filharmonie, Symfonický orchestr
hl.m. Prahy FOK, Národní divadlo, Baborák
Ensemble, Česká sinfonietta atd.).
Vstupenky k zakoupení v infocentru a na www.
ckvb.cz.
18. 4. SOBOTA | 16:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH
SÍDEL – Blatenské ulice v proměnách času
Komentovaná procházka městem
Sraz v 16:00 u kašny na třídě J. P. Koubka
Komentovaná procházka městem s Mgr.
Jiřím Sekerou věnovaná blatenským ulicím.
Dozvíte se o proměnách jejich podoby, názvů,
důležitých stavbách a osobnostech, jejichž
jména ulice nesou. Přesuňte se s námi v čase
a setkejte se osobně s Janem Böhmem,
Rudolfem Zdráhalem, Karlem Strakatým
a mnohými dalšími…, a to v podání blatenských
ochotníků.
Blatenské osobnosti v ulicích
9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00
Také v dopoledních a odpoledních hodinách
před komentovanou prohlídkou města máte
též jedinečnou šanci potkat na třídě J. P
Koubka a náměstí Míru tyto významné místní
osobnosti, po kterých byly nebo jsou místní
ulice pojmenovány.
18. 4. SOBOTA | 19:00 |
KONCERT KAPEL | CBF, NONDESCRIPT,
MERESIEW, LAID TO WASTE, LIBIDO
CHALLENGE, MURDER inc.
Hospoda Na Vinici
Předprodej v Hospodě Na Vinici od 1. 4. 2020
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19. 4. NEDĚLE | 19:00 |
JAN FLAŠKA – AUTORSKÉ ČTENÍ, VERNISÁŽ
Autorské čtení textů plných ironie a přirozeně
upachtěného humoru spojené s vernisáží
fotografií.
20. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – IVAN GABAL
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Ivan Gabal pohovoří na téma „Dynamika české
společnosti v uplynulých 30 letech a co nás asi
čeká“.
20. 4. PONDĚLÍ |14:00|
JOM HA-ŠOA
U kašny na třídě J. P. Koubka
Veřejné čtení jmen obětí holokaustu
25. 4. SOBOTA | 19:00 |
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET – CARMINA VETERA
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Komponované pásmo děl předních českých
choreografů a tanečníků Petra Zusky a Pavla
Šmoka inspirované lidovými písněmi resp. tzv.
etnickou hudbou. Jako jeden z tanečníků se
představí Dominik Vodička, držitel prestižní
Ceny Thálie za nejlepší mužský výkon
v kategorii Tanec a pohybové divadlo.
Program:
Ej lásko
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: Jiří Pavlica & Hradišťan (výběr písní
z alba „Ozvěny duše“)
Fo(u)r One
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: indické, irské, arabské a židovské
balady
Musica Slovaca
Choreografie: Pavel Šmok
Hudba: Ilja Zeljenka
Růže
Choreografie: Petr Zuska
Hudba: Jiří Tichota & Spirituál kvintet (výběr
písní z alba „Písničky z roku raz dva“)
Vstupenky k zakoupení v infocentru a na www.
ckvb.cz
Cena: 1. – 10. řada 250/200 Kč | 11. – 20. řada
200/150 Kč
25. 4. SOBOTA | 20:00 |
HALLY BELLY + GRUZAVIK
Hospoda U Datla
Koncert
26. 4. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | Pro Samu
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | Velká Británie, Sýrie, 2019 |
95 min. |
29. 4. STŘEDA
BLATNÁ TANČÍ 2020
Náměstí J. A. Komenského
Při příležitosti Mezinárodního dne tance se
můžete těšit na otevřené taneční lekce
kubánské salsy s Hanserem Raúl Estenoz a jeho
partnerkou, afro dance s bubeníky a tanečníky
BaToCu a na ukázky mnoha dalších tanečních
stylů. Více info na www.ckvb.cz. Příprava
flashmobu proběhne 17. 4. v 17 hodin
a 25. 4. v 10:00 v KCAŽ.

7. + 8. 5.
JAZZ DAY
7. 5. čtvrtek | nábřeží, ul. Na Příkopech
18:00 - 19:00 | swingová tančírna
Swing by Lion´s		
19:00 - 21:00 | volná tančírna
8. 5. pátek | nádvoří zámku Blatná
13:00 | průvod městem z tř. J. P. Koubka na
Kalinovo náměstí		
14:00 | H-Band ZUŠ Blatná
14:30 | oficiální zahájení festivalu
14:45 | Swing by Lion´s taneční vystoupení
15:00 | Martin Chodúr a North Big Band
Litvínov
16:15 | Swing by Lion´s taneční vystoupení
17:00 | Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet
22. 5.
STUDENTSKÝ DEN
Sportovní areál pod sokolovnou
Pořádá CKVB spolu se studenty blatenských
škol
Workshopy, hudba, sport, zábava od nás
a studentů pro studenty
Podrobnější informace hledejte na
www.ckvb.cz.
29. 5. PÁTEK | 18:30 |
Divadlo Drak – POSLEDNÍ TRIK GEORGESE
MÉLIÉSE
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Divadelní představení se uvádí u příležitosti
vernisáže
výstavy
scénografa
Marka
Zákosteleckého v Městském muzeu Blatná.
Jak se stát nesmrtelným?
Existuje na to trik!
Divadelní představení, které je poctou světu
kouzel, filmu a imaginace.
„Byl předurčen zdědit po otci obchod s obuví,
ale místo toho si odmala rád kreslí. V Londýně
uvidí kouzelnické vystoupení a je jím natolik
fascinován, že se sám stane kouzelníkem. Koupí
vlastní divadlo, které má stále vyprodané, protože
nechává zmizet ženy a promění je v motýly… Pak
se účastní prvního promítání bratří Lumiérů.
Stane se geniálním filmovým tvůrcem, který
vytvoří první filmový ateliér na světě.“ Georges
Méliès (1861–1938), francouzský filmový
režisér a významný průkopník kinematografie.
Inscenace inspirovaná pozoruhodným životním
příběhem a dílem průkopníka kinematografie
George Méliése zve diváky do lákavého prostředí
kouzelníků, triků a magie. Na Meliésův svět plný
bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká,
neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které
snad mohou i Zubatou porazit…Nebo ne? To se
dozvíme na konci cesty fascinujícím životním
příběhem největšího filmového kouzelníka
všech dob. Vstupenky k zakoupení v infocentru
a na www.ckvb.cz

Kino

1. 4. STŘEDA | 19:00 |
PARAZIT
Drama/komedie/thriller | Jižní Korea 2019 |
132 min. | mládeži do 15 let nepřístupný |
v původním znění s titulky

3. 4. PÁTEK | 20:00 |
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie | Česko 2020 |
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8. 4. STŘEDA | 19:00 |
LOV
Akční/thriller/horor | USA 2020 | 90 min. |
Mládeži do 15 let nepřístupný | v původním
znění s titulky
10. 4. PÁTEK | 20:00 |
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční/dobrodružný/krimi/thriller | Velká
Británi/USA 2020 | 163 min. | v původním
znění s titulky
15. 4. STŘEDA | 19:00 |
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama | Česko/Slovensko 2020 | 116 min. |
mládeži do 15 let nepřístupný
17. 4. PÁTEK | 20:00 |
CORPUS CHRISTI
Drama | Polsko 2019 | 115 min. | mládeži do
15 let nepřístupné | v původním znění s titulky
22. 4. STŘEDA | 19:00 |
K2 VLASTNÍ CESTOU
Dokumentární | Česko 2020 | 93 min. |
mládeži do 12 let nevhodný
24. 4. PÁTEK | 20:00 |
PINOCCHIO
Fantasy/dobrodružný/rodinný | Itálie/Velká
Británie/Francie 2019 | 125 min.
29. 4. STŘEDA | 19:00 |
PSÍ LÁSKA
Dokumentární | Česko 2020 | 80 min.

Knihovna

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...
vždy úterý 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
Setkání všech, kterým je v knihovně dobře.
7. 4. | …PŘIPOMÍNÁME SI VELIKONOČNÍ ZVYKY
A TRADICE (HRA „HRÁBĚ“)
14. 4. | …ŘEŠÍME KNIHOVNICKÝ KVÍZ
21. 4. | …ZHOTOVUJEME KOŠÍCKY Z PAPÍRU
28. 4. | …POVÍDÁME SI O VŠEM, CO NÁS BAVÍ
A ZAJÍMÁ
PRO DĚTI
3. 4. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S knížkou do života
Setkání rodičů s dětmi do tří let. Tentokrát
pohádka „O veliké řepě “
Přihlásit se lze na knihovna@ckvb.cz,
383311258.
3. 4. PÁTEK | 15:00 – 17:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ
Velikonoční čtení bude spojeno s tvůrčí dílnou,
kde si děti vyrobí něco hezkého s velikonoční
tématikou.
Výtvarná soutěž pro děti
POVĚSTI BLATENSKA
Namaluj obrázek o pověstech v našem regionu.
Svá dílka odevzdej v knihovně do 24. dubna.
V dalším týdnu proběhne hlasování a výherce
obrázku s nejvíce hlasy bude odměněn.

KCAŽ
2. 4. ČTVRTEK | 15:00 |
VERNISÁŽ VÝSTAVY XVII. ročníku

PŘÍRODA BLATENSKA
„PŘÍRODA, MOCNÁ SCÉNOGRAFKA“
Velký sál
14:30 Vystoupení žáků ZUŠ Blatná
14:45 Oficiální zahájení
15:00 Pohádka „ O ZMRZLÉM KRÁLI“ (Dramatický
kroužek při ZŠ JAK)
15:20 Vystoupení žáků ZUŠ Blatná
Po celou dobu trvání akce workshop uměleckého
tvoření s Janou Halló pro malé i velké, výroba
originálních placek a omalovánkový koutek.
2. 4. ČTVRTEK | 17:30 |
NOVINKY V DOTACÍCH PRO ÚSPORNOU
DOMÁCNOST
Kavárna
Státní fond životního prostředí ČR a Městský úřad
Blatná Vás srdečně zvou na seminář k novinkám
v dotačním programu Nová zelená úsporám,
který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů
či úsporné zdroje energie. Informace získáte
také k programu Dešťovka, zaměřenému na
podporu využívání srážkové a odpadní vody
v domácnostech.
Vstupné zdarma
7. 4. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
– ZEMĚ PŮLNOČNÍHO SLUNCE
Kavárna
Vydejme se společně se Zdeňkem Vackem
autostopem po nejodlehlejších oblastech Norska,
Švédska a Finska za Severním mysem u ruských
hranic. Podíváme se i na Lofotské ostrovy,
norské fjordy a projedeme neobydlenou oblastí
Finnmark.
16. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
ČÍNSKÁ MEDICÍNA S PETROU ZVONKOVOU
Kavárna | vstupné 50 Kč
Tentokrát bude přednáška věnována jarnímu
elementu, dřevu. Dozvíte se, jak se na jaře
stravovat, jak správně detoxikovat životně
důležité orgány, tak aby byla zachována
harmonizace organismu.

| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
| SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I
STARŠÍ
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
20. 4. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS PÍSEK
Klubovna
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus-pisek.
cz, www.fokus-pisek.cz
ATELIÉRY
Suterén
2. 4. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló  
9. 4. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
16. 4. | 18:00 | Malba a kresba s Lenkou
Pálkovou
23. 4. | 14:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od
příchodu prvních lidí až po současnost.
18. 2. – 18. 4.
JOSEF SYNEK – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

18. 4. SOBOTA | 9:00 – 18:00 |
ZDRAVOTNÍ A ŽIVOTNÍ POTÍŽE, JEJICH PŘÍČINY
A ŘEŠENÍ
Klubovna
Seminář s Miroslavem Zelenkou. Přihlášky
a informace na dagmar@miamade.cz.
Cena 800 Kč, platí se na místě.

16. 3. – 30.4.
Stanislav Sloup: Katedrály
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Malá výstava koláží jako vzpomínka
na španělské a francouzské katedrály
od mačkovského rodáka Stanislava
Sloupa (1938).

19. 4. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – HÁJENKA
Velký sál
Koncert dvanáctičlenné dechové a taneční hudby
Hájenka z Domažlic
Vstup 150 Kč, předprodej od 23.3. v IC Blatná.
Po dobu konání akce, bude kavárna KCAŽ
otevřena.

18. 4. – 31.8.
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Další ze série výstav mapující historii Blatenska
se tentokráte zaměří na názvy blatenských ulic
a náměstí v proměnách času.

20. 4. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma „Imunitní kuchyně – pokrmy
pro posílení odolnosti“
Lektor Ing. Jan Juráš. Přihlášky:
kalousova@ckvb.cz
Cena kurzu 100 Kč
STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz,
informace | 604 723 646, 603 395 160

3. 4. – 28. 6.
ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
RADEK HORTENSKÝ: LÉČBA ŽELEZNICÍ
Galerie fotografie Spektrum, KCAŽ
3. 4. – 29. 5. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00
PŘÍRODA, MOCNÁ ČARODĚJKA
KCAŽ Chodba
Výstava v rámci XVII. ročníku PŘÍRODA
BLATENSKA
Pořádá Svazek obcí Blatenska, Město Blatná,
CKVB a ZUŠ Blatná
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EXPOZICI BLATENSKÉHO MUZEA
MŮŽETE VNÍMAT VŠEMI SMYSLY
Městské muzeum Blatná představilo 27. února veřejnosti kompletní
expozici věnovanou Blatné a Blatensku. V poslední čtvrté etapě budování
expozice přibyla „tajná“ místnost představující poklady zdejšího
muzejního depozitáře – Bibli benátskou a tzv. Bezdědovický poklad. Dále
autoři Mgr. Taťána Fryštáková a Mgr. Petr Chlebec představili nového
audioprůvodce a zábavný kvíz, po jehož vyřešení můžete získat pamětní
minci.

Poklady z depozitáře
„Bezdědovický poklad“

nalezl v roce 1997 severně od Bezdědovic na návrší v lese Dubina
pan Karel Říha. Poklad celkem obsahoval 48 celých kovářských výrobků
a 137 zlomků o celkové hmotnosti 7,15 kg. Artefakty byly v hloubce
0,2 – 0,3 m obklopeny žulovými balvany a překryty velkým kamenem.
Účel uschování předmětů do této skrýše prozrazuje 500 m vzdálené
sídliště, kde pravděpodobně žil kovář, který vše ukryl. Železné předměty
jsou cenným dokladem lidské přítomnosti na Blatensku z doby laténské
konkrétně z 2. až 1. stol. před naším letopočtem, kdy docházelo k úpadku
keltské civilizace pod tlakem příchozích Germánů a Římanů.
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exemplářům pomocí aplikace v chytrém telefonu.
V expozici tak nově narazíte na růžové piktogramy,
podle kterých poznáte, že k danému exempláři
je připraven i výklad. Stačí v aplikaci najít číslo
příslušného piktogramu a do vašich uší se spustí
příslušný komentář. V muzeu jsou k zapůjčení jak
sluchátka, tak rovněž i chytré telefony, které umožní
všem návštěvníkům tuto službu využít. Nutno dodat,
že text je namluven ještě v angličtině, němčině
a ruštině, a tak se o zdejší historii mohou dozvědět
i návštěvníci, ovládající některý ze zmíněných jazyků.

Piktogramy
k audioprůvodci

Muzeum všemi smysly,
muzeum 21. století

Audioprůvodce
Expozice blatenského muzea má od svých autorů
v mobilním telefonu
přídomek „Muzeum všemi smysly“. Je tomu tak
zejména z toho důvodu, že je celá koncipována s aktuálními trendy
prezentace historie. Aby návštěvník naplno využil její potenciál, nestačí
se pouze dívat. Musí si spoustu věcí osahat, přičichnout, či poslechnout.
K doplnění chuťového vjemu jsou na recepci připraveny bonbóny J.
Muzejní kvíz pak dostává zdejší expozici na další úroveň tím, že řešitel je
zábavnou formou motivován k mnohem hlubšímu přemýšlení o zdejších
artefaktech, a tudíž i o zdejší historii. Výsledkem je to, že si pak odnese
ve své paměti mnohem více informací, než kdyby jen v tichosti přihlížel
a pročítal.
Nenechte se tedy dlouho pobízet a vyrazte klidně s celou rodinou do
muzea v Blatné. Otevřeno máme od úterý do neděle v době od 10. do
17. hodiny. A pokud nechcete „kupovat zajíce v pytli“, na webové adrese
https://app.ckvb.cz/ si můžete expozici prohlédnout z pohodlí domova
díky naší aplikaci. Naživo je to ale mnohem lepší!

Bible benátská,
jejíž vznik je datován do roku 1506, byla až do 18. století považována
za první českou bibli. Jako její předlohy byly postupem času určeny
prvotisky biblí – Bible česká (1488) a pozdější Kutnohorská bible (1489).
Bible byla vytištěna v Benátkách, protože domácí tiskárny nedosahovaly
takové kvality, aby mohly vytvořit tak náročné dílo. Tento výtisk se
dostal do tehdejšího Okresního musea v Blatné z Uzeniček na počátku
20. stol. a převzal jej tehdejší správce muzea Josef Siblík. Překvapivě byl
dárcem rolník Josef Janota, avšak, jak se tak vzácná kniha dostala do
jeho držení, není známo.

Audioprůvodce
V rámci čtvrté etapy projektu „Muzeum všemi smysly“, jak autoři Mgr.
Taťána Fryštáková a Mgr. Petr Chlebec expozici nazvali, byla spuštěna
interaktivní prohlídka, která umožňuje poslouchat výklad k vystaveným

OBEC
Bezdědovice
Bělčice
Blatná
Buzice
Čečelovice
Čekanice
Dvoretice
Hajany
Holušice
Hornosín
Chlum
Kadov
Kocelovice
Laciná
Lažánky
Lnáře
Lnářský Málkov
Mačkov
Mečichov
Metly
Mužetice
Myštice
Němčice
Pacelice
Pole
Předmíř
Řiště
Sedlice
Škvořetice
Tchořovice
Uzenice
Uzeničky, Černívsko
Vrbno
Záboří
Zámlyní
Celkem za Blatensko
Celkem za OCH
Strakonice

2020
7 901,00 Kč
14 603,00 Kč
44 199,00 Kč
4 242,00 Kč
9 418,00 Kč
4 416,00 Kč
920,00 Kč
5 861,00 Kč
2 762,00 Kč
8 040,00 Kč
2 267,00 Kč
4 053,00 Kč
2 714,00 Kč
542,00 Kč
5 097,00 Kč
9 687,00 Kč
2 813,00 Kč
3 095,00 Kč
10 327,00 Kč
2 869,00 Kč
3 644,00 Kč
1 964,00 Kč
730,00 Kč
1 420,00 Kč
3 268,00 Kč
4 058,00 Kč
1 140,00 Kč
40 689,00 Kč
8 267,00 Kč
10 209,00 Kč
3 357,00 Kč
4 815,00 Kč
3 175,00 Kč
12 331,00 Kč
2 360,00 Kč
247 253,00 Kč
549 125,00 Kč

Poděkování za koledu v roce 2020
Dvacátý jubilejní ročník Tříkrálové sbírky se
skutečně vydařil. Do terénu se na Strakonicku
a Blatensku vydalo 132 skupinek. Letošní ročník na
mě působil velmi optimisticky a šťastně. Měla jsem
pocit, že si sbírku všichni užíváme. Radujeme se
z toho, že děláme dobrou věc, a že radost přinášíme
i dostáváme. Ze všech králů, které jsem potkala,
či viděla na fotografiích, vyzařuje spousta energie.
Některé děti byly neunavitelné a chodily opakovaně.
Koleda přináší nejen radost, požehnání a pomoc
potřebným, ale i množství společných a krásných
zážitků. Nebýt koledy, byli bychom o tyto zážitky
ochuzeni.
Děkuji všem vedoucím skupinek, že dokázali děti
nadchnout a svým vystupováním každoročně zvyšují
důstojnost a prestiž sbírky. Děkuji koledníčkům za
jejich poctivě vyšlapanou cestu k poznání lidskosti.
Jsem velmi vděčna všem, kteří se na sbírce
podíleli, spolupracovali a podporovali jí. Také
upřímně děkuji všem, kteří přívětivě vítali koledníčky
a přispěli na dobrou věc.
Všem přeji, aby do nového roku vykročili
s takovým elánem a úsměvem, jako naši koledníčci.
Děkuji Vám.
Olga Medlínová,
ředitelka Oblastní charity Strakonice
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o obcích Blatenska
Uzenice

Původ názvu této vsi vykládá náš
přední znalec místních jmen Antonín
Profous dvěma způsoby. Podle jedné z možností
může souviset se slovem úžit (ve staročeštině s protetickým „h“ ve
formě húžit) a pak by to znamenalo ves zúženou či spíše zmenšenou.
Jako přijatelnější se ovšem jeví druhá interpretace, která ukazuje
na podobnost se slovem húže, jak říkali naši předkové houžvi, což je
vlastně druh provazu spleteného ze zkroucených větví, kořenů nebo
kmínků stromů s osekanými větvemi. To by naopak znamenalo, že ves
vznikla na území porostlém nebo obklopeném mladými stromky, dobře
upotřebitelnými k výrobě houžví. Nejstarší známá podoba názvu osady
ovšem zní „Huzinci“ a objevuje se společně s Hradištěm (u Kasejovic),
Zábořím, Polem, Podruhlím, Drahenicemi, Lučkovicemi, Stěžovem
a Nerestcemi mezi vesnicemi Bozeňska v listinném falsu hlásícím se
k roku 1227, pocházejícím ale až z druhé poloviny 13. století, jímž měl
král Přemysl I. Otakar potvrdit državy a práva kláštera benediktinek
u sv. Jiří na Pražském hradě.
Ponechme stranou již tolikrát popřenou relevanci uvedeného data,
třebaže listina sama v podstatě zpětně stvrzuje starší právní situaci.
Dalším úskalím je samo ztotožnění vsi „Huzinci“. V žádném případě ji
nelze zaměňovat s Husincem, jemuž by tato pravopisná forma byla bližší.
V Čechách jsou známy dvě lokality téhož jména, z nichž ovšem ani jedna
neležela v historickém Bozeňsku. První se nachází severně od Prahy
u Roztok nad Vltavou, druhá, dnes město tradičně pokládané za rodiště
M. Jana Husa, pak na Prachaticku. Problém spočívá v tom, že pouhé
2 km severně od Uzenic se nachází Uzeničky a vyvstává tudíž otázka,
o kterou z těchto vsí vlastně jde. Název Uzeničky se totiž prakticky až do
17. století v pramenech nevyskytuje. Určující je skutečnost, že
v Uzeničkách se dochovaly významné pozůstatky někdejšího panského
sídla, zatímco v Uzenicích nikdy žádné nebylo. Nezdá se tudíž příliš
pravděpodobné, aby se většina starších zpráv o vsi jménem Uzenice
týkala dnešních Uzenic, které byly po celou dobu své existence běžnou
poddanskou vsí. Oproti tomu Uzeničky byly po několik století střediskem
samostatného šlechtického statku (viz zvláštní pojednání dále).
Kdy tedy můžeme doložit existenci dnešních Uzenic a v jakých
pramenech? Je alespoň trochu srovnatelná svou zaznamenatelnou
délkou s Uzeničkami. Pomůckou je nám v tomto směru majetkový vývoj,
kdy právě díky tomu, že Uzeničky byly samostatným zemskodeskovým
statkem a Uzenice nikoli, můžeme od určité doby celkem snadno
rozlišit, o kterou lokalitu v té které zmínce jde. Dne 17. 4. 1420 převedl
král Zikmund Mikuláši z Lobkovic, nejvyššímu písaři desk zemských,
práva, jež mu postoupil na Přimdě, Mostě a Novém Hradě, ve stejném
rozsahu a za stejných podmínek na panství Hluboká. Na tento právní
akt navazovalo několik dalších listin, z nichž poslední je datována
k 28. 2. 1421. Mezi nimi je i jedna (přesné datum vzniku sice bohužel
neznáme, ale muselo to být mezi oběma uvedenými), kterou panovník
vybídl všechny lovčí, hajné a lesní úředníky na hlubockém panství,
zvláště kolem Zvíkova, a dále též rychtáře, konšely a obce v Ostrově,
Luhu, Záhoří, Úrazi, Tuklekách, Zahořanech, Letech, Mirovicích
a Uzenicích (v textu „Huženicích“), aby Mikuláše pokládali za svou
novou vrchnost se všemi povinnosti, které z toho vyplývají. Jelikož není
pro tuto dobu známo, že by byly Uzenice majetkově rozděleny, týká se
uvedená zmínka právě jich. Lze též vyvozovat, že ves musela existovat
již k 17. 4. 1420, jak výše popsané souvislosti nepřímo naznačují. Toto
datum pak lze považovat za první doklad existence vsi jménem Uzenice.
I další vývoj majetkových vztahů svědčí pro tento závěr. Ves patřila do
okruhu královských a manských statků Hluboká, Zvíkov a Orlík, které
během 15. století změnily majitele, ale nakonec, tedy přesně v případě
druhých dvou, se ocitly v rukách mocného rodu Švamberků. Když se
synové Kryštofa ze Švamberka († 1534) roku 1540 dělili o otcovské
dědictví, připadl Bohuslavovi Orlík a s ním také „Huzenice“, ale třeba
i Draheničky, Kožlí, Míreč či Důl. Uzenice se tedy staly součástí orlického

né zmí

Erby Viléma Vrabského z Vrabí na Drahenicích a jeho manželek v kostele na Stražišti

panství a jako takové je spolu s dalším majetkem zastavila roku 1561
Johanka z Lobkovic, vdova a poručnice po Bohuslavovi, svému druhému
manželovi Václavu Berkovi z Dubé a Lipé. Zástava byla samozřejmě
dočasnou záležitostí, takže příslušné zboží zase přešlo začas zpět do
vlastnictví švamberských dědiců. Ti pak přikročili k odprodeji některých
okrajových vsi, mezi nimi i Uzenic. Smlouva o prodeji byla sepsána
13. 5. 1577 mezi Kryštofem ze Švamberka a Janem Vrabským Tluksou
z Vrabí na Drahenicích, zastupujícím i mladšího bratra Václava.
Předmětem byla ves „Huzenice“ s veškerým příslušenstvím, včetně
panské hospody, tehdy zřejmě poprvé připomínané, a potůčku tekoucího
kolem osady. Dohodnutá cena byla 1 475 kop českých grošů. Od tohoto
data se Uzenice staly součástí statku (panství) Drahenice a s ním sdílely
společné osudy až do konce poddanství a roboty v polovině 19. století.
Jednou z nejvýznamnějších místních rodin
byli Žofkové. Již roku 1546 je připomínán
Petr Žofka, rychtář. V berní rule je k roku
1654 zaznamenán hospodář Jan Žofka,
který se se 40 strychy půdy řadil mezi čtyři
největší sedláky ve vsi. Snad právě proto
si vrchnost vyhlédla jednoho z příslušníků
tohoto rodu, opět jménem Jan, a učinila jej
svým úředníkem. Protože Vrabští vlastnili též
Pečeť Jana Běšína z Běšin
statek Dešenice na Šumavě, objevuje se Jan
na Uzenicích z 11. 12. 1554
Žofka s přízviskem Uzenský i tam. Jeho jméno
(kresba Vladimír Červenka)
bylo vyryto na podstavcích dvou svícnů, které
22. 3. 1664 věnoval dešenickému kostelu na památku zemřelého
panského sládka Matěje. V roce 1685 se zase objevuje jako fišmistr
(správce rybničního hospodářství) na statku Dožice, který tehdy patřil
Anně Julianě Bukovanské z Bukovan, rozené Vrabské z Vrabí.

Obec Uzeničky a její místní části
Černívsko
Tato lokalita, ležící pod hrádkem Křikava, vystavěným někdy
kolem poloviny 14. století příslušníky původem bavorského rodu von
Dornstein (psáno i Donnerstein), byla již ve středověku střediskem
samostatné duchovní správy. Je tudíž pochopitelné, že první známé
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písemné zprávy o její existenci
se týkají právě zdejšího kostela.
Ta vůbec nejstarší je obsažena
v
registrech
papežského
desátku z pražské arcidiecéze
z roku 1352, kde figuruje
pod
názvem
„Czernywsk“
s částkou 12 grošů, odváděnou
pololetně papežské komoře. Dle
tehdejšího územně-správního
rozdělení arcidiecéze náležel
do
bozeňského
děkanátu
v arcijáhenství bechyňském.
Patronátní
právo
ke
kostelu
vykonávali
rytíři
z Dornsteinu, potomci Huga,
který se v Čechách objevuje
od roku 1345 jako hofmistr
markraběte, posléze krále Karla
Lucemburského. Usadili se
Náhrobník Racka z Dlouhé Vsi a Uzenic
před kostelem v Černívsku
na několika okolních statcích,
po nichž se psali. Kromě Křikavy to byly Hostišovice a Uzenice, to jest
Uzeničky (viz dále).
Název vsi je ve středověkých pramenech uváděn v pravopisných
variantách „Czernyewsk, Czrnyewsk“, v novověku pak i jako „Cžernisko“,
„Černisko“ („Černísko“) s archaickým lokálem „v Černívště“. Antonín
Profous jej řadí do skupiny těch, která označují vsi znovu vybudované na
místě zpustlého osídlení podobného jména. Analogicky pak vyvozuje,
že v našem případě ten původní mohl znít „Černív“, případně „Črněv“
nebo „Črnějov“.

Uzeničky
Jak jsme již vysvětlili výše, jmenovala se tato ves ve středověku rovněž
Uzenice. Patrně již v průběhu 14. století tu byla vybudována tvrz, na
níž sídlili příslušníci rodu z Dornsteinu, respektive Křikavy. Panské sídlo,
později přebudované na sýpku, se nachází v severní části obce mezi
dvorem a usedlostí čp. 17. Dnes má tři nadzemní podlaží a sedlovou
střechu se strmými valbami. Její jádro tvořila zřejmě věžovitá stavba
mírně obdélného půdorysu, v následujících obdobích rozšiřovaná,
zejména asi po roce 1450, kdy byla vypálena oddíly města Písku. K její
úpravě pro hospodářské účely došlo zřejmě již v 17. století. Byla zbavena
původního vnitřního členění, přepatrována a částečně v koruně
nadezděna, čímž získala svou dnešní podobu. Obytnou funkci převzal
panský dům při východním boku dvora – patrová stavba z lomového
kamene a cihel s valbovou střechou.
Jelikož jsme, jako již v mnoha dalších podobných případech, museli
odmítnout rok 1227 (viz výše) coby datum první známé písemné
zmínky, je třeba hledat jinou. Ta je pak datována 8. 1. 1364, kdy jako
spolupatron kostela v Černívsku vystupuje vedle Kolmana z Křikavy
a jeho bratrů a Ruperta z Hostišovic a jeho nejmenovaných sourozenců
také Konrád „de Huzenicz“ s bratrem. Po něm se roku 1380 objevují
ve stejné funkci bratři Bušek, Rupert a Henzlin „de Durnstein“, z nichž
posledně jmenovaný je v roce 1394 uveden s přídomkem „de Huzanicz“
a roku 1399 jako „Henreych de Huzenicz dictus Durstein“, čili „Jindřich
z Uzenic, řečený Dornstein“.
Uzeniček se s největší pravděpodobností týká i zpráva z roku 1385
o sporu černívského faráře Jakuba s Kolmanem z Křikavy a Buškem
a Rupertem z Hostišovic o desátky, kdy bylo rozhodnuto o převodu
povinnosti je odvádět z Uzeniček přímo do Černívska („de villa Huzienicz
ad villam Czrnyewsk“).
Skutečnost, že se jméno vsi uplatňuje v podobě šlechtického
přídomku, popřípadě domicilu, dokládá, že byla kontinuálně šlechtickým
statkem. Od roku 1442 se jako vlastník uvádí Racek z Dlouhé Vsi († 1484
nebo 1488). Jeho valně setřelý náhrobník, avšak se stále znatelným
rodovým erbovním znamením kotouče, je dodnes sekundárně uložen
před západním vchodem kostela v Černívsku.
Kolem roku 1517 byly Uzeničky ve vlastnictví Jindřicha z Kojákovic
a poté se dostaly do majetku Zdeňka Lva z Rožmitálu a Blatné, který
na nich roku 1533 pojistil dluh Michalu Karykovi z Řezna. Od Zdeňkova
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Bývalá tvrz v Uzeničkách

syna Adama Lva koupil tvrz Uzenice s dvorem, vsí, dílem Svučic, mlýnem
a kostelním patronátem v Černívsku za 1 000 kop českých grošů Jan
Běšín z Běšin. Po krátkém spojení s blatenským panstvím se tak Uzeničky
opět osamostatnily. Když se roku 1579 dělili o otcovskou pozůstalost
Janovi synové Zdeněk a Friedrich Běšínové, připadly Uzeničky Zdeňkovi,
zatímco Friedrich dostal Svučice a některé další pozemky, mimo jiné proti
zaplacení 50 kop českých grošů dvě louky (Tulákovskou a Škodovskou),
„od gruntů huzenských ležících nad rybníkem vostrovským“. Patronát
nad černívským kostelem si ponechal Zdeněk, ale s klausulí, že Friedrich
„pohřeb svůj s dědici svými, pokudžby toho rodu stávalo, v témž kostele
černívském i na krchově při témž kostele míti mají na časy budoucí
bez překážky všelijaké pana Zdeňka Běšína,
dědicův a budoucích jeho.“
Ve vlastnictví Běšínů zůstaly Uzeničky až
do roku 1617, kdy Zdeňkův syn Zbyněk Jiří
prodal tvrz Uzenice s poplužním dvorem,
zahradami, štěpnicemi, chmelnicí, ovčínem,
sladovnou, pivovarem, mlýnem s olejnou,
pilou a stoupami v Černívsku, kostelním
patronátem a jedním selským gruntem
tamtéž, dále ves Malé Uzenice (zde zřejmě
Pečeť Huga z Dornsteinu
poprvé doložen rozlišující přívlastek)
s panskou krčmou, kovárnou a dvěma chalupami „v Temelicích“ za
14 000 kop míšeňských grošů Vilémovi nejstaršímu Vrabskému z Vrabí
na Drahenicích a Dešenicích. Tím se osudy Uzeniček a Uzenic spojily,
neboť obě vsi měly nyní téhož majitele. Uzeničky byly ještě nějaký čas
vnímány jako svébytný zemskodeskový statek, nazývaný z nezjištěného
důvodu Německé Uzenice (obyvatelstvo zde bylo české), ale během let
rovněž plně začleněný do panství Drahenice, jehož součástí zůstal až
do konce patrimonijního období. Ves sama je v berní rule roku 1654
uvedena již pod dnešním názvem Uzeničky, což mohla vyvolat potřeba
odlišit obě, navíc blízko sebe ležící vsi v rámci jednoho panství, kde již
nyní měly stejné postavení.
Vladimír Červenka
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JAK to chodí ve škole?
Pod vánočním stromečkem většina budoucích
prvňáčků nalezla školní aktovku a v hlavičkách se
jim určitě začaly honit otázky: „Jaké je to ve škole?
Co tam budeme dělat? Jak to tam vypadá? Potkám
tam svoje kamarády?“
Některé z otázek jsme se jim snažili odpovědět při tradiční akci
Prvňáčkem na zkoušku (MŠ Vrchlického 14. února a MŠ Šilhova
21. února). Nejprve se malí předškoláci na chvíli proměnili ve velké
prvňáčky a prožili si krátkou
chvilku ve školních lavicích.
Pak na ně již čekala krásná
pohádky „O zmrzlém králi“
v podání dramatického kroužku.
Posledním školním překvapením
byly pro ně drobné sportovní
soutěže pod taktovkou našich
pomocníků z řad žáků 8. tříd.
Ti si na chvilku zahráli na
paní učitelky či pány učitele
a snažili se malé kamarády
provést nástrahami slalomu
s balancováním pingpongovým
míčkem na lžíci nebo střelby na
branku. Všichni předškoláci vše
zdárně zvládli, a proto si mohli
odnést zdobené třídní kornouty se sladkými odměnami.
Věříme, že se jim i jejich paním učitelkám u nás líbilo. Na všechny
předškoláky a jejich rodiče se těšíme i na další akci plánované na
18. března 2020 od 15:00 pod názvem Hurá do školy.
Všechny, pro které si rodiče vyberou naši školu, samozřejmě velmi
rádi uvítáme při zápisu 3. a 4. dubna a následně v novém školním roce
ve školních lavicích.
Krapsová Jana, ředitelka školy

v osadě Drahenický Málkov
– březen

Košanová Drahomíra 85 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.
		
Luboš Kylián, předseda OV Drahenický Málkov

Mezinárodní den žen v Drahenickém Málkově

V sobotu 7. března se v Málkovské hospůdce sešlo na třicet žen,
které přišly společně oslavily svůj společný svátek. O kulturní program se
postarala Tereza Kyliánová, která společně s Adélkou Bártovou, Baruškou
Lukešovou a Terezkou Královou secvičila pásmo básniček k MDŽ. O další
kulturní výstup se postaral předseda osadního výboru Luboš Kylián,
který ženám zapěl starou country písničku o starém zlatokopovi. Na
harmoniku zahrál Milan Štěpán, kterého doplnil mužský pěvecký sbor.
K jídlu byly chlebíčky a zákusky a každá žena obdržela květinu.
Lucie Kyliánová
Osadní výbor Drahenický Málkov Vás srdečně zve na

JAK si vedeme v soutěžích?
Se začátkem roku 2020 se rozbíhají okresní kola konverzačních,
vědomostních i sportovních soutěží. Naši reprezentanti vyrážejí měřit
své síly ve všech oblastech a dělají nám opravdu moc velkou radost.
Matematická olympiáda

4. dubna 2020 od 16 do 18 hodin
v sále místní „hospody“
Součástí trhu jsou i VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY.

Od 19 hodin proběhne degustační soutěž
na téma: sekaná

kategorie Z5
1. - 8. místo

Čanda Tomáš (V. B)

12. - 13. místo

Mašek Jaroslav (V. B)

22. - 23. místo

Vohryzka Jan (V. B)

kategorie Z9
1. místo

Antoš Jan (IX. A) – postup do krajského
kola

2. - 3. místo

Flandera Štěpán (VIII. A)

10

Svazek obcí Blatenska - březen 2020

• „Exkurze začala prezentací, ve které jsme se dozvěděli o vzniku

Dějepisná olympiáda
3. místo

Chalupecký Šimon (IX. A) - postup do krajského kola
Flandera Štěpán (IX. A) - postup do krajského kola

20. místo

•

Řehoř Jan (IX. B)

Olympiáda v ruském jazyce
kategorie B
10. - 11. místo

Kratochvílová Iva (IX. A)

kategorie A
1. místo

Koblih Mikuláš (VII. B)

4. místo

Čížek Marek (VII. A)

•

a historii firmy Leifheit. Poté jsme se vydali na prohlídku celého
areálu, abychom viděli kompletní výrobu produktů. Při odchodu
jsme dostali drobné dárky s logem firmy.“ Jakub M., IX. A
„Ve čtvrtek 23. ledna jsme navštívili firmu Leifheit. Nejdříve si pro
nás připravili prezentaci, ve které nám ukázali, jak podnik vznikl
a postupně se rozrůstal. Poté nás vedení firmy provedlo celým
podnikem. Většinu výrobků jsme znali, ale konečně jsme viděli jejich
výrobu. Na rozloučenou jsme dostali dárečky. Celá exkurze se nám
moc líbila.“ Andrea B., IX. B
„Dne 23. ledna jsme navštívili podnik Leifheit. Hned na začátku nám
předvedli stručnou, ale zajímavou prezentaci. Byli jsme rozděleni
do dvou skupin a vedení firmy nám ukázalo výrobu jejich produktů.
Vysvětlili nám přesný postup. Nakonec jsme dostali drobné dárečky
(létající talíř, skleněnou láhev, hadr na mop).“ Jan Ř., IX. B

Olympiáda v německém jazyce
kategorie ZŠ
4. - 8. místo

Chalupecký Šimon (IX. A)

13. místo

Zemanová Martina (IX. A)

Olympiáda v anglickém jazyce
kategorie I. A
5. místo

Husička Samuel (VII. A)

kategorie II. A
1. místo

Antoš Jan (IX. B) - postup do krajského kola

Zeměpisná olympiáda
kategorie A
4. místo

Bláha Matěj (VI. A)

kategorie C
5. místo

Flandera Štěpán (IX. A)

Olympiáda v českém jazyce
kategorie I.
3. místo

Tomanová Hana (IX. A) - postup do krajského kola

9. místo

Kolár Jan (IX. A)

Chemická olympiáda
8. místo

Chalupecký Šimon (IX. A)

11. místo

Zemanová Martina (IX. A)

12. místo

Flandera Štěpán (IX. A)

JAK se pracuje v Leifheitu?

Poslední akcí v oblasti kariérního poradenství pro žáky 9. ročníku byla
exkurze do blatenského podniku Leifheit, která proběhla pod záštitou
Jihočeské hospodářské komory. Jaké zážitky si z této akce odnesli
pedagogové a žáci?
• „Workshop splnil naše očekávání – seznámení s historií i současností
závodu, prohlídka provozu, odborný výklad. Obdrželi jsme na závěr
i reklamní dárky. Všem, kteří se nám věnovali, patří velké poděkování.“
výchovná poradkyně
• „Během exkurze v Leifheitu jsme poznali, jak tato firma pracuje
včetně prostředí skladování. Viděli jsme i výrobu od nejmenších
součástek (nožiček žehlicích prken) až po sušáky. Formou prezentace
nám ukázali nejen historii, ale i současný provoz se zdůrazněním
jeho taktické polohy. Na konci exkurze nás odměnili drobnými
dárky v podobě reklamních předmětů (skleněná láhev, létající talíř,
propiska a hadřík na vytírání).“ Šimon Ch. IX. A
• „Exkurze byla zajímavá. Dozvěděla jsem se hodně o technikách
výroby produktů této značky. Nejvíce mě zaujala práce šiček, které
mají za úkol vytvářet látkové kusy výrobků. Odnesli jsme si spoustu
informací a zážitků.“ Hana T., IX. A
• „V Leifheitu jsme viděli, jak probíhá výroba od jednotlivých součástek
až po hlavní výrobek. Viděli jsme prezentaci, ve které jsme se
dozvěděli o historii firmy. Na závěr dostal každý dárek s jejich logem.“
Anežka H. IX. A

Poznáváme blatenské malíře

Během měsíce ledna navštívilo hned šest tříd žáků 1. stupně výstavu
blatenských malířů v místním muzeu. Děti se na výstavu těšily, protože
o významných rodácích Blatné ve škole hodně mluvíme. Naše očekávání
byla naplněna. Paní Eisenhamerová nám představila obrazy všech třech
vystavovaných malířů. Zjistili jsme, že jsou to sousedé žáků, ba dokonce
příbuzní. Děti se učily, jak mají obrazy vnímat a co v nich mají hledat.
Hned potom tvořily krajinu pomocí kousků barevných látek, zkoušely
je kombinovat na způsob obrazů pana Synka. V druhé části dostaly
děti barvy a výtvarné náčiní a samy tvořily abstraktní obraz, na kterém
míchaly barvy a do obrazu vnášely své pocity (jako paní Rusková a pan
Janáček).
Všichni si program báječně užili a vytvořené obrazy „Barevné
opojení“ nám ještě dlouho zdobily třídy.
Pavla Voborníková
Program byl připraven i pro žáky 2. stupně pod názvem „Nebojte se
malovat“. Zde předkládáme krátká hodnocení těch starších.
• „Výstava se mi líbila, protože jsme se něco nového dozvěděli. Moc se
mi líbily obrazy paní Ruskové. Program byl velmi hezky připravený.“
Kristýna M., VII. B
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• „Dozvěděli jsme se něco o významných blatenských osobnostech,
•

•
•
•

které jsme dřív neznali. Nejlepší bylo volné malování abstrakcí.“ Filip
Š., VII. B
„Když jsme přišli do muzea, hned se nás ujala milá slečna. Ukázala
nám dva způsoby malování. Líbila se mi technika pana Josefa Synka.
Na konci prohlídky jsme si mohli vyzkoušet namalovat obraz jako
paní Rusková. Velmi se mi to líbilo a doporučuji se tam někdy na
chvilku zastavit.“ Šimon Z., VII. B
„Zaujaly mě obrazy Milana Janáčka. Každý v nich může vidět něco
jiného a to se mi na tom líbilo.“ Anežka H., IX. A
„Výstava byla velice barevně rozmanitá, jako by kolem nás všude byla
duha.“ Šimon Ch., IX. A
„Slečna, která nás provázela, byla milá a moc ráda nám odpovídala
na naše otázky. Když jsme odcházeli, byli jsme nabiti dojmy a ve škole
si někteří vyzkoušeli abstraktní umění.“ žák IX. A

OCHUTNÁVKA OVOCE

Naše škola je zapojena do školního projektu EU Ovoce a zelenina
do škol. Cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí správné stravovací
návyky a bojovat proti
dětské obezitě. Čerstvou
zeleninu, ovoce a ovocné
šťávy dostávají děti zdarma
několikrát
za
měsíc.
Součástí tohoto projektu je
ochutnávka ovoce a zeleniny.
Každá třída obdržela ovocný
nebo zeleninový koš a žáci
ochutnávali různé druhy
ovoce
nebo
zeleniny.
Seznámili se i s plody, které
dříve neznali nebo je ještě
neochutnali.
Třída 2. B nejen ochutnávala, ale pustila se i do přípravy avokádové pomazánky, obložených chlebíčků a ovocných salátů. Zapojili se všichni druháci,
a tak si dovede představit, jak nám šla práce od ruky. Když jsme celý koš
ovoce a zeleniny společně zpracovali, společně jsme usedli ke stolu. Pak
jsme si jen pochutnali a popovídali u dobré a zdravé svačinky.
Marcela Karbanová, třídní učitelka II. B

JAK pomáhá dotační program Šablony II.
Od září 2019 čerpáme finanční prostředky z programu Šablony II.
Z celkové nabídky jsme vybrali následující oblasti:
Z aktivit pro základní školy jsme se zaměřili na osobnostně sociální
a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, tj. vzdělávání pedagogických pracovníků
ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin a vzájemnou spolupráci pedagogů
v oblasti přírodních věd a inkluze. Pro podporu našich žáků realizujeme
doučování v několika předmětech a ročnících, což se pozitivně projevilo
při vyhodnocování prospěchu na konci 1. pololetí. Dále nabízíme
nepovinný předmět klub konverzace v cizím jazyce pro rozšíření
komunikačních dovedností v angličtině. V průběhu dvou školních let
budou realizovány i projektové dny se zaměřením na environmentální
výchovu.
Do Šablon II. se zapojila i školní družina a využila následující aktivity:
paní vychovatelky budou pracovat na své odbornosti prostřednictvím
vzdělávacích akcí a při vzájemné spolupráci si budou vyměňovat své
praktické zkušenosti. Zájmové útvary byly v rámci projektu rozšířeny
o čtenářský klub.

Maškarní bál

Opět se nám přiblížil čas masopustu a maškar. Tradiční masopustní
průvod v Blatné nás inspiroval k výrobě vlastních masek a kostýmů,
proto jsme se celý únor věnovali přípravám na toto veselí.

V každé družince pracovali svým tempem a pečlivá příprava přinesla
odměnu. Překrásně zpracované masky, kloboučky, šálky a kostýmy jsme
představili v tělocvičně na maškarním plesu. Zábavné odpoledne plné
soutěží, kvízů a tanečků jsme si společně skvěle užili.

Zimní olympiáda

Celou zimu jsme se těšili na přívaly sněhu, ale bohužel jsme se museli
obejít bez něho. To nic nezměnilo na našich plánech, abychom se se
zimou rozloučili, a to zimní olympiádou.
Jedno sychravé odpoledne jsme věnovali zimním sportům.
Vychovatelka M. Hovorková připravila disciplíny na školním dvoře
a slavnostní zahájení mohlo začít. Děti si vyzkoušely lední hokej a se
skvělou zručností zvládly i slalom s hokejkou. Poté si zkusily dráhu
s boby, které byly speciálně upravené (na kolečkách). Nechybělo ani
koulování na cíl a snad nejzábavnější disciplína - jízda na lyžích. I lyže
jsme měli speciální (plastové a celkem pro pět osob). Tuto disciplínu si
pro velký úspěch děti vyzkoušely několikrát. Na závěr nesměla chybět
odměna, a to nejlépe medaile a sladkost.
Ve sportovním duchu chceme v družině pokračovat dále. Chystáme
sportovní sestavu na jaro, vaření zdravé stravy, pěstování bylinek a další
prvky ve vedení zdravého životního stylu.
vychovatelky ŠD

Ze života ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Před svátkem sv. Valentýna mohli všichni, žáci a dospělí, vkládat
do sběrného boxu valentýnky, které udělaly hned dvojitou radost
– nejprve odesílateli (Chci někoho blízkého a milého potěšit.), a pak
i adresátovi (Jsem pro někoho blízkým a milým člověkem.). Přáníčka
členové parlamentu předali přesně 14. února jejich adresátům.
Konec února věnovali soutěžnímu kvízu k prodlouženému měsíci
v přestupném roce. Pro správné odpovědi mohli použít jakýkoliv zdroj
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informací. Zúčastnilo se 40 zájemců z 2. stupně. Vylosovaní byli odměněni sladkou odměnou (shodou
okolností to byly tři žákyně ze VII.
A).
Tady vám překládáme otázky ze
soutěžního kvízu. Zvládli byste ho
také? (správné odpovědi najdete
pod článkem).

DEN PLUS
1 Rok, který má 366 dní, se
nazývá PŘESTUPNÝ.
Kde a kdy poprvé zaveden?
2 Co se událo 29. února 1920
v bývalém Československu?
3 Letošní 29. únor připadá na
sobotu, na který den vychází
příští 29. únor?
4 O kolik sekund je letošní rok
delší?
5 Kdo slaví svátek 29. února?
6 Byl přestupný rok 2 000?
7 Jedna tradice se týká
přestupného roku
a Velikonoc, víš která?
členové ŽÁKOVSKÉHO
PARLAMENTU
Řešení: 1. ve starověkém Egyptě, v roce 238 př. n. l.; 2. schválena
Ústavní listina Československé republiky; 3. čtvrtek; 4. 86 400
sekund; 5. Horymír; 6. ANO; 7. pomlázkou si koledují ženy a dívky

9. školní ples

V sobotu 29. 2. 2020 se již po deváté roztančila těla našich teenagerů
v prostorách Komunitního centra aktivního života v Blatné. Rodiče ze
SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského si pro děti připravili bohatý program,
k jehož zdárnému průběhu přispěla kapela Harryho ledvina z místní
základní umělecké školy. Ta pod vedením pana učitele Jiřího Výborného
nenechala nikoho dlouho na židli. Při první přestávce čekalo na všechny
překvapení v podobě vystoupení Five Fellas. Mladí muži z Písku
předvedli neuvěřitelné kreace (popírající zákony gravitace) v silové
gymnastice a akrobacii. O tři vstupy s ukázkami různých tanců se opět
postarala paní Dana Strnadová se svým tanečním kroužkem Klubíčko.
Po malé lekci slušného chování na společenských akcích následovala
výuka tanců cha-cha a Domino, a tak si mohli všichni vyzkoušet, jak to
vlastně chodí v tanečních. Bylo hezké sledovat, jak se téměř všichni se
zaujetím zapojili. Poslední pauza byla ve 21:00, kdy na mládež čekala
jedna rychlá hra a poté losování devíti krásných cen, za které velmi

děkujme našim sponzorům (viz níže). Ke konci plesu nás, rodiče, trochu
zamrzelo chování některých žáků, kteří neudrželi myšlenku, že jsou na
plese, a pozapomněli všechna pravidla slušného chování. Protože jsme
ale velcí optimisté, očekáváme, že se to v příštím roce zlepší a ples
se bude odehrávat v klidnějším duchu.
Velmi děkuji všem rodičům, kteří pomáhali při přípravě plesu, všem
sponzorům, tanečníkům a hudebníkům a všem dětem, které si ples užily
a těší se už na další.
Za SRPŠ J. Španihelová

Sponzoři Školního plesu 2020

Město Blatná, Tesla Blatná, a.s., Elektro Němcová, Elektro Jankovský,
Leifheit s.r.o., Restaurace Beránek, Kavárna V Podzámčí, P + H Centrum,
Pizzeria Casa Verde, Drogerie TOP, MUDr. Zuzana Slavíková, Lékárna
Poliklinika, Vodoinstalace Štědroňský, COOP, Obuv-Sport p. Karban, Dura
a.s., Textil Pod Věží, Kadeřnictví Dagmar Holubová, ZD Lnáře, Papírnictví
Tomášková, Kadeřnictví Alča, TBP – transformátory s.r.o., Naradionline.
cz, Fitness One, Kopretina, Lékárna Arnika, Domácí pekárna Blatná, CKV
Blatná, STROM Lnáře, U Terezky, U Mlsouna, TJ Blatná, Universal-Plus
s.r.o., Optika Burdová, Myo Studio Březnice, Kulturní kavárna Železářství
U Šulců, Restaurace Sokolovna, Kavárna Grande, Veterináři Böhmova
vila, Svět dětí a sportu, Autodíly p. Bláha, Hořejš Jan, Drogerie Blovský,
Prodejna krmiv Milotová, Anglická móda, Biesse, Tiskárny p. Aichinger,
MVDr. Kalužík, Olga Tůmová – dentální hygiena

Dobří andělé na ZŠ TGM
Naše cesta k nadaci Dobrý anděl začala před
Vánoci. Tehdy jsme se ve třídě domlouvali, jak
bychom mohli blížící se vánoční svátky strávit.
Shodli jsme se jednoznačně na tom, že bychom
si chtěli Vánoce užít nejen v rámci naší besídky, ale také trochu jinak
– pomocí někomu jinému. Rozhodli jsme se obdarovat ty, kteří se
ocitli v těžké životní situaci. Věděli jsme, že máme hmotných dárků
dost, že mnohé věci, které nacházíme pod stromečkem, vlastně
vůbec nepotřebujeme a že jiní lidé takové štěstí nemají. Začali jsme
tedy pátrat po možnostech, jak a komu pomoci. Na počítačích jsme
vyhledávali informace o nejrůznějších charitativních organizacích.
Shodli jsme se, že peněžní prostředky námi darované zašleme
organizaci české. Ačkoli nás oslovily mnohé organizace a nadace,
rozhodli jsme se zaslat peníze nadaci Dobrý anděl.
Každý přispěl podle svých možností. Vybraná částka 2500 Kč nás
všechny potěšila. Peníze jsme zaslali, a stali se tak dobrými anděly.
Na webových stránkách nadace jsme měli možnost dozvědět se,
komu náš finanční příspěvek pomohl. Nadace Dobrý anděl pomáhá
rodinám, jež se ocitly v těžkých životních situacích kvůli závažnému
onemocnění. Jakákoli finanční částka těmto rodinám jistě pomůže.
„Dobré andělství“ ale můžeme provozovat i jinak – vzájemnou
pomocí, laskavostí a upřímným kamarádstvím.
Hana Čadková, Klára Jarešová, Valerie Pancová, Vanesa Pekárková,
Adéla Prokopiusová, žákyně VI. B
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Divadelní představení Souborné dílo
Williama Shakespeara
třída 6. B, ZŠ TGM Blatná
Dobrým andělem od 14.01.2020
Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly
v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.

Petr Sýkora
Spoluzakladatel nadace Dobrý anděl
V Praze 07.02.2020
Tento certifikát je vygenerován jako poděkování Dobrému andělovi za jeho andělství.

Andělské číslo:

21103456

Lyžařský výcvikový kurz
ZŠ TGM Blatná 2020
Letošní LVK proběhl ve dnech 4. 1. – 11. 1. 2020 tradičně na chatě
Cihelny na šumavském Zadově. Tentokrát jsme se trochu obávali spíše
jarního počasí a horších sněhových podmínek. Nakonec naše oblíbená
sjezdovka Kobyla byla dostatečně zasněžená a pro zdárný průběh výcviku
připravená. Kurz absolvovalo 42 žáků ze tříd 7. A a 7. B. Ti byli rozděleni
do tří skupin podle výkonnosti. Kromě praktické výuky měli žáci večer
přednášky na různá témata jako například lyžařská výstroj a výzbroj,
zásady bezpečného lyžování a další. Velice zajímavá byla také návštěva
Horské služby Zadov, při které nám jeden ze zaměstnanců přiblížil
práci záchranářů na horách. Součástí našeho nabitého programu byl
i fotbálek (staří versus mladí), závody ve slalomu, maškarní karneval
a diskotéka. Žáci si lyžák užili a podle jejich reakcí by si ho většina z nich
ráda zopakovala.
Mgr. Jaroslav Voříšek, učitel TV

Zájemci z řad žáků 6. – 9. ročníku se 15. ledna zúčastnili divadelního
představení Souborné dílo Williama Shakespeara. Ve hře vystupovali
pouze tři herci: Vincent Navrátil, Jaroslav Blažek a Ondřej Král. První dva
děti znají ze seriálu Ulice, což je velmi zaujalo. Komedie shrnovala situace
a postavy z celého Shakespearova díla. Herci průběžně ztvárnili mnoho
Shakespearových hrdinů i hrdinek ze 37 divadelních her. Kostýmy byly
improvizované a složené z nejrůznějších kusů současných i historických
oděvů. Představení bylo plné humoru a nadsázky a objevily se tu i odkazy
na současnost, např. na politickou situaci. Hudba, jejímž autorem je
rovněž Vincent Navrátil, skvěle doplňovala ukázky z Shakespearových
dramat. Komedie byla svižná, vtipná a odpovídala vkusu diváků
školního věku. Děti si připomněly všechny hry významného spisovatele,
které znaly, i ty, se kterými se setkaly poprvé. Žáci oceňovali především
humorné pojetí představení a excelentní výkony všech herců. Všem se
komedie líbila.

Maškarní karneval v MŠ Vrchlického
a Husovy sady
Žáci osmých ročníků se pomalu připravují na roli patronů, která je
čeká v příštím školním roce. Aby se seznámili s dětmi, kterým se budou
celý příští školní rok věnovat, navštěvují mateřské školy a účastní
se různých akcí s budoucími prvňáčky. Jednou z nich je i maškarní
karneval. Letos se v MŠ Vrchlického a v MŠ Husovy sady konal ve středu
26. února. Do MŠ Vrchlického se vypravili žáci VIII. A a do Husových
sadů VIII. B. Samozřejmě přišli také v maskách, aby mezi děti zapadli,
a tak se ve školkách objevili šmoulové, včelky, berušky nebo klauni.
Osmáci si s dětmi zatancovali, ale měli pro ně připravené i nejrůznější
soutěže. Nejvíc se líbila židličkovaná, tanec s balónky, překážková dráha
nebo házení kroužků. Všechny děti ze školek na závěr dostaly diplomy
za to, jaké krásné masky měly, a před obědem ještě chvíli s velkými
kamarády kreslily, co se jim na karnevalu nejvíc líbilo. Předškoláci stihli
i krátký pobyt na školní zahradě, samozřejmě ve společnosti svých
budoucích patronů. Karneval jsme si všichni moc užili a už teď se těšíme
na Mezinárodní den dětí, který strávíme opět společně.
PaedDr. Eva Wachtlová, třídní učitelka VIII. B

Návštěva VOŠ Volyně
21. 1. 2020 žáci 8. ročníku navštívili VOŠ a střední průmyslovou školu
ve Volyni, kde byl připraven program „Jak to chodí na průmyslové škole“.
V kongresovém centru zhlédli film o různých zdrojích energie s důrazem
na obnovitelné zdroje. Získali i informace o energetickém hodnocení
budov a spotřebičů. Poté měli možnost vyzkoušet si některé přístroje
používané ve stavebnictví (termokamera, zaměřovací laser) a připravena
byla i ukázka modelu auta na vodík. Dozvěděli se, že škola má kotelnu
na dřevoštěpku a vytápí jí nejen celý areál, ale i část města. V další části
programu si prohlédli areál průmyslové školy, která patří k nejstarším
v republice. Zajímavá byla hala s CNC strojem, kde se vyrábějí dřevěné
konstrukce. Prošli i další dílny, kde mohli vidět výrobky současných
studentů. Viděli ukázku práce s laserovou 3D tiskárnou, která vypálila
každému osmákovi jméno na pravítko. Program pokračoval testem ze
znalostí ochrany životního prostředí. Na závěr žáci získali informace
o jednotlivých studijních oborech volyňské průmyslové školy. Celý den
byl ukončen společným obědem.
Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Konference žákovských parlamentů
v Březnici
Jsme velice rádi, že naši přátelé z Březnice přijali výzvu uspořádat
letos konferenci žákovských parlamentů ve svém městě. Využili
prostor Kulturního domu a podpory MAS Podbrdsko. Podařilo se
jim sezvat šest škol, které na konferenci představily činnost svých
žákovských parlamentů. Z každé školy dorazilo deset zástupců – členů
žákovského parlamentu, s nimi koordinátoři, ale také ředitelé škol.
Naši školu v tradičních školních tričkách reprezentovali Karel Čada,
Martin Beneš, Martin Kafka, Jaroslav Brouček, Adéla Prokopiusová,
Vanesa Pekárková, Valerie Pancová, Anna Matějková, Hana Šilhová,
Sofie Baťková a koordinátorky Ludmila Růžičková a Věra Vitáková.
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Mezinárodní setkání
v Sargé les Le Mans

Prezentaci tvořili členové ŽP společně, do powerpointové prezentace
jejich nápady poskládal Karel Čada ze VII. A. Snažili jsme se informovat
o nejzajímavějších akcích pořádaných žákovským parlamentem … např.
Od maminky chutná nejlíp, Maratóny pořádané ve spolupráci s Městem
Blatná, prožitkové kurzy, spolupráce s bývalými členy ŽP, Městský
den dětí aj. Koordinátorka Ludmila Růžičková se také ujala vedení
krátkého semináře pro koordinátory a ředitele škol. Diskutovali jsme
o nejrůznějších tématech, nejčastěji ale o možnostech, jak financovat
činnost ŽP a jak sdílet zkušenosti např. pomocí vzájemného mentoringu.
Naše škola nabízí poradenství v oblasti žákovských parlamentů, a to
nejen samotným koordinátorům, ale také celým týmům žákovských
parlamentů.
Z reakcí zúčastněných dětí vyplývá, že je setkávání s ostatními školami
baví a přináší jim nejen radost, ale i vzájemné ponaučení. Ocenily všechny
prezentace, zapisovaly si podrobnosti některých zajímavých akcí, využily
také možnosti se na detaily některých akcí zeptat. V menších skupinkách
pak měly možnost prodiskutovat jednotlivé fáze projektu a zahrát si
společně několik „ledolamek“ vhodných nejen do parlamentu, ale také
do tříd. Z Březnice jsme odjížděli nadšení, že máme dalšího spojence,
kterého práce s tímto nástrojem občanského vzdělávání baví tak jako
nás.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

V roce 2017 se nám podařilo úspěšně navázat mezinárodní spolupráci
s dvěma školami ve Francii. Jedná se o školy Ecole Maurice Genevoix
a Ecole Notre Dame ve městě Sargé les Le Mans, kam se naše škola měla
možnost v květnu 2018 podívat a zúčastnit se mezinárodního setkání.
O rok později výprava sestávající z žáků, učitelů a rodičů dětí navštívila
naši školu. V letošním roce ve spolupráci pokračujeme a podílejí se
na ní právě vaše děti. Výstupy ze společných projektů budou k vidění
v prostorách školy.
21. – 24. 5. 2020 budeme mít opět možnost zúčastnit se mezinárodního
setkání ve městě Sargé les Le Mans. Čeká nás několikadenní pobyt ve
Francii, ubytování v rodinách a účast na mezinárodním setkání spolu
s výpravou z Německa, návštěva spolupracujících škol. Těšíme se, že
po roce opět uvidíme známé tváře, procvičíme si angličtinu, přidáme
pár nových francouzských slovíček a hlavně, že se budeme dobře
bavit. Chtěli bychom touto formou poděkovat Městu Blatná za to, že
mezinárodní spolupráci podporuje a že i letos finančně zaštítí naši cestu
na mezinárodní setkání.
Mgr. Ludmila Růžičková

Maškarní karneval

Ve středu 26. 2. 2020 ve 13.45 se naše školní jídelna jako každý
rok proměnila v taneční parket. Sešlo se 75 dětí v maskách a masky si
oblékly i některé paní vychovatelky. Byli zde různé kočičky, květinky,
piráti, vojáci, berušky, královna Zloba, čarodějnice, motorkář, vězeň
a mnoho dalších krásných masek. Během tance se hodnotili nejlepší
tanečníci a tanečnice, kteří dostali sladkou odměnu. Byly oceněny
i nejlepší masky karnevalu, které se společně vyfotily. Všichni se zapojili
do tance, který byl proložen soutěžemi. Tančilo se s balónky mezi čely,
chytaly se rybičky na udice, namotával se provázek s bonbóny na tužky,
nosil se pingpongový míček na lžíci a došlo i na oblíbenou židličkovanou.
Po spuštění písničky „Jede, jede mašinka“ se vytvořil dlouhý vláček, do
kterého se všichni zapojili. Na plese nechyběla ani bohatá tombola.
Děti si vylosovaly každý své číslo, na které si vyzvedly výhru. Po plese
děti hodnotily, jak se jim maškarní líbilo. Vybarvovaly obrázky balónků
a hodnocení dopadlo na výbornou. Můžeme tak akci považovat za
povedenou a příští rok ji určitě zopakujeme.
Jana Havlenová, vychovatelka ŠD

Jízda zručnosti
SOU Blatná 2020

Kurzy s rodilými mluvčími
Již poněkolikáté jsme na naší škole přivítali lektory z organizace
English Focus, kteří vedli týdenní kurzy s rodilými mluvčími. Do kurzů se
letos přihlásilo 58 žáků, kteří absolvovali celotýdenní výuku v anglickém
jazyce. Po dobu jednoho týdne tak měli žáci možnost zlepšovat své
znalosti angličtiny, procvičit si slovní zásobu a zejména si osvojit běžné
komunikační fráze. Lektoři si skupiny střídali, a tak byla výuka po
celý týden pestrá a doufejme, že i zábavná. Nechyběla ani procházka
zámeckým parkem, která je vždy doplněná hrou zaměřenou na rozvíjení
slovní zásoby. Na konci kurzu obdrželi všichni přihlášení žáci certifikát
o absolvování kurzu s rodilým mluvčím. Pro některé žáky to nebyl jejich
první a doufejme, že ani poslední certifikát. Kurzy pořádáme totiž každý
rok a jejich obliba stále roste.

Srdečně zveme všechny příznivce
moderní zemědělské techniky. Ve
středu 22. dubna 2020 bude Střední odborné učiliště Blatná pořádat
tradičně již 19. ročník regionálního kola „Jízda zručnosti“. Tato soutěž
je určena pro žáky zemědělských učebních a studijních oborů, kteří
v rámci své profese získávají řidičský průkaz na traktor.
Soutěží se v ovládání traktoru s přívěsem. Závodníci musejí předvést
své umění v ovládání této jízdní soupravy, projet trať s různými obtížnými
prvky včetně couvání, a to v co nejkratším čase a s nejmenším počtem
chyb.
Regionálního blatenského kola se každoročně zúčastňuje kolem 25
závodníků ze škol Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Tři
soutěžící s nejlepším umístěním postupují do národního kola, které se
letos uskuteční 12.6.2020 v SZeŠ Poděbrady.
Soutěž je významně podporována partnerskými firmami a institucemi, mezi hlavní patří Zemědělský svaz ČR, Agrozet a.s. České Budějovice,
Moneta Money Bank a Město Blatná.
V rámci soutěže bude připraven i bohatý doprovodný program.
Přijďte podpořit a fandit závodníkům
a prohlédnout si prostory a špičkové
vybavení našeho učiliště.
SOU Blatná
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Další akce, které nás čekají, jsou v článku Informace MLK.
V tomto roce, jak už jsem předeslal v minulém čísle „Sobáčka”, se
nemůžeme z finančních důvodů pouštět do realizace větších projektů,
ale některé menší realizovat budeme. Budeme se snažit získat na tyto
projekty dotaci a tak uvidíme, co se nakonec povede.
Závěrem přeji všem, aby po zimním období co nejrychleji
zregenerovali a jak se říká nastartovali organismus. Rovněž přeji všem
příjemné prožití Velikonočních svátků.
Pavel Vejšický
starosta města

Máme tu jaro
Skoro se ani nedá říct, že by tu už
konečně bylo jaro, neboť letošní zima
nebyla ta, na kterou jsme zvyklí ani
náhodou. Zimních radovánek jsme si
letos neužili vůbec a příroda si také příliš
neodpočinula. Snad se v průběhu jara
Bělčice
dočkáme vydatnějších srážek, aby v letních
měsících bylo dost vody. Určitě by se každý
z nás měl zamyslet nad tím, jak by mohl vodou šetřit.
K zalévání zahrad a zahrádek by šlo použít pochytanou vodu ze střech.
Takže pořízení větší nádrže na dešťovou vodu by bylo jistým řešením.
Podzemní vodou ve studních či vrtech je nutné opravdu šetřit. Uvidíme,
jak to bude v letošním roce se srážkami. Ale jak je vidět, klimatické
změny pravděpodobně opravdu probíhají.

Jak řekl klasik „pořád se něco děje”
a tak je tomu i u nás v Bělčicích
3.března se na radnici v obřadní síni otevřela výstava Městečka na
dlani. Expozice bude na radnici vystavena až do 4.dubna, takže je možné
přijít shlédnout vystavené panely s popisem jednotlivých městeček
v Jihočeském kraji.
8. března proběhla akce MDŽ v prostorách jídelny ZŠ. Každá příchozí
žena si mohla vybrat kytičku petrklíče a po usednutí a obdržení
občerstvení v podobě chlebíčků, vínečka či limonády, nastoupily děti
z mateřské školy a po nich děti ze základní školy se svým pásmem
básniček a písniček. K dobré náladě hrály harmoniky manželů
Lehečkových a myslím si, že se všechny přítomné dámy dobře bavily.
Tímto děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy a organizace této milé
akce.

Informace Místní Lidové Knihovny Bělčice
 Ve středu 25.března, od 16.00 hodin – beseda s kosmetikou FARMASI
– ukázka líčení a péče o pleť – bude probíhat v prostorách knihovny

 Velikonoční tvořivá dílna – výroba patchworkového vajíčka z mašlí

a stuh. Vše se uskuteční ve čtvrtek 1.dubna od 16:00 hodin – bude
probíhat v prostorách knihovny
 Soutěž ve vaření guláše – bude probíhat o velikonoční neděli
12.dubna, u fotbalového hřiště, před kabinami. Zájemci, kteří by rádi
ukázali své kulinářské umění, mají možnost se přihlásit na tel. čísle:
605 934 325, nebo osobně v knihovně Bělčice. Podmínky soutěže
budou upřesněné před akcí. Všichni jsou srdečně zváni a věříme, že
se najde dostatek „kuchtíků”.
 Ve čtvrtek 30.dubna – bude probíhat tradičně „Pálení čarodějnic”
na Višňovce

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO BĚLČICE
OTEVÍRÁ NOVOU PODNIKOVOU

PRODEJNU MASA A UZENIN
Z VLASTNÍHO CHOVU
Ve středu 18.3.2020 v 9:00 hodin
Otevírací doba: Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:00 – 16:00
9:00 – 16:00
14:00 – 18:00

Zprávičky z bělčické školičky
Hurá na lyže!
Naše oblíbená chata Eliška v obci Vítkovice v Krkonoších nás už
podruhé přivítala 6.3.2020. Dorazili jsme krátce po poledni, rychle se
ubytovali a ihned hurá na sjezdovku. Tentokrát všichni začátečníci zvládli
nazout lyžáky na správnou nohu, takže výuka mohla začít. Zkušení lyžaři
zakoupili permanentky a hned zdolávali červenou sjezdovku lyžařského
areálu Aldrov. V sobotu už zvládli naši začátečníci i dvakrát vyjet
sedačkovou lanovkou a stylovým pluhem sjet. Po skončení odpoledního
výcviku jsme navštívili bufet a pozdravili našeho vtipného kamaráda
Ivana. Po každé večeři jsme se vždy dozvěděli něco zajímavého
o lyžařské výstroji, něco o historii lyžování, připomněli si české lyžařské
a snowboardové světové úspěchy. Nejlepší však bylo sledování záznamu
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Dětský maškarní ples v Bezdědovicích

vlastního lyžařského umění. Některé skokanské výkony by byly hodny
vyšších ocenění. Obzvláště jeden borec ze 3. skupiny by zasloužil cenu
za jízdu po sjezdovce hlavou napřed. Do konce výcviku se všichni krásně
naučili lyžovat, a tak se předposlední den mohl uskutečnit Vítkovický
trojboj. Jelikož sněhu radikálně ubylo, trojboj byl tak trochu o umění
lyžovat po zbylém sněhu a nebrždění na trávě, dále pak o zouvání
a nazouvání lyží a o dobré fyzičce v běhu do kopce. Legrace jsme si
docela užili a naštěstí jsme se domů mohli vrátit až v pátek 13.3.,
i když byly školy uzavřeny již od středy 11.3. Můžeme mluvit o štěstí, že
jsme nejeli o týden později, jak bylo původně plánováno. Snad budou
sněhové podmínky příští rok lepší. Skol!

V neděli 9.2. 2020 byl pro děti připravený od 13:00 hodin ve
společenském sále obecního hostince v Bezdědovicích tradiční dětský
maškarní bál. První masky se začaly scházet už kolem jedné hodiny.
Během chvíle byl sál zaplněný dětmi ve velmi zajímavých a pěkných
maskách. Celé odpoledne uváděla Šárka Zbíralová za hudebního
doprovázel Karel Zbíral. Pro děti byly připravené různé hry, soutěže,

MOTTO: Z ničeho se nedá dělat věda
ani z vědy ne, natož pak ze života.
Jan Werich

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik
Be
e
zd ě d o v i c
Společenské
a kulturní dění v obci

V sobotu 25.1.2020 se konal v Bezdědovicích Turnaj v křížové
sedmě, který byl jubilejní třicátý a začíná druhé desetiletí pořádání
těchto turnajů. Turnaj a zúčastnilo se 9 dvojic. Vítězem a to potřetí se
stala dvojice SODAJ ve složení manželé Alena a Ota Burianovi. Vítězná
dvojice po odehrání všech zápasů měla na svém kontě šest výher a to
stejně jako dvojice na druhém místě, kterou ve vzájemném zápase
porazily. Na druhém místě skončila dvojice LEGENDY ve s ložení Karel
Staněk a Ota Buirian st. a na třetím místě skončila OLOE ve složení Josef
Suchánek a Milan Kupar. Vítězná dvojice za své výkony obdržela jako
vždy poháry. Během turnaje měli všichni účastníci zajištěno občerstvení
a za své výkony všichni obdrželi věcné dary. Turnaj sledovalo i několik
diváků. Již se všichni těší na další turnaj.
Text: Alena VestfálováFoto: Alena Vestfálová

písničky a tanečky. Za účast v soutěži děti obdržely drobné dárky,
sladkosti a domů si odnesly nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo,
bylo plné zábavy, smíchu, radosti a spokojenosti. Účast byla opravdu
hojná a o to víc se nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Všechny děti
odcházely s úsměvem na tváři a příjemně unavené. Doufáme, že i příští
rok se sejdeme v tak hojném počtu. Maškarní dětský bál pořádaly,
tak jako každý rok, členky ČČK ve spolupráci SDH a Obcí Bezdědovice.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nájemci obecního hostince pana
Jaroslavu Šípovi všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Text: Alena Vestfálová
Foto: Alena Vestfálová a Pavel Chaloupka

A na jaké akce se můžete těšit!
•
•

30. dubna Pálení čarodejnic
28. června Pouť (Bezdědovice, Dobšice, Paštiky)
Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese
www. bezdedovice.cz

17

Svazek obcí Blatenska - březen 2020

MDŽ v Bezdědovicích
Dne 7.března uspořádala Obec Bezdědovice za podpory SDH
Bezdědovice pro naše ženy MDŽ. Každá žena při příchodu dostala
poukázky na občerstvení. Na stolech bylo připraveno také občerstvení
v podobě slaného pečiva, sladkých zákusků nebo chlebíčků. Některé
ženy přinesly ochutnat své výrobky, které upekly nebo připravili. Jídla
bylo opravdu dost!
Jako každý rok byl připraven bohatý program. Na úvod přivítal ženy
starosta Jiří Bláha, popřál všem ženám krásný mezinárodní den žen
a seznámil přítomné s kulturním programem celého odpoledne a večera.
První vystoupila kapela H-Band ze ZUŠ Blatná. Pak nám přednesli
básničky děti z MŠ Vrchlického Blatná. Všechny děti byly moc šikovné
a sklidily velikánský potlesk. Nakonec vystoupil taneční kroužek Klubíčko
pod vedením Dany Strnadové. Všem ženám se vystoupení velice líbilo.
Po skončení programu obdarovaly děti všechny ženy květinou.
Každoročně dostávaly ženy karafiát, ale letos jsme udělali změnu a každá
žena si domů odnesla petrklíč. Květiny pro ženy zajistil SDH Bezdědovice.
A pak přišel hlavní hřeb programu – Divadelní vystoupení našich členů
SDH Bezdědovice. Tento rok si pro nás připravili pohádku „O červené
řepě“. Představení sklidilo velikánský úspěch a ohromující potlesk.
Všichni jsme ocenili nápaditost příběhu a hlavně kulisy, které si účinkující
vyrobili sami. Všem hercům patří velký dík, ale nesmíme zapomenout ani
na „kulisáka“. Vždyť s přípravami začali už v půlce ledna, kdy se scházeli
každou neděli. Ještě jednou moc děkujeme, chlapci! Byli jste úžasní!
Po celou dobu nás obsluhovali členové SDH Bezdědovice ve svátečních
uniformách. Večer nám zpříjemnil zahraním písniček na přání DJ Karel
Zbíral. Ovšem nejvíce si večer užili místní děti, které řádily do pozdních
hodin.
Moc děkujeme všem, kteří na pořádání akce podíleli!
Anna Staňková

Zprávy z naší obce…

Březí

Jako již tradičně se o prvním
březnovém
víkendu
konalo
v obci setkání za účelem oslavy
Mezinárodního dne žen. Přátelské
setkání pro místní ženy a dívky
zorganizoval sbor dobrovolných hasičů,
za což jim patří velký dík.

Naši jubilanti
Všem oslavencům, kteří oslavili či teprve oslaví
v průběhu března a dubna svá životní jubilea,
přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho
životního elánu, spokojenosti a pohody.
Benadiková Jaroslava
Čejková Marie		
Straková Marie		
Pintová Milada			
Kubeš Jiří		

60 let
71 let
85 let
68 let
83 let

HASIČSKÝ PLES
Každoročně
pořádá
Svaz
dobrovolných hasičů Buzice tradiční
hasičský ples, který se konal dne
7. 3. 2020 v obecním domě v Buzicích.
V letošním roce byla účast opravdu
veliká. Sál byl vyprodaný do posledního
Buzice
místečka. K tanci a poslechu hrála kapela
pana Klímy. Celý večer provázela veselá
atmosféra. Živá nálada byla viditelná na první pohled
jak u stolů, tak i na tanečním parketu. Připravená tombola byla opravdu
rozmanitá. O půlnoci pak proběhlo losování hlavní tomboly. Za všechny
dary bych zde jménem SDH Buzice chtěla poděkovat všem sponzorům,
kteří podpořili tento ples. Zábava po vyhlášení hlavních cen pokračovala
až do ranních hodin. Celý večer si všichni jistě užili a těší se na další
ročník.
Monika Peltánová

MAŠKARNÍ PLES

Dne 15. 2. 2020 se konal v obecním
domě v Buzicích tradiční maškarní bál
pro děti. Všechny děti z Buzic i okolí
se na tuto akci již těšily. Ve spolupráci
s jejich rodiči chystaly nejrůznější
masky. V Buzicích se sešlo mnoho
různých a i originálních masek.
V celkovém počtu se zúčastnilo
maškarního plesu přibližně 60 dětí
v doprovodu svých rodičů. Celé
odpoledne provázelo všeobecné
veselí, ke kterému se přidala
pohodová a přátelská atmosféra. Celá
akce byla podpořena hudebním doprovodem a tancem, ale také byly na
pořadu rozmanité soutěže pro děti.
Součástí maškarního plesu byla pro zúčastněné připravena i tombola,
která byla rozdělena na dvě části. V malé tombole bylo připraveno
celkem 70 cen, velká tombola pak obsahovala dalších 10 cen. Tímto bych
chtěla poděkovat všech sponzorům, kteří se podíleli svými hmotnými či
peněžitými dary na přípravách tohoto dne. Jmenovitě tedy za všechny
děkuji následujícím podporovatelům: Obaly Blatná s.r.o., Zemědělské
obchodní družstvo Škvořetice, CHVÁTAL Transport s.r.o., Obec Buzice,
SDH Buzice, Mika Foto, CAFFÉ Grande, Papírnictví – Hračky – Lego Jana
Křemenová.
Bylo také vyhlášeno a oceněno nejhezčích 7 masek plesu. Nejhezčí
maska plesu a spolu s tím získané první místo patřilo masce loutky,
kterou představoval Jakub Kotál. Oslavy se protáhly až do večerních
hodin a pro všechny to byl příjemně strávený den.
Monika Peltánová

Do

u b rav i c e

Krátce o dění
v Doubravici
Sportovní ples TJ
Sokol Doubravice

V sobotu 25.ledna se konal 2.sportovní
ples místních fotbalistů TJ Sokol Doubravice.
K tanci a poslechu hrála kapel EXIL ze Žichovic. Letos byl kulturní
program v podobě vystoupení kouzelníka Martina Hrušky z Pacova.
Vrcholem jeho vystoupení bylo zmizení dospělého chlapa v kouzelné
bedně, které se povedlo. Všem přítomným se jeho celé vystoupení
líbilo. Samozřejmostí byla i bohatá tombola, která obsahovala mnoho
hodnotných cen, jako divokého kance, elektrickou motorovou pilu nebo
poukaz na relaxační pobyt.
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Hasičský ples SDH Doubravice

Oslava MDŽ

Letošní hasičský ples SDH Doubravice se konal ve stejný den, jako
byl masopustní průvod, tedy 22. února. Ale i tak byla na plese vydařená
a početná účast, která se blížila ke stovce hostů. K tanci a poslechu
hrála kapela Talisman, jako již tradičně na tento ples. I zde byla možnost
vyhrát hodnotné ceny v tombole, jako byl divoký kanec, různé druhy
nářadí do dílny nebo dorty domácí výroby.

V sobotu 7.března se u nás v kulturním domě konala oslava
mezinárodního dne žen. O úvodním přivítaní a proslov se postaral
starosta obce Karel Fořt, následovalo několik vystoupení dětí z mateřské
školky. Mezi ně patřilo zpívání, krátké tanečky, ale největší vystoupení
byla pohádka O červené karkulce. O druhé vystoupení oslavy se
postaral Babský sbor z Poříčí. Zazpívali několik svých písniček. A poté už
následovala volná zábava.
Marcel Bečvář ml.
zastupitel obce

Masopustní průvod
Masopustní průvod se konal 22.února, který začínal jako v předchozích
ročnících v Nahošíně. Po obejití Nahošína se všechny masky přesunuli
do Doubravice. Mezi masky jste mohli potkat například dělostřelce,
kteří vždy vystřelili pořádnou salvu peří, Křemílka s Vochomůrkou,
bábu s nůší, pavouky, nevěstu se ženichem, smrťáka, vodníka, mlynáře,
tanečnici a další. V každém domě bylo pro masky připraveno bohaté
pohoštění.

Dětský maškarní
Poslední únorová sobota patřila
v Hajanech dětem, konal se zde již
tradiční maškarní bál. Na novém sále
bylo pro děti připravené odpoledne
plné zábavy. Celým programem
provázel „Veselý klaun Honza“, který
H a ja n y
měl pro děti připravené různé soutěže.
Nechyběl tanec s balónky, klobouček, závody
ve skákání či procházení pod tyčí. Pro návštěvníky
byla připravená bohatá tombola, občerstvení a pro masky, kterých se
sešel hojný počet, sladké odměny. K vidění byli andílci, supermani,
vodník, statečný policista i malá zdravotní sestřička, nechyběla ani různá
roztomilá zvířátka. DJ Šimon zajistil skvělý hudební doprovod a ochotně
dětem zahrál i písničky na přání. Odpoledne rychle uteklo a kolem půl
páté se spokojené maškary vydaly k domovu. Velký dík patří paní Editě
Zíkové a Haně Lisové za pomoc s přípravou celé akce a obci Hajany
a SDH Hajany za finanční podporu.
Hana Gregorová

Slavnostní otevření nového společenského
sálu v Hajanech a hasičský ples
Jednou z největších událostí v naší malé obci je jistě tradiční hasičský
ples. Letos se konal v sobotu 25. ledna. U této příležitosti se otvíral nově
zrekonstruovaný společenský sál, který do budoucna svou kapacitou
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OSLAVA MDŽ V HAJANECH

uspokojí narůstající počet obyvatel, kteří si v Hajanech budují svá nová
bydliště. Celou akci svými slovy zahájil starosta obce pan Miroslav
Bláha, který přítomné seznámil s tím, jak rekonstrukce probíhala
a také s výší investice, která byla z větší části hrazena z dotace. Poté
se přestřihla páska a tímto gestem byl oficiálně zahájen program plesu.
K tanci a poslechu nám hrálo oblíbené hudební seskupení Radka Šimsy.
Nechyběla ani tombola, která byla letos velmi bohatá. Pro více než dvě
stě hostů jsme si připravili přes čtyři sta cen.
Příprava takové akce je velmi náročná, především časově. Proto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání plesu podíleli, těm,
kteří přispěli do tomboly, i těm, kteří se plesu zúčastnili, a tím podpořili
zájem o dění v naší malé obci.

Masopust v Hajanech
V sobotu 22. února 2020 pořádala obec Hajany tradiční Masopust.
Začal přesně ve 14,00 hod na Zbirohu před „Bartušků“. Starosta obce
pan Miroslav Bláha povolil maskám vstup do Hajan a předal jim klíč,
kterým si ves odemkly. Na ozdobeném voze seděla hudba, která vždy
před domem zahrála písničku na přání. Každá hospodyňka si připravila
pohoštění – výborné koblížky, koláče, uzené a jiné pamlsky. Samozřejmě
nechybělo něco na zahřátí. Na voze úplně vzadu seděl Bakus, který na
celou akci dohlížel. Po ukončení průvodu byl uložen do rakve a pohřben
na celý rok až do příštího Masopustu. Do akce se zapojily snad všechny
věkové skupiny od nemluvňat až po seniory. Hajany ožily a všichni
zúčastnění si to pěkně užili.
Zdeňka Jestřábová, místostarostka obce Hajany

Na tuto oslavu jsem se moc těšila, protože již v předešlých letech
naši muži předvedli své herecké kvality a nápaditost. NEZKLAMALI!
Nejdříve nám zahráli drama o lotrovi Babinským s hudebním
a pěveckým doprovodem režiséra Petra Štěpána. Abychom se
vzpamatovali z drsného příběhu, do kterého jsme byli vtaženi, vymysleli
pro nás i vědomostní soutěž. Muži a mužíčci předváděli známé sochy
a ženy hádaly, co je to za dílo a kde stojí. Věrnost jejich uměleckého
ztvárnění jsme mohli posoudit na plátně, kde se promítala skutečná
podoba díla. Mohli jsme vidět např. Sochu Svobody, Malou mořskou
vílu, ale naši umělci se nezalekli ani složitějších sousoší, jako je sv.
Václav z Václavského nám. nebo pomník Jana Husa či sousoší Babička
z Babiččina údolí a mnoho dalších. Nakonec jsme mohli zhlédnout naše
menhiry s křížem. Toto provedení bylo tak zdařilé, že ho ženu uhádly,
k překvapení mužů, téměř okamžitě.
Všichni jsme se bavili znamenitě!!! Aby nám nic nechybělo, dostali
jsme vlastnoručně udělané chlebíčky a řízek se salátem skvělé kvality.
Jako tečka programu přišly zákusky s kafíčkem. Rozcházeli jsme se
v dobré náladě, plní nevšedních dojmů. DĚKUJEME!!! Těšíme se na
příště!
Renáta Turková

Zprávy z Hornosína
V sobotu 29. února se uskutečnil
v naší obci Masopustní průvod, který
byl zpestřením pro nás všechny.
Maškarám bylo nabízeno pohoštění
a jak pro dospělé, tak i pro děti. Tímto
bych chtěla všem poděkovat. Měli jsme
Hor sín
také štěstí a počasí nám přálo. Dětský
no
maškarní ples jsme pořádali na sále místního
kulturního domu, kde se děti sešli již v dopoledních
hodinách, aby si mohli po obědě odpočinout společně s rodiči a připravit
se na odpolední průvod. Pro všechny byly připraveny soutěže a ceny za
snahu a šikovnost při zdolávání úkolů.

Co připravujeme
V sobotu 14. března v odpoledních hodinách proběhne oslava MDŽ
v kulturním domě na sále. Z organizačních důvodů jsme byli nuceni
změnit původní termín.
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Jelikož se pomalu blíží Velikonoce, chystáme se opět uskutečnit
tvořivou dílnu společně s dětmi. Předpokládaný termín je prozatím
v sobotu 11. dubna 2020.
Ještě nemohu opomenout 30. dubna pálení čarodějnic na louce za
kulturním domem.
Další společenskou akcí u nás bude 9. května pouťová zábava
společně se zaléváním máje, kde si tradičně mohou všichni zatančit.
K tanci a poslechu zahrají „Kudrnáči “.
Jana Čtveráková

Začal rok 2020

Chlum

Letošní rok 2020 začal tak jako již
tradičně příchodem Tří králů. Kašpar,
Melichar a Baltazar přišli s kasičkou pro
Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou
ČR. Králové obešli obec a my věříme, že
koleda vybraná do jejich kasičky pomůže
potřebným.

Masopust
Chlum 22. února nepatřil chlumákům ale prapodivným příšerám
všeho druhu. Starosta obce předal vládu nad obcí náruživému
fotoreportérovi Hanzlíkovi a pod jeho patronací se maškary vydaly obcí.
U domků se příšery, i když některé dokonce pohledné, občerstvovaly
připravenými pochoutkami. Nechybělo ani nealko, alko. Zábava
s počtem obešlých domů rostla a dokončena byla v hospodě, kde byl
pochován Bakus, aby mohl být v roce 2021 opět vzkříšen.

Hasičský ples
Ples se v Chlumu konal 18.1.2020. Sál našeho kulturního domu
zaplnili místní občané i ti, kteří k nám přijeli z blízkého i vzdáleného
okolí. Hrála nám kapela pana Šimsy, hasiči připravili bohatou tombolu
a později i losování o kvalitní ceny. Všichni se dobře bavili a jsme rádi, že
se v naší obci takto pěkné kulturní akce pořádají.

Dětský maškarní bál
Děti se na svůj bál sešly 15.2.2020. Masek byl plný sál. Princezny,
indiáni, zvěř všeho druhu, děti ve věku miminek i školáků si pod vedením
dospělých zahrály hry, zatancovaly, pobavily se s kamarády a na konci
večera každý z nich dostal tašku s drobnými dárky. Děti, které měly
štěstí, navíc v tombole vyhrály pěkné ceny.

MDŽ 2020
A opět sál našeho kulturního domu. MDŽ bylo tentokrát ne 8 ale 7.3.
Plný sál pobavila muzika, děti přednesly maminkám pásmo písniček,
básní a pěkného vystoupení na píseň Karla Gotta. Pánové ženám
roznášeli pohoštění. Na závěr večera jsme se přenesli o řadu let zpět do
socialismu. Chlumští pánové v rolích socialistických pionýrů a svazáků
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atmosféru. Odpoledne proběhl dětský maškarní bál, kde si děti
zasoutěžily o spoustu cen.
V pátek 13.3. naše obec připravila posezení našich dam ku příležitosti
oslavy Mezinárodního dne žen.
Kvasníková Jaroslava

Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova,
Vrbna a Mračova
Ka d ov
předvedli stranickou oslavu MDŽ pod záštitou ROH (Revolučního
odborového hnutí). V pionýrských krojích, s kulturou pionýrských zvyků,
pánové přednesli řadu dobových socialistických básní. Dvě z nich Vám
nyní citujeme:
Radostné volby
Táta, máma, ba i děti, k volebním urnám rychle letí. Koho pak to všichni
volí? Je to soudruh Gottwald milý!
Jeřábnice (Josef Filgus)
Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí, chodila bych hrdě po ulici, na píšťalku
pískneš, soudruhu, přivezou ti všechno k soustruhu.
Miluše Kordulová

Informace z Chobota
Naši jubilanti
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili
své životní jubileum:

Chobot

Batistová Jarmila Kubát Jiří
Batista Josef
Suchý Jiří
Češka Pavel

Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší,
pevné zdraví a pohodu.
Miloš Kadlec – starosta
V sobotu 4.1. se
v chobotské hasičárně
konala valná hromada
SDH Chobot. Proběhly
volby a výbor zůstal
nezměněn. Dále měli
naši hasiči brigádu na
dřevo.

MOTTO:
„Umět udělat radost druhým bez
očekávání, že dostaneme něco nazpět,
nedělá bohatými pouze ty druhé, ale i nás
samotné.“
Petr Havránek

Obec Kadov zvedala poplatky
za odvoz komunálního odpadu

Známky na popelnice za rok 2019 budou platné do 31. 3. 2020. Do
tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního
odpadu na rok 2020 a přitom si vyzvednout platnou známku na rok
2020. Po termínu 31. 3. 2020 již svozová firma nikomu odpadovou
nádobu se starou známkou nevyveze.
Výše poplatků pro rok 2020:
Osoby s trvalým pobytem		
Děti s trvalým pobytem 		
Vlastník rekreační nemovitosti
Poplatek za psa zůstává také stejný

500,- Kč/osoba/rok
250,- Kč/dítě do 10 ti let/rok
700,- Kč/nemovitost/rok
100,- Kč

Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních
hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací
Vaší platby. Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy –
oukadov@tiscali.cz.
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek
základní výše poplatku. Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na
úhradu poplatků!
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
7.00 – 12.00
Středa
7.00 – 12.00
Čtvrtek			
Pátek
7.00 – 12.00

12.30 – 14.00
12.30 – 14.00
16.00 – 18.00

V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině
telefonicky na: Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049

O čem víme, že se chystá?
• Neděle 12.4. Velikonoční pinčes v bývalé škole v Kadově
• Čtvrtek 30.4. Stavění máje a pálení čarodějnic, lampionové
průvody
• Sobota 16.5. Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v Kadově
• Sobota 23.5. Pečení bramboráků v Poli
• Sobota 30.5. Dětský den ve Vrbně
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách
www.kadov.net

Tříkrálová sbírka 2020
Dne 7.3. uspořádaly SDH Chobot, SDH Uzenice a SDH Uzeničky
společně hasičský ples. Tombola byla bohatá a kapela vytvořila krásnou

Tříkrálová sbírka 2020 proběhla v našich obcích 11.1. a 12.1.2020.
V Kadově bylo vybráno 4 053,- Kč, v Poli 3 268,- Kč, ve Vrbně a Mračově
3 175,- Kč a ve Lnářském Málkově 2 813,- Kč, celkem tedy 13 309,- Kč.
Děkujeme Kolednicím i všem přispěvatelům.
Vt
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Polští hasiči

Polští hasiči nezahálí ani v zimě. Pustili se do opravy rybníku Klepsů
louže.

Didaktické představení
Don Quichot de la Ancha v Kadově
V sobotu 1. 2. 2020 představilo Divadlo Klauniky Brno na Myslivecké
chatě v Kadově úžasné didaktické představení Don Quichot de la Ancha
pro děti i dospělé. Vystoupení se opravdu povedlo a u diváků mělo
úspěch...
Vt

Dětský maškarní bál v Kadově 15.2.2020
Malá fotoreportáž z dětského maškarního bálu, který se konal na
myslivecké chatě v Kadově. Odpoledne plné soutěží, dovádění a odměn
si všichni náramně užili... Děkujeme Mysliveckému sdružení Diana Kadov
za zapůjčení chaty a úplně všem, kteří svými činy přispěli ke konání této
léta úspěšné akce.
vt

Co nás čeká v Poli

13.4. velikonoční pomlázka v doprovodu SDH Pole
31.5. lampionový průvod a pálení Čarodějnic

Zprávičky z Vrbna
Divočina na talíři
Mistr kuchařského umění Petr Stupka, již po několikáté navštívil
Vrbenskou hospůdku 21.2., kde přítomným ukázal, jak se připravuje
divočina. Příznivci dobrého jídla se usadili a naslouchali receptům
a postupům pochutin, které pak všichni zúčastnění ochutnali. Bylo
připraveno pět chodů:

Paštiková očka v salátu, Výluh
z kořenů a kostí s divnou buchtou,
Koule z divočáka na hromadě zelí
Daněk docela naměkko v šípkové
louži a pečeném křoví
Medovník přepatlaný k nepoznání
Všem moc chutnalo a Petr
Stupka byl odměněn dlouho
trvajícím krásným potleskem. Potlesk patřil i organizátorům manželům
Kiliánovým.
Další kuchařské čarování Petra Stupky ve Vrbně bude MARTINSKÁ
HUSA. Konání akce 13.11. 2020 v sále hospody Vrbno od 19 hodin.
Nutno zarezervovat místa na telefonním čísle 724 119 332.
Foto a text: Miloš Holý

Oslava MDŽ ve Vrbně

Dne 7.3. 2020 v 18.00 pořádal Vrbenský senior klub oslavu MDŽ
v hospůdce u Kiliánů. Každá žena dostala u vstupu krásnou květinu.
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Oslava začala hrou na kytaru a zpěvem Miloše Holého a pak se rozjela
diskotéka pro starší a pokročilé pod vedením Zdeňka Sudy. Všem
pořadatelům velký dík za přípravu oslavy.
Foto a text: Miloš Holý

Jarní úklid kolem Mračova

9. dubna 2020
Sejdeme se v 9 hodin
u kapličky v Mračově
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv
a výstražnou vestu!
Pavla Váňová Černochová

723 809 110

Počátek roku
v Kocelovicích
V sobotu 11. ledna se v místní
hospůdce konala výroční valná
hromada
kocelovického
sboru
dobrovolných
hasičů.
Jako
obvykle
Ko
c e l o v i c e byla zhodnocena činnost za minulý rok
a poté byl přednesen plán činnosti na rok
nadcházející. Taktéž bylo potřebné zvolit nové složení výboru sboru,
jelikož dosavadnímu skončilo funkční období. Navržen byl výbor
o stejném složení jako v minulé pětiletce, který byl následně i schválen
a odhlasován, a tak staronoví členové výboru budou pokračovat v práci
pro sbor i nadále.
V sobotu 8. února se pak konal tradiční hasičský ples. Už poněkolikáté
nám zahráli k poslechu, avšak především k tanci (od toho přeci ples je!),
hoši z kapely Kudrnáči, která letos slaví 15 let od svého vzniku a jejíž
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členové pocházejí z kraje Březnicko-Rožmitálska, jak sami uvádějí. Na
plese opět nechyběla ani bohatá tombola, rozdělená na tzv. malou
a velkou, tedy slosovatelnou, jež obsahovala hodnotnější ceny. Všem
sponzorům, včetně štědrých občanů obce Kocelovice, ještě jednou
velice děkujeme! Hasičský ples je (nejen) u nás v obci společenskou
akcí oblíbenou, což se naštěstí potvrdilo i letos. Na sobotu o dva týdny
později, tedy 22. února, byl u nás, stejně tak jako ve většině okolních
obcí, přichystán masopustní průvod. Jako již tradičně byl naplánován
sraz účastníků na devátou hodinu ranní a rovněž tradičně maškary
zahájily putování obcí hodně po desáté hodině dopolední. S hudebním
doprovodem, který zajišťovala harmonika a vozembouch, respektive
muzikanti na tyto nástroje hrající, obcházela až do pozdního odpoledne
naši obec pestrá skupina masek – od těch klasičtějších až po modernější
– tak například součástí průvodu byli myslivec s Červenou Karkulkou,
bába s nůší, kouzelnice, řidič ČSAD, švihák lázeňský, dáma z dvacátých
let, vojenský veterán, gepard, motýlek, žralok, medvěd či páreček včel
(nebo vos?). V řadě stavení bylo pro účastníky průvodu připraveno
menší či větší občerstvení, za které se hostitelům dostalo na oplátku
od masek obveselení. Ti, kterým po celodenním výkonu zbyly nějaké
síly, zamířili pak ještě do místní hospůdky, kde už na ně čekal hostinský,
a v zábavě se poklidně pokračovalo do večerních hodin.
Tereza Valachová

Přehled počasí v lednu a únoru 2020
v Kocelovicích a blízkém okolí
Leden 2020 byl teplotně nadnormální. Průměrná teplota v lednu
byla 0,7 °C, normál je -1,8° C. Nejtepleji bylo 31. ledna, kdy teplota
vystoupala na 11,7 °C, a ani v noci na 1. února neklesla pod 10°C. I denní
průměrná teplota byla přes 10 °C, což je v naší oblasti jev opravdu
mimořádný (zatím se tak stalo za 45 let čtyřikrát). Nejchladněji bylo
2. ledna, kdy se ochladilo na
-7,1 °C a při zemi pak na -9,2 °C. V lednu bylo 27 dnů mrazových a
4 dny ledové.
Srážkově byl leden velmi suchý. Spadlo 12,9 mm srážek, normál je
35,7 mm. V lednu bylo 17 dnů s vesměs slabými srážkami (nejvíce 8.1.,
2.3 mm), z toho v 9 dnech slabě sněžilo, ale sněhová pokrývka o síle
aspoň 1 cm se nevytvořila.
Sluneční svit v lednu byl nadnormální. Slunce svítilo 69 hodin, normál
je 52,7 hodin. Nejdéle slunce svítilo 2. ledna, 7,8 hodiny. V osmi dnech
slunce nesvítilo. V lednu byly 2 jasné dny, 20 zatažených, 8 dnů se silným
větrem a jeden s bouřlivým (max náraz 90 km/hod), 13 dnů s mlhou.
18. ledna v ranních a dopoledních hodinách se vytvořila nebezpečná
ledovka. °
Únor 2020 byl extrémní. Teplotně byl nejteplejší od začátku měření
v roce 1976. Průměrná teplota +3,9 °C je o 4,9 °C vyšší, než je průměr
(-1,0 °C). Nejtepleji bylo 16. února (max. teplota 14,2 °C). Nejchladněji
pak 9. února (min. teplota -4,5 °C ve 2 m nad zemí a -6,4 °C při zemi).
V únoru bylo 13 dnů s teplotou alespoň část dne pod nulou, celodenní
mráz se nevyskytl.
Další extrém byl ve srážkách. Po dlouhém období nízkých srážek
spadlo v únoru 75,7 mm při normálu 25.9 mm (!!) a únor 2020 se stal
nejbohatším na srážky od roku 1976. Protože nebyla promrzlá půda,
srážky se většinou vsákly do země, ale vzhledem k dlouhodobému
deficitu srážek to stačit nebude. Další zajímavostí je, že nebyl žádný sníh.
Až na konci měsíce napadlo 10 cm sněhu, ale ten rychle odtával. Nejvíce
srážek měl 3. únor, 11,0 mm (v dešti).
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Sluneční svit byl v únoru podnormální – slunce svítilo 60.9 hodin
(méně než v lednu), normál je 84.9 hod. Nejdéle slunce svítilo 9.února,
7,4 hodin.
V únoru byl téměř každý den se silným až bouřlivým větrem. Největší
náraz byl při přechodu studené fronty 11. února, 33,4 m/sek = 120,2 km/
hod. Pády stromů na el. vedení způsobily i v naší oblasti šestihodinový
výpadek proudu. Průměrná rychlost větru v únoru 6,6 m/sek je druhá
nejvyšší od roku 2002. Tehdy byl průměr 7,2 m/sek. V únoru bylo 22 dnů
se silným větrem, 4 dny s bouřlivým, jeden den s bouřkou, jeden den
s mlhou, 5 dnů bez slunečního svitu, žádný den nebyl jasný, ale zato bylo
16 dnů zatažených. Únor se vyznačoval přechodem velmi hlubokých
tlakových níží (925 hPa!) přes západní Evropu k severovýchodu a nepřízní
počasí jsme byly proto částečně ovlivněni i my.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 1.3.2020

Pečení chleba
ve Vrbně

Sraz naší veselé skupiny SPaDLa byl
u kapličky na návsi 15.února 2020 ve
14.hodin, šlo se na pečení chleba. Jako
každý rok nás pozvali manželé Jana a MiLa žá n ky
lan Trhlíkovi. Letos se nás sešlo opravdu
málo, ale cestou bylo veselo. Na trase byly
připravené úkoly, tentokrát ze zeměpisu. Jak
jsme dorazily do Vrbna, tak nás manželé vítali před vchodem dobrou
medovicí. Po vyhodnocení úkolů, ale jelikož jsme tak trochu všechny opisovaly, jsem medaili
převzala za skupinu
já. Zadělávalo se těsto, když vykynulo, tak
se vyvalovalo a dávalo do pomoučených
ošatek a nechávalo
se ještě kynout. Jak
se vyhrabala pec od
žhavého popela, tak
se tam chléb sázel
velkou lopatou. Pro
dobrou náladu nám
na kytary zahrál Vladimír Dráb a Miloš Holý, patří jim velké dík. Popíjel se kominíček, to je vaječný koňak a na vrchu je mletá káva, to nás,
jak se správně pije, učí každý rok Milan Trhlíků. Po upečení chleba se
ochutnával a k tomu byly výborné domácí jitrničky. Tento den si všichni
užijeme, proto manželům moc děkujeme. Domů jsme se vracely v pozdních večerních hodinách s výborným chlebem a výbornou náladou. Tak
snad zase za rok.

Masopust

V sobotu 29. února byl sraz masek u obecního úřadu ve 13.hodin.
Sešlo se nás asi dvacet, u nás chodí převážně ženy a děti. Letos to
ze svého vozíku jistil pan Lorénc, veselí kominíci měřili výfukové
plyny, řezníci ty nabízí svoje výborné buřty a k tomu zelenou. Zašlo se
do každého stavení, kde na nás čekali s pohoštěním a s něčím na zahřátí
i pro dobrou náladu. Na harmoniku nás doprovázela Eva Šmolíková patří
jí velké poděkování. Když se obešla celá vesnice, bylo to dost náročný,
ale stejně jsme zašli všichni do klubu turistů, kde zábava pokračovala.

Na harmoniku k Evě se přidal na bubny náš oblíbený František Bašta
a později ještě na harmoniku Dominik Majer, moc jim děkujeme. Každý
rok se masky obměňují, všichni si tento den užijeme, je to přece jednou
do roka., tak snad zase za rok.

Přání k narozeninám

Ve čtvrtek 5.března šli z obecního úřadu starosta Václav Křivanec
a místostarosta Martin Burda přát paní Klecánové ke krásným 80.
narozeninám. K nim se připojila i naše skupina SPaDLa taky poblahopřát.
Děkujeme za výborné pohoštění a hezké posezení, při kterém se
vzpomínalo na staré dobré časy. Ještě jednou přejeme pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.

Oslava MDŽ

V sobotu 7. března se sešly ženy v klubu turistů, oslavit svátek MDŽ,
každá jsme přinesla něco dobrého. Na kytaru nám zahrál Vladimír
Dráb a hned se rozjela dobrá nálada. Starosta Václav Křivanec nám
pogratuloval a každé předal krásnou červenou růži. Povídalo se
a zpívalo se do půlnoci, kdy jsme se všichni společně rozcházeli do svých
domovů, škoda, že se nás sešlo málo. Vladimírovi děkujeme, za jeho
písničky, veselo je celý večer, a tak to má být.
Autor a foto Marie Kovářová
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Zánik
Římskokatolické
farnosti Lnáře
Dnem 1. 1. 2020 přestala existovat
právnická
osoba
Římskokatolická
farnost Lnáře. Právním nástupcem je
Lnáře
Římskokatolická farnost Blatná, k níž byl její
správní obvod připojen. Dosavadní farní kostel
Nejsvětější Trojice (do roku 1950 též klášterní) tím poklesl na filiální
a má stejný status jako kostel sv. Mikuláše na lnářském hřbitově. Farním
kostelem pro Lnáře je od uvedeného data děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné. Stalo se tak rozhodnutím biskupa v souvislosti
s celkovou redukcí počtu farností v rámci českobudějovické diecéze.
Zaniklo jich tímto způsobem celkem 113, ve strakonickém vikariátu,
kam spadají i Lnáře, to bylo šest farností. V sousedním vikariátu sušickonepomuckém šlo o 14 farností, mezi nimiž jsou i Budislavice a Kotouň,
abychom jmenovali ty, jež leží v blízkém okolí Lnář.
Třebaže z hlediska duchovního je tato skutečnost spíše méně
podstatnou, z historie naší obce tím zmizel další, kdysi nedílný a důležitý
prvek. Předcházela tomu likvidace Konventu Řádu Bosých augustiniánů
Lnáře v loňském roce, k níž přikročilo řádové ústředí v Římě s ohledem na
absenci členské základny v naší republice a tím i nemožnost a nepotřebu
využívat přímo pro účely řádu jeho zdejší majetek. Jak známo, zůstaly
budovy kláštera i po restituci v roce 1996 nadále ponechány k dispozici
stávajícímu zdravotnickému zařízení.
Uveďme nyní některá fakta z historie lnářské farnosti. Samostatná
duchovní správa zde fungovala již v polovině 14. století. Zahrnovala tehdy
kromě Lnář také Zahorčice, Řiště a zřejmě i Předmíř a Zámlyní. Ještě
roku 1426, tedy v plném proudu husitských válek, tu působil katolický
kněz. Poté ale můžeme předpokládat utrakvistické duchovní, neboť
místní vrchnost, Zmrzlíkové ze Svojšína, se hlásila ke kalichu. Třebaže
projevovala péči o farní kostel sv. Mikuláše, není vzhledem k celkovému
nedostatku kněžstva, a to jak katolického, tak nekatolického, příliš
pravděpodobné, že by fara ve Lnářích byla v této době kontinuálně
obsazena. Situace se příliš nezměnila ani s příchodem katolického pána
Volfa Novohradského z Kolovrat († 1609) roku 1577. Ten se sice snažil
posílit na lnářském panství římskou víru, ale ustanovení vlastního kněze
pro Lnáře nejspíše nedosáhl. A tak sem na jeho žádost dojížděli v různých
intervalech duchovní z okolních far – Blatné, Kasejovic, Kvášňovic či
Myslíva. Dodejme, že v této době ještě stálo farské obydlí, po němž ale
dnes již nejsou stopy a nedokážeme jej ani lokalizovat.
Roku 1624 byly Lnáře a s nimi také Kocelovice s kostelem
sv. Bartoloměje přiděleny k administraci faráři z Kasejovic, čímž na
ně přešly také některé požitky dosud náležející ke lnářské faře. Oba
připojené kostely byly pokládány za filiální, jak dosvědčují farářské
zprávy z let 1677 a 1700.
Významnou událostí bylo roku 1684 založení kláštera bosých
augustiniánů při již existujícím kostele Nejsvětější Trojice, vystavěném
v šedesátých letech 17. století na místě starší kaple téhož zasvěcení
z roku 1599. Řeholníci měli povinnost obstarávat bohoslužby v zámecké
kapli sv. Josefa, a především sloužit v nyní klášterním kostele předepsané
mše za zakladatele kláštera i další osoby, které si zde během let zřídily
různé další mešní fundace. Měli též vypomáhat místnímu duchovnímu
správci, což se přes počáteční obavy okolního světského (to jest
neřeholního) kněžstva ze ztráty souvisejících požitků ukázalo nakonec
velice prospěšným.
Tato situace trvala až do sklonku 18. století, kdy císař Josef II.
v rámci svého reformního úsilí zaměřil pozornost také na zahuštění
sítě far a škol, aby mohla církev co nejefektivněji působit při výchově
a formaci poddaných v uvědomělé obyvatele monarchie. Jeho
nejvyšším rozhodnutím z 13. 9. 1786 byla vynětím z pravomoci
kasejovického faráře obnovena samostatná farnost Lnáře. Duchovní
správa byla přitom svěřena klášteru, avšak většina požitků zůstala
faře v Kasejovicích, neboť klášter měl vlastní hmotné zabezpečení ve
formě fundace, pojištěné natrvalo na velkostatku Lnáře. Toto poněkud
zvláštní právní uspořádání se odráží v jednom z pomístních názvů, jímž
je takzvaná Farská cesta, komunikace v západní části intravilánu obce,
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která procházela přes pozemek
kasejovické fary. Při ní stojí patrové
stavení čp. 25 označované občas jako
„fara“, ačkoli ve skutečnosti nikdy
nešlo o obydlí faráře, ale o budovu
farní školy, zřízené ve Lnářích rovněž
v souvislosti s obnovením farnosti na
sklonku 18. století.
Do farního obvodu, či jak se
tehdy říkalo farní osady, byly při
znovuzřízení samostatné duchovní
Pečeť farního úřadu Lnáře
správy zahrnuty Lnáře, Zahorčice,
6. 8. 1838
Tchořovice,
Kocelovice,
Řiště
a původně též Paračov a Hajany,
které se ale záhy vrátily na žádost
farníků zpět pod Blatnou. Ze samot
patřil k farnosti Podhájský mlýn
a pohodnice ve Lnářích, Dolejší
mlýn ve Tchořovicích, Nový Dvůr
u Kocelovic a bažantnice. Naopak vsi
Předmíř a Zámlyní zůstaly součástí
kasejovické farnosti.
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
se stal farním, zatímco dosavadní
farní kostel sv. Mikuláše zůstal
filiálním; stejný status byl ponechán Razítko farního úřadu ve Lnářích otisk
z 25. 2. 1939
kostelu kocelovickému. Duchovní
správa též vykonávala dohled nad školou ve Lnářích a nově zřízenou (po
jistých peripetiích) školou v Kocelovicích. Patronát nad farním kostelem
náležel klášteru, nad oběma filiálními kostely, školami a též zámeckou
kaplí sv. Josefa ve Lnářích pak majiteli panství.
Na území farnosti se nacházely dva veřejné hřbitovy. Jeden byl při
kostele sv. Mikuláše ve Lnářích, kam pohřbívali své zemřelé farníci
ze Lnář, Zahorčic, Řišť, též bohatší hospodáři ze Tchořovic a tamější
zaměstnanci velkostatku. Druhý hřbitov u kostela v Kocelovicích
využívali místní obyvatelé a ostatní Tchořovičtí. Správu obou pohřebišť
vykonával až do roku 1956 farní úřad. Poté ji převzaly příslušné místní
národní výbory. Lnářský řeholní konvent měl navíc od roku 1906 svůj
soukromý hřbitov v klášterní zahradě. Poslední pohřeb zde proběhl
v roce 1947. Na podzim 2018 byly ostatky řeholníků exhumovány,
uloženy do krypty kostela Nejsvětější Trojice, náhrobní kříže přemístěny
před kostel a prostor bývalého řádového hřbitova zplanýrován.
K povinnostem duchovní správy náleželo v neposlední řadě vedení
matrik narozených, oddaných a zemřelých, které byly pro obnovenou
farnost založeny roku 1787.
Řád bosých augustiniánů obstarával duchovní správu de jure až do
násilného zastavení činnosti konventu roku 1950, v osobě posledního
převora, P. Václava (občanským jménem Karla) Vystrčila, pak až do jeho
smrti v roce 1981. V čele stál farní administrátor, jehož ale věřící běžně
nazývali farářem, stejně jako to nezřídka činil on sám i v oficiálním
úředním styku. Někteří administrátoři byli souběžně převory konventu.
K výpomoci byl ještě ustanoven kooperátor (kaplan), který měl
povětšinou na starosti oba filiální kostely a výuku náboženství ve
školách na území farnosti, k nimž roku 1894 přibyla ještě nová škola ve
Tchořovicích.
Ve dvacátém století zasáhlo do vývoje farnosti velmi citelně několik
skutečností. Nedlouho po vyhlášení samostatné republiky to byl vznik
místní náboženské obce Církve československé (husitské), jež se ve
Lnářích ustavila roku 1920 pod vedením bývalého člena augustiniánského
konventu Adolfa Arnošta (řeholním jménem Alipia od sv. Řehoře), který
se stal jejím prvním farářem. Od jeho úmrtí uplyne v září tohoto roku
osmdesát let. K nové církvi přestoupila nadpoloviční většina obyvatel
Lnář. V ostatních vesnicích farní osady bylo toto procento nižší. V letech
1920–1924 užívala Církev československá k bohoslužebným účelům
filiální kostel sv. Mikuláše, který ovšem nakonec musela na zásah
okresního hejtmana Antonína Čubra a vyšších politických kruhů strany
lidové vrátit zpět římskokatolické farnosti. Vlastní kapli si pak mohla
vybudovat až v roce 1948. Protože byla úzce napojena na Tělocvičnou
jednotu Sokol, nejvýznamnější a silně vlastenecky orientovaný spolek
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v obci (Adolf Arnošt byl dokonce starostou jednoty), stala se důležitým
organizátorem lokálního kulturního a společenského dění. Její příslušníci
měli významný vliv i v obecním zastupitelstvu.
Hromadný odklon věřících od tradiční římskokatolické církve na
počátku dvacátých let minulého století, na nějž bylo ovšem „zaděláno“
již před první světovou válkou, vyústil také v rezignaci P. Aloise Majera,
na úřad duchovního správce v roce 1921. Jinak zasloužilý komunální
a spolkový činovník, avšak konzervativně založený, k tomuto kroku
dospěl sám a bylo mu to za stávající situace doporučeno i nadřízenými
církevními orgány.
Únorový převrat v roce 1948 přinesl zestátnění velkostatku
a následně též zrušení všech patronátních závazků vůči klášteru
i kostelům. O dva roky později skončila státním zásahem činnost
místního augustiniánského konventu. Jelikož jediným knězem lnářské
řeholní komunity byl v tu dobu P. Václav Vystrčil, směl zůstat, aby byla
duchovní správa zajištěna. Protože budovy kláštera byly odevzdány
k jinému využití (nejprve sloužily jako nápravné, pak jako zdravotnické
zařízení) a jemu vymezen jen malý byt, kde mu bylo bydlení
všemožně znepříjemňováno, řešil nastalou situaci pronájmem prostor
v soukromém domě čp. 183 manželů Bartákových pod klášterem. Když
byl ale roku 1958 ustanoven administrátorem v Kasejovicích, odstěhoval
se do mnohem příhodnějších podmínek na tamější faru, zatímco do
Lnář (a do Kocelovic) následně již jen dojížděl.
Po roce 1948 také došlo v obci k výrazné obměně obyvatelstva
vlivem odchodu mnohých starousedlíků a příchodu nových jedinců
i celých rodin za prací u zdejšího státního statku, rybářství, lesů, či
za lepším ovzduším apod. Toto vše, ruku v ruce s vymíráním starších
generací, a především s celkovou sekularizací společnosti, vedlo během
let k postupnému úbytku věřících, a to jak u římskokatolické, tak
u československé církve.
Na závěr připomeňme jména duchovních, kteří se od roku 1786
vystřídali ve funkci administrátorů farnosti Lnáře. Byli to: Prokop
Procházka (od Proměnění Páně), 1786–1799; Benedikt Gürtler
(od sv. Jana), 1799–1823; Augustin Wöber (od Nejsvětější Trojice),
1823–1847; Benedikt Holý (od sv. Zuzany), 1847–1856; Matěj Jána
(od sv. Václava), 1856–1857; Bernard Kunstar (od sv. Konstancie),
1857–1894); Alois Majer (od sv. Benedikta), 1894–1921; Jan Procházka
(od sv. Aloisia), 1921–1934; Fulgenc Novotný (od Nejsvětějšího Srdce Páně),
1934–1937; Jan Procházka (od sv. Aloisia), 1937–1947; Václav Vystrčil
(od Nejsvětější Svátosti), 1947–1981, od roku 1958 excurrendo
(dojíždějící) z Kasejovic.
Po smrti P. Vystrčila byla farnost Lnáře administrována již jen
excurrendo, a to těmito duchovními: Jiří Mráz z Bělčic, 1982–1999; Jiří
Čepl z Kasejovic, 1999–2009; Robert Konrad Paruszewski z Kasejovic,
2009–2019; JCLic. Mgr. Rudolf Maria Hušek, SChLJ z Blatné, tento od
1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 jako administrátor excurrendo a od 1. 1. 2020
pak dojíždí do Lnář z pozice administrátora nástupnické farnosti Blatná.
Vladimír Červenka
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V druhém lednovém týdnu nás navštívilo divadlo Letadlo a společně
s dětmi jsme se vydali do Afriky. Pomocí písniček a skvělých rekvizit
jsme se seznámili s žirafou, kterou bolel krk. Dále s opicemi na liánách,
lvem, velbloudem a černoušky. Nakonec se nám představila zebra, která
nevěděla, zda je bílá s černými pruhy nebo černá s bílými. Jelikož ani my
nevěděli, jak je to správně, sestavili jsme jí krásnou písničku. Po písničce
už nebyla smutná a nakonec jsme odletěli zase zpět do naší školky.

Karneval pro děti
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se mateřská škola jako mávnutím kouzelného
proutku proměnila ve školku pohádkových bytostí. Nastala totiž doba
tradičního karnevalu a děti přicházely do školky vybaveny maskami
oblíbených hrdinů a pohádkových bytostí. Po svačině vypukl netrpělivě
očekávaný maškarní rej a děti se mohly v rytmu oblíbených písniček
předvést ve svých „rolích“ a „vyřádit“ se. V průběhu dopoledne byl pro
děti připraven program ve formě soutěží a her. Celou akcí provázelo
veselí a dobrá nálada.

Mateřská škola Lnáře

Zimní období v naší mateřské škole nám zpestřilo několik akcí, na
které se děti vždycky moc těšily. V úterý 7. 1. 2020 jsme začali jezdit
společně s žáky základní školy na plavání do Horažďovic. Kurz měl
10 lekcí. Hlavním cílem bylo seznámení s pocitem být ve vodě či pod
vodou a nauka základních plaveckých pohybů. Plavání bylo ukončeno
rozdáním „mokrého“ vysvědčení pro každého plaváčka, který se kurzu
účastnil. S dětmi jezdíme na plavání opravdu rádi a těšíme se, až budeme
kurz absolvovat příští rok.

Na co se budeme těšit?
25.3. nás navštíví divadlo Z bedny s pohádkou Perníková chaloupka
26.3. uspořádáme velikonoční tvořivou dílnu pro rodiče a děti
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27

se představí divadlo Okýnko s pohádkou
Jak koza pletla pomlázku
pojedeme do Pohádkové kovárny v Selibově
Eva Machovcová, MŠ Lnáře

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
Poslední lednový den asi nejvíce prožívali prvňáčci, kteří se dočkali
svých prvních vysvědčení, na kterých se to jedničkami jenom hemžilo.
Po předání výpisů z vysvědčení ve třídách jsme se všichni pobavili
a poměřili své síly a vědomosti v soutěži Bludišťák. Tři pětičlenná
družstva s kapitány z řad paní učitelek ze všech sil plnila rozmanité úkoly.
Soutěžní klání vyhrálo druhé družstvo pod vedením kapitánky paní
učitelky Pribolové. Velké poděkování patří paní vychovatelce Boušové
za celou realizaci a přípravu soutěže.
Ani letos jsme nezapomněli na předškoláky z mateřské školy, pro
které jsme připravili Zábavné odpoledne v Ledovém království plné
zajímavých úkolů i zábavného tvoření. Tentokrát děti přivítal sněhulák
se svojí družinou a společně si zatančili v rytmu svižné zimní písničky.
Poté sněhulák k tanci vyzval i předškoláky, kteří tak alespoň při tanci
zakusili dotek zasněžené zimy, o které si letos mohli opravdu nechat
jenom zdát.

Besedy
s policistou
Během února proběhly v naší
škole besedy s policistou panem
Martinem Tůmou. Mladší žáci se
dozvěděli důležité informace týkající se bezpečnosti při cestě do
školy a při různých dopravních
situacích. Starší žáci byli zajímavou formou seznámeni s možnými riziky při používání moderních komunikačních technologií
a sociálních sítí.
V rámci odborně tematických setkání pro rodiče v rámci projektu
Šablony ZŠ a MŠ pan Tůma seznámil s výše uvedenou problematikou
i rodiče.
V rámci hudební výchovy si paní učitelka pro žáky připravila soutěž
ve zpěvu lidových písniček Lnářský zvoneček. Vítězní zpěváci se v březnu
zúčastní okresního kola soutěže Jihočeský zvonek ve Strakonicích.
Přejeme jim hodně štěstí!

Maškarní ples v tělocvičně školy
Poslední únorový den prostorný sál kulturního domu zaplnili udatní
rytíři, krásné princezny a tanečnice ve slušivých oblečcích, piráti, motýlci, berušky a mnoho dalších hezkých masek. O hudební produkci se letos
naprosto profesionálně postaral pan Tomáš Dráb z Blatné. Příjemné melodie známých písniček přímo vybízely přítomné dětičky a jejich rodiče
k tanci. Děti s chutí nejenom tančily, ale i soutěžily. O bezchybný průběh a organizaci nápaditých soutěží se podobně jako v letech minulých
postarala paní vychovatelka Jaroslava Boušová. Některé maminky, paní

učitelky i paní asistentky napekly nebo připravily několik druhů sladkých
i slaných dobrot, které jsme prodávali ve vestibulu za symbolickou cenu.
Výtěžek z prodeje byl zčásti darován jako příspěvek na rehabilitační metodu TheraSuit pro
Filípka Marka z Dožic
a zčásti Dětskému
centru Jihočeského
kraje sídlícímu ve strakonické
nemocnici.
Velké poděkování patří zejména organizátorům celého maškarního plesu, Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ
Lnáře pod vedením
paní Lenky Poštové,
díky jejichž společné
snaze o získání sponzorských darů do tomboly a bezchybný průběh celé akce si určitě všechny děti i jejich rodiče užili opravdu hezké odpoledne. A na závěr bych
chtěla ještě jménem zástupců SRPŠ poděkovat všem ochotným sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly.
V karnevalovém veselí jsme pokračovali v dalším týdnu i ve škole.
Rozličné a nápadité masky tentokrát oživily prostory tělocvičny, kde
tančily a soutěžily, co jim síly stačily. Odměnou pro všechny děti
byly sladké dobroty a také překvapení v podobě dárečků z tomboly.
Odměnou pro nás pedagogy byly spokojené úsměvy dětí a příjemná
atmosféra, která vládla během celého plesu.
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře

Beseda
s panem Šestákem
15.2. 2020 proběhla v Mačkově
na sále obce beseda s panem
Šestákem na téma „Z Čech až na
konec světa“. Obdivuhodná odvaha
M a č ko v
a zamyšlení na tím co člověk dokáže
téměř v jakémkoliv věku, zůstala v mysli
všech přítomných.
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Oslava MDŽ
7.3. se v Mačkově uskutečnilo MDŽ. Sešlo se přes 50 žen. Děti secvičily
krásné a vtipné scénky. K poslechu hrála kapela Tamty. S kávou, vínem,
zákusky a chlebíčky s květinou, i pro tu nejmenší holčičku, se posezení
v příjemné atmosféře prodloužilo do večerních hodin. Kapela byla
ochotna zahrát déle, než byl původní plán a došlo i na společné tance.
Domů se účastnice rozcházely s úsměvem a plny nejen dojmů.

Druhý ročníku mačkovského prší
Vítěz druhého ročníku mačkovského „prší“ přišel k místu u hracího
stolu jako slepý k houslím. Náhoda hraje v životě lidském nezastupitelnou
roli. Ta, která přivedla Josefa Punčocháře z Chlumu do obecního domu
v Mačkově zrovna tehdy, když tam probíhal druhý ročník turnaje v „Prší“,
patřila do kategorie těch šťastnějších. Josef Punčochář totiž nakonec
bitvu s „čertovými obrázky“ opanoval a vysloužil si pomyslné generálské
výložky.
„Vůbec nic jsme o tomhle turnaji nevěděli. Jeli jsme s rodinkou do
Bošovic na oběd a při zpáteční cestě se tady v hospodě zastavili na
občerstvení,“ uvedl dobře naladěný přeborník této formy lidové zábavy,
„Tady nás oslovili zdejší kamarádi, abychom taky zkusili štěstí. A my jsme
pro každou „špatnost“, tudíž jsme do toho šli.“ Zpočátku panu Josefovi
zrovna dvakrát karta nešla: „Je to prostě spíš o štěstí. A to mi postupně
po nevalném úvodu ukazovalo svou tvář. Nasbíral jsem postupně
21 životů, což znamenalo rekord turnaje.“ Pro informaci – každý účastník
dostal do hry deset životů a jeho úkolem bylo během čtyř půlhodinových
kol nashromáždit jich co nejvyšší počet s tím, že výherce v každé partii
inkasoval život od posledního. Absolutní rekord však z loňska prozatím
drží Andrea Rážová taktéž z Chlumu, co jich dokázala „nasyslit“ 36!
Vítěznou cenu – žehlicí prkno – Josef Punčochář „velkomyslně“
přenechal manželce Blance: „Je to plně v její režii. Ostatně ona po této
pomůcce opravdu toužila,“ zamnul si ruce výherce, že se zabily dvě
mouchy jednou ranou. Ani paní Blanka si nevedla špatně / 7.místo /.
Ještě lépe dopadla dcera Eliška, která skončila těsně pod medailovou
hranicí /4.místo/.
Celkem usedlo tentokrát za hrací stoly ve společenském sále 25 hráčů
– v dětské kategorii devět a v kategorii dospělých šestnáct. Pořadatelé
turnaje a provozovatelé hospůdky manželé Černí připravili půdu pro
společenskou událost opravdu zodpovědně a pečlivě. Jejich zásluhou
neodešel nikdo domů s prázdnoun – cen bylo dost pro všechny.
Mezi dospělými získal stříbrnou kartu Pavel Henzl, bronz putoval na
adresu Milana Počty ze Skaličan. V dětech dominovala Katka Peroutková,
následovaná Dominikem Horvátem a Denisou Rodovou.
Účastníci karetního dýchánku v Mačkově strávili zase jedno příjemné
odpoledne, kdy starosti nechali doma za zamčenými dveřmi. Takové
chvilky pohody určitě prodlužují život. Takže bod pořadatelům už zato,
že tady všichni přítomní budou o nějaký ten měsíc déle!
Vladimír Šavrda

Mačkovská hospůdka se pyšní
novým jádrem
Mačkov – Obecní úřad v Mačkově se plácl přes kapsu. Předmětem
jeho zájmu se stala tentokrát zdejší hospůdka, konkrétně její interiér.
„Nechali jsme nově potáhnout židle a zakoupili nové stoly. Pořídila
se i rampa a bar. Ruku v ruce s tím, za podpory dotace, jsme čerstvě
vybavili i kanceláře samosprávy, které se nachází stejně jako provozovna
uvnitř Obecního domu“ konstatuje starostka Mačkova.
Vladimír Šavrda

Originální proměny ctihodného
mačkovského občana a zastupitele
Hynka Hokra
Lidé mají nejrůznější koníčky. Někteří preferují klid, a tak sbírají
známky, pivní tácky aj.. Jiní zase naopak potřebují k životu větší či menší

dávku adrenalinu. Do té druhé skupiny se řadí i ctihodný mačkovák
„Hynek Hokr“ – který s historickými lyžemi na nohou dokáže pravé divy!
Pán v důchodovém věku se nezdá, ale patří mezi elitu amatérských
lyžařů v Čechách. Na „krakonošových prkénkách“ se bravurně prohání
úctyhodných 48 let. To však ještě není všechno.
Pan Hynek Hokr umí svým způsobem cestovat v čase, což není
dáno každému. Zamiloval se do mladých začátků lyžování a posledních
několik let je jejich horlivým propagátorem. A tak vyráží vstříc horským
dobrodružstvím ustrojen tak, jako by vyjel rovnou z 19. století – hezky
v bavorském stylu, v bavorských barvách. Plstěný klobouk, elegantní
vestička, krátké kožené kalhoty, staré podkolenky. Hotový švihák.
Samozřejmě ani lyže nejsou podle poslední módy ze značkového
katalogu. „Před pěti lety jsem tahle „dřeva“ z prvopočátků lyžování
u nás objevil u babičky na půdě“, říká průkopník zašlých časů na bílé
peřině. „A hned mě to oslovilo a nadchlo.“ Jak dále „mačkovský bavorák“
poznamenává, není problém sehnat prehistorické ski: „Těch se povalují
po půdách mraky! Ale špatně se shání boty,“ posteskne si pan Hynek
Hokr.
Pěstitel neobvyklého hobby se vedle lyžařských závodů účastní rovněž
přátelských setkání členů fanklubu tohoto zimního folklóru. „Vlastně
mně do toho naplno uvrtal Emil Kincl – legendární šumavský horal,“
vzpomíná pan Hynek Hokr. „Oslovil mně na jedné akci v Kašperských
horách. Pak už to šlo ráz na ráz.“ To ještě Emil Kincl – jeden z posledních
mohykánů staré krásné Šumavy netušil, jak moc dobrého soupeře si
do závodního kotle nasadil. Pan Hynek Hokr ho skutečně dokázal na
lyžařském přeboru porazit a to bylo velké!
Mačkovský borec ostatně vůbec dokáže s historickými lyžemi na
nohou pravé divy. V sezóně startuje na pěti sportovních podnicích a jeho
výkony jsou úžasné: „No, loni třicátého prosince, tedy tuto sezónu, se mi
podařilo vyhrát sjezd z Pancíře na Špičák. Jelo nás sedmadvacet, včetně
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příslušníků horské služby. S prvenstvím jsem rozhodně v tak těžké
konkurenci nepočítal,“ bilancuje pan Hynek Hokr.
Na jeho cestách s historicky – sportovní tématikou ho věrně
doprovází nyní desetiletá dcera Kristýnka. Moc ji tyhle výpravy baví a na
tatínka je náležitě pyšná.
Lyžařského přeborníka z Mačkova zřejmě tam nahoře v nebi musí
mít hodně rádi. Za celou svou aktivní „kariéru“ totiž nikdy neutrpěl
sebemenší úraz. „Prostě radši nepadám. Zejména teď v tomhle věku. Už
proto, že se špatně zvedám,“ baví se královsky, stoprocentní pohodář,
na vlastní účet.
Jak se říká – komu čest, tomu čest! A čest dělá pan Hynek Hokr rodné
obci hned dvakrát. Nejen jako sportovec a ochránce starých tradic. Ale
i jako zastupitel, který pracuje pro blaho svých spoluobčanů s obrovským
nasazením.
Vladimír Šavrda

Hospůdka Mačkov zve občany nejen Mačkova
na

KARETNÍ TURNAJ
KŘÍŽOVÁ SEDMA
Kdy:
25.4.2020
Prezentace:
12:00 hodin
Začátek:
ve 13:00 hodin
Vstupné:
100,--Kč
Občerstvení v ceně. Pěkné ceny čekají na vítěze

V Mačkově

Dne 30.4.2020

Hasiči a děti sraz 26.4. v 10:00 hod (příprava)
Stavění začíná v 17:00 hod.

Velikonoční řehtání
vodí: Šmídová Tereza a Krejčí David

Sraz na návsi obce

na ZELENÝ ČTVRTEK 9.4.2020 v 9,00h

S koledou po vejcích na BÍLOU SOBOTU 11.4.2020 ve 13,00h.

Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás.

DĚTSKÝ ZÁŽITKOVÝ DEN
KDY: 30. 5. 2020 v 9:30
KDE: Sraz na návsi
Pochod po okolí Mačkova (vhodné i pro kočárky)
Cestu si zpříjemníme opékáním buřtů

Jarní Mačkovský běh - 4.000m
„od kapličky ke kapličce"
V. Ročník

Dne 18.4.2020
Prezentace od 12.00 hod. Start 13.30 hod. u kapličky
Ceny pro nejlepší budou ...
Nejrychlejší převezme putovní pohár starostky obce Mačkov
Startovné 100 Kč
Po běhu občerstvení, hudba a třeba i něco více v místním pohostinství

S sebou: pláštěnku, příjemnou obuv, pití, skvělá
nálada
Po setmění cca ve
20:00 – lampionový
průvod (lampiony
vlastní)
Stezka odvahy a
tradiční spaní na
sále s promítáním
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Ukliďme

Myštice

PŘÍRODA, MOCNÁ
SCÉNOGRAFKA
XVII. ročník výtvarné soutěže
Příroda Blatenska

29. března 2020
Sejdeme se v 8:30
na parkovišti pod hrází
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

T. Češka
725 627 442

23. 4. ČTVRTEK | 14:30
Vyhlášení výsledků soutěže

1. 4. - 31. 5.
KCAŽ Blatná

14:30 | Vystoupení žáků ZUŠ Blatná
14:45 | Oficiální zahájení
15:00 | Pohádka „ O ZMRZLÉM KRÁLI“
Dramatický kroužek při ZŠ JAK
15:20 | Vystoupení žáků ZUŠ Blatná
Po celou dobu trvání akce workshop uměleckého tvoření s Janou Halló pro malé i velké, výroba
originálních placek a omalovánkový koutek.

Svazek obcí Blatenska | ZUŠ Blatná | Město Blatná | CKVB

Velikonoční

tvoření v myšticích

vstupné dobrovolné

2020

Pojďte s námi přivítat jaro
a vytvořit velikonoční výzdobu do bytu.
Budeme malovat vajíčka, vyrábět zajíčky,
kuřátka a další jarní dekoraci.

28
03

od: 13:00 hod
zájezdní hostinec
u labutě

Plácaná
s ﬂorbalovou
hokejkou
Sobota: 25.4. 2020
KD Myštice
Hra 3:3
(max. 5 hráčů v týmu)
Přihlášky: 721 548 075
Uzávěrka přihlášek: 18.4.2020

31

Svazek obcí Blatenska - březen 2020

Dětský maškarní bál
V sobotu 15. 2. 2020 ožil sál v naší
obci díky „Dětskému maškarnímu
bálu“. Pro děti byly připraveny soutěže,
odměny v podobě sladkostí a drobných
dárečků a nechyběla ani tombola. Jedné
Pře d míř
ze soutěží se díky skupině MINIMAX,
která se stejně jako v předešlých letech celé
odpoledne starala o hudební doprovod, zúčastnila
i většina dospělých. Také na ně čekala od dětí sladká odměna.

Rad

o my š l

Cena vody
v roce 2020 zůstane
oproti minulému
roku stejná, stočné
se mírně zvýší

Zastupitele na svém zasedání 27. února schválili
cenu vodného a stočného pro rok 2020.
Radomyšl, vodné a stočné:
Do 1.5.2020 (vč. 15 % DPH):
54,44 (vodné) + 14,20 (stočné) = 68,64 Kč/m3
Od 1.5.2020 (vč. 10 % DPH): 52,07 + 13,59 = 65,66 Kč/m3
Místní části, stočné:
Do 1.5.2020 (vč. 15 % DPH) 3,55 Kč/m3
Od 1.5.2020 (vč. 10 % DPH) 3,40 Kč/m3
Kalkulace je při dvousložkové formě. Pevná složka zůstává stejná jako
v roce 2019.
Kategorie A 400,-, kategorie B 2.301,-, kategorie C 14.370,-.

Pyžamový bál

Po skončení dětského odpoledne a rychlém úklidu celého sálu
následoval také za doprovodu skupiny MINIMAX jako každý rok
„Pyžamový bál“. Velký DÍK patří všem, kteří se na přípravě obou akcí
podíleli.

Ples SDH Předmíř

V sobotu 7.3.2000 proběhl, tak jako každoročně v tomto období,
hasičský ples. I letos dostali u vstupu ženy kytičku k jejich svátku. Po
uvítání všech účastníků paní Jarmilou Solarovou zahrála kapela Melody
Band. Byli jsme rádi, že i v období chřipek a viróz se sál zaplnil téměř
do posledního místa a tímto děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu plesu, dále také všem sponzorům a naší paní hospodské
s obsluhou za perfektní zvládnutí této společenské události.
Cihlová Olina

Svoz odpadu
Jako každý rok proběhne i letos svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Kontejnery budou přistaveny ve dnech
18.-19. 4. 2020 v Předmíři a Zámlyní a o týden později, ve dnech
25. – 26. 4. 2020 v Metly a Řištích.

Jarní úklid obcí
Na závěr bych chtěl pozvat spoluobčany na již tradiční Jarní úklid
obcí, který se uskuteční 4.4.2020 v rámci celostátní akce Ukliďme Česko.
Sraz bude u kapliček v každé místní části. Po ukončení bude připraveno
malé občerstvení.
Pavel Karlík – starosta obce

Cena vodného se oproti loňskému roku nezvýší, přestože se počítá
s nárůstem ceny el. energie, mezd a vody od JVS. Na druhé straně stále
stoupá spotřeba vody.
Ve srovnání se zbytkem ČR jsme stále hluboko pod průměrem, když
průměrná cena v ČR v roce 2020 (vodné + stočné) se předpokládá
90,- Kč vč. DPH 10 %

Hokejisté mají za sebou úspěšnou sezónu
Hokejisté Radomyšl A, kteří hrají Krajskou ligu skončili v základní
části na skvělém 2. místě za suverénním Pelhřimovem, když z 22 zápasů
16 vyhráli a jen 6 krát odešli poraženi. V play off ve čtvrtfinále přesvědčivě

přešli přes Lokomotivu Veselí nad
Lužnicí, když vyhráli oba zápasy doma
6:1 a venku 3:0. V semifinále narazili na
Spartak Soběslav, kterému v 1. zápase
doma po boji podlehli 4:5, gólem
v posledních minutách a v oslabené
sestavě prohráli i druhý zápas
v Soběslavi. Celkově obsadili skvělé
3. místo.
Tým Radomyšl B si v okresní soutěži
vedl rovněž skvěle a obsadil také
bronzovou příčku, když ho předčili pouze týmy Protivína a Prachatic.
Václav Častoral, TJ Sokol Radomyšl

Firma FARMIX a.s. z Radomyšle se představuje

Zeptali jsme se pana Ing. Miroslava Kastnera, ředitele společnosti
FARMIX a.s., která je významným prodejcem specializovaných
posklizňových technologií
Co firma v současné době zákazníkům nabízí?
Za prvé je to osvědčená technologie, sušička obilí NECO, konkrétně
nejprodávanější typ v České republice D1690CE. Tato sušička má výkon,
při 4% odsušení vlhkosti, 25 t/hod s elektrickým příkonem pouhých 25 kW.
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S jakými parametry jsou dodávána?
Trychtýřová sila CHIEF jsou standardně dodávána s 45° kónusem
násypky a 0,4 m velkým vypouštěcím otvorem. Sériově mohou být
dodávána sila s menším než 45° sklonem násypky, ale i s větším, 60°.
Čím se jejich řešení odlišuje od těch u nás používaných?
Exkluzivní venkovní „W“ výztuha CHIEF je navržena tak, aby unesla
téměř dvojnásobek hmotnosti oproti jiným typům výztuh.
Jak jsou řešeny materiálově?
Trychtýřová sila CHIEF využívají standardně lakovanou nebo žárově
zinkovanou konstrukci se svařovanými nohami a kruhovými
nosníky. Pro variantu podjezdového sila je k dispozici „super konstrukce“.
Všechny střešní panely jsou pozinkovány G140 (425 g/m²), boční stěny
a výztuhy jsou pozinkovány G115 (350 g/m²) pro vynikající odolnost
proti korozi.

A proč je pro zákazníky zrovna tato sušička volbou číslo jedna?
Tato sušička nepoužívá žádná síta, tzn. – žádná výměna sít pro různé
velikosti zrn, žádná změna proudění vzduchu při znečištění
sít, žádná odstávka kvůli vyčištění. Při sušení nedochází k poškození zrna
v důsledku přehřátí a následnému prudkému ochlazení v chladící zóně
(praskání zrn, snížení obsahu bílkovin v obilovinách, snížení klíčivosti,
snížení množství oleje z olejnin apod.)
Jak toto zařízení funguje?
Sušička NECO využívá k sušení proudění vzduchu speciálního
lamelového radiálního ventilátoru, který dokáže při nízkých otáčkách
motoru zajistit silné proudění vzduchu. Na svůj výkon je velmi tichý.

Jak to všechno bylo

Nejdřív na email přišla nabídka od agenta. Potom proběhla porada
a výběr interpreta a pak už se vše domlouvalo. Bylo to těžké, nikdo
z nás neměl zkušenosti. Nevěděli jsme, jestli přijdou lidi a tak podobně.
Nakonec byl takový zájem, že nám židle nestačily. Vystoupení Jakuba
Smolíka a Franty Kasla byly nekonečné salvy smíchu, slzící lidé ale
i zpívající a tleskající diváci. Troufám si říct, že nikdo neodešel nespokojen.
I přes technické problémy /už se těšíme na novou sokolovnu/ vše
dopadlo dobře, a tak do vystoupení Zdenka Trošky už jdeme s větší chutí
a elánem.

Jaká ekologická kritéria toto zařízení splňuje?
Především ekologický provoz na zemní plyn a propan. Sušička je
vybavena zplynovacím zařízením na kapalný propan. Je také vhodná
pro snadné využití tepla z bioplynové stanice. Je osazena vstupním
a výstupním vlhkoměrem, teplotními čidly, ovládacím panelem
s dotykovým displejem, řízením pomocí PLC s kontrolním systémem
COMMANDER, který řídí a zaznamenává proces sušení. Druhý
exponátem, který bude na našem stánku opakovaně vystaven je maketa
silosušičky MFS, což je v podstatě silo, ve kterém se skladuje i suší.
Silosušička splňuje všechny požadavky pro moderní řízení a organizování
sklizně. Skladovat i sušit můžeme podle velikosti silosušičky až 600
t obilí najednou. Jedná se o galvanicky zinkované silo s perforovanou
celoroštovou podlahou, pod kterou je vháněn teplý nebo studený
vzduch ventilátory s přisazeným hořákem na propan nebo zemní plyn.
A jak toto zařízení vlastně funguje?
K sušení se využívá teplý vzduch o nižších teplotách (40 - 75 °C),
proto je toto řešení velmi výhodné k využití odpadního tepla
bioplynové stanice a dosáhneme tak maximálně hospodárné účinnosti
bez spalování fosilních paliv.
K čemu v zařízení dochází?
Provzdušnění s vhodným tlakem vzduchu prodlužuje skladovatelnost
a zastavuje činnost škůdců a mikroorganismů. K zesílení proudění
vzduchu (až o 30%) přispívá míchací vnitřní systém s vertikálními šneky.
Míchací zařízení promíchává obilí v celém prostoru, zabraňuje tvoření
krust a horkých míst, rozvolňuje obilí a snižuje statický tlak.
A co je výsledkem?
Výsledkem je rovnoměrnější obsah vlhkosti v celém sile. Nasycený
vzduch vodou je v horní části odstraněn výduchy na střeše.
To jsou produkty, které již zákazníci měli možnost poznat. Co ta
slibovaná novinka?
Novinkou na našem stánku bude trychtýřové silo CHIEF
s perforovanou vnitřní násypkou pro lepší provzdušnění se sklonem 32°.
Firma Chief je však známá především americkým zákazníkům...
Abychom oslovili i ty nejnáročnější investory, rozhodli jsme se naši
nabídku sil MFS rozšířit o americkou značku CHIEF, kterou nyní máme
to potěšení u nás zastupovat.
V čem jsou hlavní charakteristiky jejich produktů?
Každé silo CHIEF je pečlivě navrženo tak, aby poskytovalo vynikající
pevnost, snadnou montáž a optimální ochranu zrna. Sila CHIEF jsou
vyrobena z materiálů té nejvyšší kvality a v kombinaci s unikátní
konstrukcí se vyznačují vysokou životností a spolehlivostí.

Turnaj člověče nezlob se
Věk nerozhoduje. Máte-li filipa a štěstí můžete se stát vítězem
turnaje v člověče nezlob se i v pěti letech. V týmu s maminkou první
turnaj vyhrál Jindříšek, druhé a třetí místo osmiletí Adam a Denisa. Je
těžké nezlobit se, když vás vyhodí před domečkem, když nepadá šestka
atd. Všech našich 32 hráčů to víceméně zvládli i když smutek a zklamání
se občas objevil. Nicméně nálada byla dobrá, počet hráčů na maximu
a zahráli si tři generace. takže druhé kolo v 2.května od 15 hodin
v sokolovně.
Co nás ještě čeká? Na Velikonoční pondělí 13. dubna od 14 hodin
opět v Komendě na faře Jarní výstava žáků ZŠ a obyvatel Radomyšle
a přilehlých obcí. Malé divadlo na pudě komendy DĚTI HRAJOU
DĚTEM., čarodějnické rojení u májky,turnaj v Člověče nezlob se 2 května
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v sokolovně a 9. května vystoupení divadla Kostým s příběhem Karla
Hašlera taktéž v sokolovně.. Sledujte stránky Radomyšle, kde budou
podrobnosti.
za ženy B.M.

Sbírka

V rámci celostátního projektu jsme se i letos účastnily sběrných
dnu pro Diakonii Broumov. Věci, které jste odevzdali jdou částečně do
azylových domů na pomoc při povodních, pro migranty a do Afriky.
Principem sbírky je, že vy si uklidíte a jiným posloužíte, a navíc neřešíte
problém kam s tím. Opět se sešlo velké množství oblečení, hraček, peřin,
bot ale i domácích spotřebičů. Některé úplně nové knihy a časopisy.
Tímto bych chtěla poděkovat všem co nejsou lhostejní k druhým i všem
co se podílely organizačně.

Bábinky z Radomyšle
jsou stále v pohybu
V polovině ledna navštívily bábinky již podruhé pražírnu kávy v Sedlici.
Jednak se sem vypravily hlavně ty, které se minule nezúčastnily, hlavně
však tentokrát měly možnost sledovat, jak se káva praží a vyslechnout
poutavý výklad na toto téma. Týden poté se vydaly na cestu kolem světa.
Nejely ovšem daleko, jenom do Plzně, kde si v areálu zdejšího pivovaru

Obec baráčníků Radomyšl
počátkem roku jsme uskutečnili jako každý rok „Staročeský ples“, malá
účast návštěvníků z Radomyšle nás mrzí, tak jako jiné spolky. Nebudu
tady rozebírat proč tomu tak je, máme také trochu štěstí, neboť nás
podporují ostatní baráčnické organizace. Je pravdou, že ples je prioritou
vesměs starších lidí a tomu musíme přizpůsobit i hudbu, ale přesto je
možno se dobře pobavit. Tímto způsobem ještě jednou chci poděkovat
všem, kteří se na průběhu podíleli. Následně pravidelně navštěvujeme
baráčnický ples v Písku. Radomyšlští baráčníci zde tradičně tančí „Českou
besedu“ spolu s baráčníky z Písku a někdy i z Pištína.
Již minule jsme Vás informovali, že pojedeme 25.4.2020 na
Žofín /Praha/, kde se po delší odmlce bude konat „Baráčnický ples XXIV
župy i zde jsme byli požádáni, aby naše mladá chasa jako jedna z mála
obcí zatančila „Českou besedu“. V červnu nás čeká několik baráčnických
slavností a též jsme potvrdili účast na slavnostním výročí první zmínky
obce Velká Turná. Blíží se svátky velikonoční a čeká nás spousta akcí,
my také nechceme zůstat pozadu, zajistíme velikonoční tvoření pro
děti se soutěží a hledáním vajíček. Doufám, že se nám podaří nacvičit
s nejmenšími dětmi krátké divadélko. Ještě plánujeme některé akce
na podzim, ale o tom až příště. Přejeme všem čtenářům brzké jaro,
sluníčko a zdravíčko.
Napsala: Jůzková Zdeňka –panímaminka OB Radomyšl

prohlédly takto nazvanou výstavu ledových soch s motivy nejznámějších
staveb nebo zajímavostí z celého světa. Po obědě následovala prohlídka
Staré synagogy, kde si vyslechly zajímavé vyprávění mladého průvodce
o historii židovské obce v Plzni. Další zastávka tohoto putování byla
v Žinkovicích v Muzeu krojů a zaniklých řemesel a cestu domů přerušila
už jen zajížďka k zámku Žinkovy a příjemná procházka v jeho okolí.
Bábinky se nezajímají jenom o historii, ale i o současnost. Únorový
výlet je zavedl na Orlickou přehradu, ba přímo do jejího nitra. Zdejší
elektrárnou je provázel p. Zapletal a seznámil je s její historií i současným
provozem. Byla to možná poslední příležitost vidět vše na vlastní
oči, protože v blízké budoucnosti budou tyto prohlídky nahrazeny
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nezvyk, a tak někteří dospávali ještě cestou. Vybavení jsme si vyzvedli
v půjčovně pod sjezdovkou a vyrazili na kopec. Dopoledne jsme,
jak se říká, prošlapali do kopce a na vlek jen z dálky koukali. Začali
jsme zapínáním do snowboardu, ukázali si základní postoj, jízdu tzv.
koloběžkou a pádovou techniku. Postupně jsme se propracovávali
k sesouvání svahu na přední a zadní hraně a k tzv. padajícímu listu.
Před obědem došlo i na první obloučky. Docela se nám to dařilo
a pomalu nám přestalo vadit šlapání do kopce. Hlavně, že už jsme
konečně jezdili. K obědu jsme měli gulášovou polévku a pečivo,
abychom se moc nenacpali a dokázali na prkně ještě vstát. Ještě že
tak, protože nás čekala jízda na vleku. Byla to fuška, ale vlekař byl moc
fajn a celou dobu nám ochotně pomáhal. Skoro všichni nakonec vyjeli
a ne jen jednou. Od pádů nás bolelo celé tělo, ale stálo to za to…
Mgr. Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Barevný týden

infocentrem se stálou expozicí. Ze současnosti to byl opět jen skok
zpět do historie. Na zpáteční cestě se bábinky zastavily v Miroticích,
kde navštívily Alšův dům – památník Mikoláše Alše, který připomíná
nejen známého českého malíře, ale je zde i výstavka věnovaná
loutkáři Matěji Kopeckému. V Miroticích čekalo na naše „poutnice“
ještě jedno překvapení: na místním obecním úřadu se setkaly s paní
Blankou Musílkovou, sklářkou, která jim nejen ukázala některé své
výrobky, ale rovněž na místě předvedla výrobu malých skleněných
figurek. Nu, a protože tentokrát bábinky necestovaly daleko a vrátily se
brzy, zakončily toto putování obědem a příjemným posezením ve své
oblíbené hospůdce na Křenovce.
Marie Zdeňková

Šaty dělají člověka

O tom se přesvědčilo devět modelek amatérek a čtyřicet tři
přihlížejících. Víte, že i velikost 44 se řadí mezi nadměrky? Víte, že
barevné kombinace dělají divy? Víte, že legíny v kombinaci s mini šaty
či maxi triky jsou dobrá volba? Víte, že správné nalíčení, sebevědomí,
úsměv a hlava vzhůru z vás udělá jiného člověka. My už to víme.
V uplakaném odpoledni se radnice změnila na salon krásy, předváděcí
molo a prodejnu. Jak zákaznice tak majitelka butiku byly spokojeny.
Nabídka byla pestrá.
Prodala i pekařka bezlepkového a bezlaktózového cukroví, dortů,
koláčů. Všem chutnalo. Některým natolik, že si v krabicích odnášeli
domu. Máca prostě umí. Šest vylosovaných žen se svěřilo do rukou
profesionální kosmetičky.
Docela příjemná změna.
Co na závěr? Vy, co nejste barbínky nevěšte hlavu a buďte v pohodě.
Naučte se mít svá kila rády a neseďte doma.
Blanka Matoušková

Základní škola Radomyšl se již druhým školním rokem zapojuje
do projektu HRDÁ ŠKOLA. V půlce ledna na škole proběhl,,BAREVNÝ
TÝDEN.” Cílem tohoto projektu je posilování vztahu žáků ke své škole.
Snaha o to, aby se žáci cítili na škole dobře a byli na svou školu hrdí.
A tak jsme na chodbách školy mohli potkat v tomto týdnu: V  pondělí
zaplavilo školu doslova modré nebe. V úterý zelenožlutý den
představoval sluníčko plné zeleně. Ve středu duhový den se nejvíce
zalíbil nejmenším žáčkům školy, kteří měly tváře plné úsměvů. Čtvrtek
byl červený. Barva srdce nás všechny spojila a my jsme se společně
fotili v tělocvičně. Černobílý pátek opět nejvíce uspěl u starších
žáků. Každý vyučující k barevným dnům přistupoval individuálně.
V některých třídách si vysvětlovali význam barev z pohledu
olympijskými kruhů, jinde podle barvy byl veden den – červený
,,srdíčkový” den, zelený ,,lesní”, apod. Během týdne proběhlo focení
žáků i pedagogického sboru. Jednoduše zorganizovatelný program na
týden v daných barvách opět sklidil úspěch. V rámci akce se barevně
sladila celá škola. Děkujeme všem zúčastněným. Hned byl celý týden
radostnější.
Mgr. Gabriela Benešová, ZŠ Radomyšl

I krajské kolo ve florbale dívek
přineslo do Radomyšle medaile

Sportovní aktivity po Novém roce
Přestože byl ještě prázdninový den, vyrazili jsme ve čtvrtek
2. ledna s kroužkem sportovních aktivit na výcvik snowboardingu
na Kubovu Huť. Vlak v 6:38 byl po vánočních prázdninách opravdu

Po vyhraném okresním kole ve florbalu dívek, se ve čtvrtek 16. ledna
vydaly holky bojovat za okres Strakonice do krajského kola v Kaplici. Po
dlouhé a únavné cestě autobusem, musely holky naskočit hned do první
zápasu dne, kde narazily na pozdějšího vítěze turnaje ZŠ Soběslav, který
prohrály 0:6. Před druhým zápasem se holky stihly rozkoukat a začaly
hrát tak, jak umí. Porazily ZŠ z Písku, ZŠ z Českých Budějovic. Bohužel
v zápase, který nakonec rozhodoval o 2. a 3. místě, se ZŠ Malonty dostaly
v posledních deseti vteřinách gól a prohrály 3:2. Tím se posunuly na třetí
místo. V posledním zápase se ZŠ Kaplice, jen potvrdily svou kvalitní hru
a s posledním vítězstvím mohly holky slavit bronzové medaile. Turnaje
se účastnily Kateřina Kozáková, Adéla Machová, Andrea Koptová, Klára
Kaplánková, Jana Přechová, Tereza Hřebejková, Lucie Bláhovcová , Ilona
Hochová a Iva Kylbergerová. Všem holkám patří velká gratulace, protože
jejich umístění patří mezi největší úspěchy naší školy.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl
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Přírodovědná Soutěž veverky Rezky
Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné Soutěže
veverky Rezky pro děti 3. a 4. třídy, která se konala 20. února v CEV
Podskalí. Z naší školy se zúčastnilo celkem 12 žáků. Z celkového počtu
50 soutěžících se 3 žáci 3. třídy umístili v prvních dvaceti. Za 6. – 10.
místo získali čestné uznání a odměnu Jan Mrázek a Eliška Mandlová,
Nikola Machová se umístila na 14. místě a Michaela Tetourová na
19. – 21. místě. V kategorii 4. tříd získala čestné uznání a odměnu za
4. místo Eliška Hendrychová.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a pořadatelům za zajímavou soutěž.
Alena Kadaňová, ZŠ Radomyšl

Úspěšná řešitelka
matematické olympiády
Ve středu 29. ledna se naše žákyně 5. třídy Veronika Mandlová
zúčastnila okresního kola matematické olympiády. Veronika se mezi
23 řešiteli umístila na 12. – 14. místě. Stala se tak úspěšnou řešitelkou
matematické olympiády. Veronika patří mezi velmi talentované žáky,
gratuluji jí k pěknému výsledku a přeji jí další nejen matematické
úspěchy.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Naše malé velké úspěchy v turnaji
na přehazované ve Strakonicích
Dne 12.2. 2020 jsme se zúčastnili okresního kola druhého ročníku
turnaje přehazované 4. a 5. tříd ve Strakonicích na ZŠ Povážské.
Družstvo jsem sestavila z těchto žáků Elišky Křížové, Amálky Machové,
Jakuba Benedikta, Kačenky Kozákové, Terezky Křížové, Jana Pošty, Lucky
Poklopové, Elišky Hendrychové, Matyáše Hlaváčka, Veroniky Mandlové.
Samotného turnaje se zúčastnily tyto školy ZŠ Dukelská, ZŠ Povážská, ZŠ
F.L.Č. A, ZŠ F.L.Č. B a ZŠ Radomyšl. Turnaj to byl velice napínaví a jako naše
premiéra velice náročný. Žáci bojovali do posledních sil. Nakonec jsme
obsadili čtvrté místo. Za toto umístění jsem ráda, jelikož přehazovanou
trénujeme krátce a žáci předvedli bojovnost, odvahu a snahu. Děkuji
pořadatelům Mgr. Lucii Samcové a Mgr. Tomášovi Linhartovi ze ZŠ
Povážská.
Johana Šišpelová, ZŠ Radomyšl

Sportovní aktivity v únoru
I když jsme v únoru s kroužkem sportovních aktivit chtěli vyrazit na
běžky, museli jsme náš plán kvůli počasí změnit. Počasí bylo spíše na
koupání, a proto vyhrál bazén v Horažďovicích. Tam jsme se dopravili
přeplněným autobusem, což samo o sobě bylo pěkné dobrodružství.
Hodinu na bazénu jsme využili k vodním radovánkám v divoké řece,
perličkách nebo ve vířivce. Některé skoky do vody byly až gymnastické
a samozřejmě byl v kurzu také tobogán. Zpáteční cesta vlakem byla
hodně napínavá. Nejprve jsme spěchali přes celé Horažďovice, abychom
stihli vlak, který měl ale 15 minut zpoždění a poté jsme se celou dobu
báli, abychom stihli navazující spoj ze Strakonic do Radomyšle. Vše ale
dobře dopadlo a úspěšně jsme se vrátili.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl
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Exkurze na Temelín
Hned po novém roce se sedmáci a osmáci vydali na workshop do
Temelína. Celá akce byla dotována Jihočeskou hospodářskou komorou.
Navštívili jsme kinosálek, kde nám vyprávěli o vzniku jaderné energie,
o výrobě a distribuci el. energie. Pak jsme měli možnost si prohlédnout
interaktivní expozici v zámku. Pro žáky byla návštěva inspirativní
z pohledu kariérních možností a prohloubili si znalosti ze školních lavic.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Výuka s odborníkem z praxe
Od září 2019 probíhá na naší škole projekt Šablony 2019. Z několika
možných aktivit tohoto projektu jsem si zvolila Výuku s odborníkem
z praxe, protože se domnívám, že je to téma zajímavé nejen pro děti,
ale určitě i pro mě. Obzvlášť, když tím odborníkem je Radek Mach,
blokař a kapitán volejbalového družstva VK Jihostroj České Budějovice,
držitel 8 mistrovských titulů a reprezentant České Republiky.
Nejprve přišla řada na holky z 6. a 7. třídy. Holky si pod Radkovým
vedením vyzkoušely základní herní činnosti jednotlivce (odbití
vrchem, odbití spodem a podání), seznamovaly se s jednotlivými
volejbalovými posty a jejich úkoly. Naučené dovednosti pak využily
při různých modifikacích přehazované. V závěru hodiny si některé
holky vyzkoušely i smečování po nahrávce od profesionála. Ani holky
z 8. a 9. tříd se nenechaly zahanbit a trénování s Radkem zvládly
skvěle. Jsem ráda, že právě Radek přijal mé pozvání k této aktivitě,
protože pro výuku tělesné výchovy to bylo zajímavé zpestření
a zkušenost.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl

MŠ Radomyšl – „Dva roky v novém.“
Již dva roky funguje Mateřská škola v Radomyšli v nově přistavěné
budově, která zvýšila původní kapacitu z 60 na 105 míst. Těchto 105 míst
je plně obsazeno a bude-li potřeba je možno využít 35 míst odloučeného
pracoviště, které je připraveno v sousední budově základní školy.
Každým dnem si uvědomujeme velké zlepšení materiálních
a provozních podmínek, které nám přístavba mateřské školy přinesla.
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Rodiče s dětmi využívají bezbariérové vchody do mateřské školy,
videotelefony u vchodových dveří, maminky s kočárky mohou díky
výtahu zajet s kočárky až do šaten. Výtah používáme každý den také
při rozvážení a výdeji jídla. Budova je vybavena novým nábytkem,
pomůckami, hračkami, interaktivními tabulemi, keramickou pecí. Velkým
pomocníkem jsou předokenní žaluzie, které používáme téměř denně.
Na zahradě mateřské školy si děti rády hrají na nových průlezkách,
kolotoči nebo vestavěné trampolíně. Kromě materiálního zabezpečení
nabízí mateřská škola i řadu zajímavých aktivit, projektů a akcí.
V letošním školním roce děti cvičí s projektem Sokol – sportovní
všestrannost – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Zapojením
do celostátní sítě Mrkvička podporujeme ekologickou výchovu. Ve
třídách třídíme papír a plasty, spolupracujeme se spolkem Klíčkem
Radomyšl, útulkem psů ve Strakonicích, sbíráme kaštany a žaludy pro
Oboru v Sedlici, nakupujeme v bezobalovém obchodu Bezinka. Na
zahradě se staráme o morčata a zakrslého králíčka. Bylinkové záhonky
nás těší nejen užitkem, ale i krásou květů a vůní. V březnu jsme na
zahradě mateřské školy, v rámci operačního projektu EU – Věda, výzkum,
vzdělávání – Šablony 2, vybudovaly čtyři vyvýšené záhony.
K dalším březnovým aktivitám patřila návštěva knihovny v Radomyšli
i ve Strakonicích, výroba vlastního papíru, dramatizace pohádek a hraní
divadla. Všichni v modrém oslavíme den vody a s rodiči si v rámci tvořivé
dílny vyrobíme velikonoční vajíčka technikou drátkování. V dubnu
zrealizujeme připravený projektový den zaměřený na podporu zdravého
životního stylu, děti shlédnou program v mobilním planetáriu – „Život
stromů“, předškoláci navštíví Sladovnu v Písku a užijeme si návštěvy na
dvorečku u čarodějnice Boubelíny.
Dne 5. května od 9:00 do 16:00 hod. proběhne zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/21.
Podrobnější informace – www.radomysl.net
nebo www.msradomysl.webnode.cz
Renata Škodová, ředitelka MŠ
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MŠ Radomyšl

Školní 164, Radomyšl 387 31, Tel: 383 392 281, 775
969 477, e-mail: msradomysl@tiscali.cz

Zápis
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radomyšl
zašlete na e-mail: msradomysl@tiscali.cz
v termínu od 4. - 15. května 2020
Kritéria přijetí:
1. děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let
(povinné předškolní vzdělávání)
2. školský spádový obvod – celé území městyse Radomyšl,
Osek, Chrášťovice, Velká Turná
3. věk dítěte
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
www.radomzsl.net
www.msradomzsl.webnode.cz

Základní škola Radomyšl, okres Strakonice
vyhlašuje povinný

ZÁPIS

dětí do 1. ročníku na školní rok 2020–2021
V souvislosti se současnou situací proběhne zápis
do 1. třídy bez přítomnosti rodičů, a to elektronickou
formou. Veškeré další informace naleznete
na webových stránkách ysradomzsl.cz.
Týká se dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2020 šesti let
( narozeny 31. 8. 2014 a starší ).
Týká se i dětí, u kterých rozhodl ředitel školy o odkladu začátku
povinné školní docházky.
Zapsány budou děti s bydlištěm v působnosti Úřadu městyse
Radomyšl a spádových obcí, tzn. děti s bydlištěm v působnosti
obcí Chrášťovice, Osek a Velká Turná.
V Radomyšli 20.3. 2020

Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy
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Hraní her v Sedlici
(3. a 5. února)
Městská knihovna Sedlice připravila
pro své školáky během prázdnin hned
dvě zajímavé akce. Prázdniny se sice
jmenují jarní, ale počasí se zrovna moc
Sedlice
nevytáhlo. Sněhové a dešťové přeháňky
doprovázené silným větrem zrovna nelákaly
k venkovním hrátkám. A co dělají školáci? Sedí doma
u počítačů, tabletů či mobilů.
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Proto si knihovna dala za úkol vytáhnout děti ven a nabídnout jim
zajímavý program v podobě hraní stolních her. Vždyť co může být lepší,
než si jen tak společně pohrát a sdílet zážitky naživo se svými vrstevníky.
Pod heslem „kdo si hraje, ten se nenudí“ připravila paní knihovnice
Hana Kulandová s paní místostarostkou Mgr. Kateřinou Brabcovou
známé i méně známé hry. Pexeso, kvartero, Černý Petr, Carcassonne,
Aktivity, Kloboučku hop, Uno, Dobble ….to je jen výběr z velkého
množství aktivit, které byly pro děti k dispozici. Hry knihovna nakoupila,
aby přilákala i mladší čtenáře. Jak je vidět ze statistik, tato investice se
vyplatila a malých čtenářů mnohonásobně přibylo. Knihovna není jen
místem, kam se chodí půjčovat knihy, ale i zábavnou hernou, kde děti
mohou trávit svůj volný čas.

Bakus v Sedlici
22. února kolem půl desáté
se na náměstí T. G. Masaryka
začaly scházet rozličné masky,
aby požádaly starostu o povolení
průvodu.
Sešlo
se
kolem
50 různých postav, byli tu tuzemští
bezdomovci, smrťák, medvěd,
čarodějnice, jeptiška i mnich, vojáci,
zdravotníci i dělníci, a dokonce
i zástupci místních pivovarů
a limonádoven.
Samozřejmě
nesměli
chybět
nevěsta
s ženichem, protože bez nich by se
žádný správný masopustní průvod
neobešel. Vždyť právě po svatbě
se může narodit nový Bakus, který
zase příští rok opět sezve masky
k masopustnímu reji.

O tom, že masopustní průvod v Sedlici má velký ohlas, se až
z dalekého Ria de Janeira přiletěli přesvědčit barevní papoušci, z Mexika
k nám zavítali hudebníci a z Irska připlul skřet Leprikon. Z místního
podniku živočišné výroby pak dorazila roztomilá prasátka v doprovodu
spalovače mrtvol.
Včele s hudebníky a polní kuchyní, kterou zajistili místní hasiči,
procházel průvod takřka celé město. Protože v Sedlici jsou samí
pohostinní a milí sousedé, tak o občerstvení opravdu nebyla nouze.
Až v pozdních odpoledních hodinách dorazil zástup masek zpět na
náměstí, kde se odehrál známý výjev – úmrtí starého a zrození nového
Bakuse.
Text: Kateřina Brabcová
Foto: František Jirsa

Masopustní guláš

V neděli 23. února odpoledne se v hasičské zbrojnici konala
poloveřejná soutěž o nejlepší guláš. Poloveřejná proto, že pořadatelé
neměli žádné zkušenosti a trochu obavy, jak to dopadne. Přesto se

sešlo jedenáct gulášů, které hodnotila tříčlenná porota ve složení Jana
Krejčová, Vladimír Klíma a Pepa Brabec. Role číšníků, kteří zásobovali
porotu vzorky gulášů, se ujaly děti vybavené pravými číšnickými
zástěrami: Anežka, Lukáš a Zbyněk. Porota neměla lehkou práci:
prohlédnout, přivonět, ochutnat, zhodnotit, porovnat, zapít pivem...
A už přistál na stole nový vzorek a zase: prohlédnout, přivonět, ochutnat,
zhodnotit, ... Všichni tři porotci se shodli, že nejlepší byl guláš Roberta
Štěpána ml. Cenou pro vítěze byla velká vařečka, ze které měla největší
radost jeho dcera Sára. My ostatní jsme to měli jednodušší: každý
ochutnal dva až tři guláše, protože víc už to nešlo a nikomu nevadilo, že
jeho guláš nevyhrál. Pěkné nedělní odpoledne strávené ve společnosti
guláše, cibule, chleba a piva se všem líbilo, a tak doufáme, že se příští
rok můžeme těšit na další masopustní setkání.
František Jirsa

Sedlická krajka
Krajkářství na Sedlicku

Krajkářství na Sedlicku se uchází o zápis do „Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury České republiky“. Ve čtvrtek 27.2. 2020
podalo město Sedlice na Ministerstvo kultury ČR návrh na zápis do
„Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“
pod názvem „Krajkářství na Sedlicku“.
V souladu s podmínkami podání návrhu se již v loňském roce
uskutečnila konzultace k návrhu s Národním ústavem lidové kultury
ve Strážnici, který následně k záměru vydal kladné stanovisko. Návrh
na zápis do národního seznamu podalo město Sedlice, nositelem
a garantem tradičního řemesla paličkování je Sedlická krajka, o.p.s.
Návrh podpořila i rada Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou
Stráskou.
Podání návrhu by nebylo možné bez podpory ze strany všech
krajkářek, které udržují a předávají toto tradiční řemeslo spojené se
Sedlicí a Sedlickem. Velmi si vážíme i podpory ze strany rodičů dětí, které
navštěvují kroužky paličkování ať již v Sedlici, Blatné nebo Radomyšli.
Osobní podpora všech krajkářek a krajkářů je také důkazem toho, že je
paličkování na Sedlicku stále živé.
Ještě více, než před pár lety je Sedlice i ze strany široké veřejnosti
vnímána jako místo, kde je krajka doma. Společnou snahou všech je
udržet toto tradiční lidové řemeslo i pro budoucí generace.
Martina Srbová
ředitelka Sedlické krajky, o.p.s.

40

Svazek obcí Blatenska - březen 2020

MŠ Sedlice v roce 2020

Předjaří v ZŠ Sedlice

Od ledna si užíváme radost při hře s novými pomůckami a hračkami,
které děti našly pod stromečkem. Některé z nich byly zakoupeny
z poskytnutých dotací projektu EU s názvem „Cesta k poznání“ („Šablony
pro MŠ a ZŠ“). Část dárečků byla pořízena z finančních prostředků
darovaných od našich věrných podporovatelů. Chceme touto cestou
vyjádřit velké poděkování za opakovanou podporu naší mateřské školy
těmto sponzorům: pí Marta Pavlová, p. Radek Houdek, Agro Sedlice,
a.s., Blatenská ryba, spol. s r.o., EM Polar, k.s..
Mnoho zajímavých zážitků nám přinášejí přímo do MŠ návštěvy
se svými programy. Již v lednu nám pan nadporučík Tůma povyprávěl
o bezpečnosti v dopravě. Seznámil nás s dopravními značkami, předvedl
ukázky výstroje policisty. Nastínil i některé problémové situace,
s kterými se děti mohou setkat, a společně jsme hledali jejich řešení.

První měsíce roku bývají na události poměrně bohaté. Kromě
tradičního pololetního finišování čekalo deváťáky rozhodování, na jakou
střední školu podají přihlášku.
Vedle typicky školních povinností se uskutečnilo i několik zajímavých
mimoškolních akcí. Ve třídách proběhly preventivní programy připravené
organizací „Do světa“ a Policií ČR. Žáci 1.–4. ročníku absolvovali
plavecký výcvik v Písku. Žáci dvou nejnižších ročníků navštívili divadelní
představení v mateřské škole.

Agentura Toman z Českých Budějovic nás ve své „Rytmické šou“
zaujala svým smyslem pro pohybové vyžití při hudbě. Všechny děti
se s chutí zapojily do tance a zpěvu známých pohádkových melodií.
Poslechli jsme si několik druhů hudebních nástrojů a stylů hudby.

Stalo se již tradicí, že deváťáci připravují pro své mladší spolužáky
maškarní karneval. Ten letošní proběhl 20. února. První část patřila
prvnímu stupni. Účastníků bylo opravdu mnoho a tak porota, která
hodnotila nejlepší masky, neměla snadnou úlohu. Stejně těžké to
měli porotci dalších soutěží. Nakonec drobnou odměnu dostali
všichni účastníci, takže nikdo neměl důvod ke smutku. Druhá část byla
vyhrazena pro druhý stupeň. Maškarní karneval se vydařil a osmáci již
dnes jistě přemýšlejí, čím překvapí spolužáky za rok. A již tradičně před
školním karnevalem uspořádali deváťáci karneval také v mateřské škole.
V únoru a březnu proběhlo v 5. a 7. ročníku testování Kalibro z českého
a anglického jazyka, matematiky, přírodovědných, humanitních
a ekonomických dovedností. Naši žáci tak získají srovnání s vrstevníky
z celé republiky.
Marek Charvát

Děti z druhé třídy „Zajíčků“ se vydaly na cestu do Blatné autobusem,
aby mohly zhlédnout divadelní představení se zpěvy „Velká dobrodružství
malého brouka“. S dobrou náladou a líbivými popěvky v hlavě se pak
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Zábava a soutěž
na výstavě masek
a kostýmů

vydaly na nádraží a vláčkem se vrátily zpět do školky, kde povyprávěly
svým mladším kamarádům o své cestě za pohádkou.
Únor byl jako již tradičně každým rokem věnován karnevalovým
radovánkám. Navštívili jsme výstavu masek na MěÚ v Sedlici. Zde jsme
si prohlédli mnoho druhů obličejových masek, oblečení nebo celých
zajímavých figurín. Školkovou přehlídku masek zpestřili našim dětem
svojí účastí žáci deváté třídy Základní školy Sedlice. Překrásné masky
radostně tančily, soutěžily a jako vzpomínku na krásné zážitky v převleku
si odnesly medaili, kornoutek s dobrotami a pestrý balonek.

Na závěr velmi mírné zimy jsme si alespoň jednou mohli připomenout,
jak vypadá čerstvá bílá nadílka a vyzkoušet postavit sněhuláky. Nyní se
již na zahrádkách objevují první kvítky jara. Těšíme se na něj a na další
pohádku divadélka LUK z Českých Budějovic, které nás brzy navštíví.
Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová

Cestovatelské přednášky
Rok se s rokem sešel a v měsíci lednu v sedlickém kině opět vypukly
cestovatelské přednášky. Oblíbenost těchto „Neobyčejných cest
obyčejných lidí“ potvrdila hned první návštěvnost. Práva prvního výkopu
se ujal sedlický občan a zastupitel pan doktor Hlad. Japonsko nám
přiblížil tak, že mnozí z nás ihned po návratu domů začali vyhledávat
nabídky cestovních kanceláří.
Jako druhý nás vtáhl do nebezpečného černobylského prostoru
fotograf Milan Říský. Sovětský jaderný výbuch překročil hranici sta diváků
a vytvořil nový cestovatelský rekord v počtu sledujících. Třetí přednáška
a cyklistické duo pan Kára a pan Šesták jen potvrdilo, že i letos budou
naše přednášky velmi povedené. Švédsko v jejich podání nevypadalo
jako severská chladná země, ale jako místo na parádní dovolenou. Kéž
by do kina chodilo tolik lidí i na nedělní filmová promítání.
Měsíc březen dostal naše cesty do cílové rovinky. Tou proběhla
1. března starostka nedalekého Mačkova Hanka Míková v doprovodu
kamaráda Tomáše Žáka. Barevná Afrika plná divokých zvířat až
fascinovala. Zanzibar a Tanzanii jsme prolétli křížem krážem.
Poslední přednáškou našeho cyklu bude momentálně dosti aktuální
Čína. Dne 15. března 2020 tedy naposled s panem Křivancem, a pak zase
za rok. Už nyní se můžete těšit na mezikontinentální jízdy. Kanada, USA,
JAR a mnohá další.
Mgr. Mikeš Zdeněk

Ve dnech 20. a 21. 2. proběhla
v zasedací místnosti sedlické radnice
výstava masek a kostýmů vhodných
na Bakus, masopust a maškarní. Děti
i dospělí si mohli masky, kostýmy
a různé doplňky nejen vyzkoušet, ale
i vypůjčit. Této služby pro veřejnost
také mnozí využili. Bylo možné
zakoupit klasické původní masky
z produkce české firmy. Návštěvníci
výstavy se rovněž mohli zapojit do soutěže hlavových masek, kterých
bylo celkem deset. První místo se 32 hlasy obsadil Král podsvětí. Jako
druhá se umístila Čarodějnice se 22 hlasy a třetí místo zaujal Klaun
s 18 hlasy. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře, kterou vytvářela
radost dětí i dospělých.

A kde modrásek zase lítal?

Pásmo lidových písní, doplněné dosud téměř neznámým kánonem,
zaznělo na oslavě MDŽ, pořádané Českým svazem žen v Oseku.
I tentokrát si s Ivou a Jarmilou Eignerovými zazpívala Hana Hrdličková,
která tuto naši aktivitu uvedla slovem. Svazu žen v Oseku děkujeme za
pohoštění a milé přijetí. Oslavu měly nápaditou a moc pěknou.
Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Č eský

svaz

ž en

Sedlice

poř ádá
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Společenský ruch
ve Škvořeticích
Divadlo
Klauniáda Don Kichot de la Anča
brněnského divadla KLAUNIKY sklidila
velký sukces, sešlo se neuvěřitelných
78 kulturychtivých diváků, z nichž byla téměř
čtvrtina „dobrovolně“ vtažena do víru hereckého představení, kteréžto
nezapřelo umělecký rukopis Bolka Bolívky … moc jsme se nasmáli!

Šk

vořetice

Datum: 13. – 17.červenec 2020
Věk od 7 do 11 let
Kapacita 20 dětí. Cena 1500Kč za dítě
Nasnídané děti můžete přivést mezi 7.30hod. až 8.hod.
a vyzvednout nejpozději v 16.00hod.
Naší základnou bude sedlická hasičská zbrojnice.

Více informací se dozvíte u Katky Prexlové
na telefonu 773 991406.

Sportovní ples
Tradiční ples místních sportovců neměl chybu, a jelikož nebyly
hlášeny žádné výstřednosti v ranních hodinách, dáváme palec nahoru!
Bohužel, všechny fotky z bálu jsou rozmazané?

Masopust

Již 20. ročník Škvořetického masopustu se opět povedl, maškar
neubývá, ba naopak, sluníčko hřálo, muzika hrála, břinkala a sváděla
k bujarému křepčení, ba některé vnímavější posluchače dokázala
i rozplakat, zvláště v pozdnějších hodinách …
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Duha nad Pacelicemi a Křesovem
během vichru Sabina

Foto: Josef Hora

Trocha historie a pověsti o sošce
Panny Marie ve Škvořeticích
a o Kapli Panny Marie Bolestné

MDŽ
Jako každý rok jsme v sobotu 7. března oslavili Svátek všech žen,
k tanci zahrál neúnavný band Zdeňka Koubka, květiny byly, víno bylo
v sudě, zkrátka jak zpívá Sváťa Karásek: „ … ženský ty sou fajn, fajnový
…„!

V letech 1670–1701 žila na škvořetické tvrzi Marie Františka
Malovová, horlivá ctitelka P. Marie, jejíž sošku uchovávala v zámecké
kapli. Jednou, za vyslyšení prosby slíbila, že tuto sošku Bolestné P. Marie
postaví ven, aby ji mohli ostatní poddaní a obyvatelé uctívat. Stalo se tak
kolem roku 1680, kdy poblíž vsi, při malé studánce nechala postavit tuto
sošku na dubový sloup. A pak přicházeli sem lidé, nejen ze Škvořetic,
ale i z okolí, aby zde konali své pobožnosti. Když pak tato socha stála
několik let volně na slunci i dešti, rozhodli se škvořetičtí sedláci postavit
nad ní malou kapličku. Ze dřeva udělali malý přístřešek ve tvaru kříže,
střechu pobili šindeli a prostředek kapličky, kde stála socha, zabezpečili
železnými mřížemi.
Na základě mnoha uzdravení
a četných poutí k sošce
Panny Marie ve Škvořeticích
obrátil se majitel blatenského
a škvořetického panství hrabě
Josef Serenyi, sám velký ctitel
Panny Marie, se žádostí na
píseckého vikáře v roce 1723, že
by dosavadní kapli Panny Marie
zvelebil a postavil tu pěkný
kostel, kde by byla soška uctívána
a konány služby Boží. Ten tuto
prosbu přednesl na pražskou
arcibiskupskou
konzistoř.
Mezitím hrabě na doporučení
píseckého děkana přijal jako
strážce a ochránce tohoto
místa jistého Josefa Mejera, pro
kterého postavil při dosavadní
malé kapličce dřevěnou chalupu
se dvěma místnostmi. Znovu
sám píše konzistoři a tato vyzvala, aby bylo vše nestrannými osobami
vyšetřeno. Byl ustanoven farář kasejovický a bělčický, kteří sepsali
protokol a z 33 zaznamenaných uzdravení vybrali 17, která považovali za
zvlášť mimořádná. V tomto latinsky psaném protokolu je i krásný popis
sochy: «Tato socha, vyřezaná ze dřeva lipového, vhodnými barvami
zdobená, o velikosti asi dvou loktů (120 cm), nesoucí ve svém srdci
meč, svou tváří jeví se jako Matka láskyhodná, vyzařující jakousi útěchu
nebeské milosti, takže v jejím milostném pohledu pociťuje člověk
povzbuzení a neodchází bez útěchy».
Arcibiskupská konzistoř tento protokol projednala a v roce 1724
podává své rozhodnutí: Nedovoluje postavit kapli, ani sloužit před
sochou mši, aby prostý lid nebyl uváděn v omyl, že socha je zázračná
nebo milostná, ale dovoluje hraběti ji přenést do jakéhokoli jiného
kostela, beze vší okázalosti, aby jí nebyla projevována zvláštní úcta, ale
jen taková, jako jiným zbožným obrazům.
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Hrabě i vikář se znovu odvolali, ale dostali vyjádření, že dosavadní
uzdravení byla znovu přešetřena a neshledány žádné zázraky. Hrabě se
tedy podrobil výroku konzistoře a přenesl sochu do nejbližšího kostelíka
na Křesovci a z výtěžku darů, nechal kostelík opravit. Také i strážce
sochy, tehdy nazývaný poustevník, byl ubytován v malém domku pod
Křesovcem.
Ale od té doby se kolem sochy začínají odvíjet spory. S přenesením
sochy hrabě usiloval, aby Křesovec a Pacelice, které tehdy patřily
pod sedlickou faru, i patronátní právo tu měla sedlická vrchnost, byly
přiděleny pod blatenskou faru. Tehdejší sedlický farář Beck se však
nechtěl zříci svých práv, možná, že i proto, že za sloužení bohoslužeb na
Křesovci v den Proměnění Páně a na svátek sv. Jáchyma dostával ročně
půl sudu piva, ale i proto, že Křesovec začal být hodně navštěvován
poutníky, což také znamenalo jisté polepšení příjmů sedlické fary.
A v té době se rozhodli vzít blatenští, podporovaní tehdejším
děkanem Františkem Vlasem, věc do svých rukou. Tajně odnesli sochu
Panny Marie a umístili ji na prostředním oltáři Svatého Kříže uprostřed
chrámu. Jaké bylo ale jejich překvapení, když tam druhý den socha
nestála. Vrátila se prý na Křesovec. A zde má prý základ i ta legenda
o šlépějích Panny Marie, které zanechala v kamenech cesty, když prý
utíkala z Blatné. Ještě jednou se o to pokusili, ale socha se vždy vracela
na Křesovec. Snad toto vyprávění má i základ v tom, že se to hrabě
Serenyi dozvěděl, poručil sám vrátit sochu do Pacelic, aby neměl další
potíže s arcibiskupskou konzistoří, na kterou se i sedlecký farář Beck
obracel. V té době pak došlo i k události, zaznamenané v pamětní
knize sedlického kostela, jak ji opsal tehdejší děkan P. Seywalter již před
100 lety.
A tak nechme zde vyprávět tuto starou zprávu, kterou prý vyprávěl
sedlický děkan Tomáš Pavelka, nástupce P. Becka a jak se udržela
i v ústním podání:
«Více blatenských osadníků vloupalo se za doby noční do řečeného
kostela, aby jeho drahocenné věci uloupili a je do Blatné přenesli.
Především ale chtěli uloupiti sochu Panny Marie, ale nohy této sochy
byly silnými skobami do zdi připevněny, takže třeba bylo silných úderů,
aby se sochy oné zmocnili. Tímto jejich řáděním probuzen byl hlídač
kostela toho, který v největším spěchu přišel ohlásit tehdejšímu faráři
P. Vojtěchu Beckovi, co se na Křesovci děje. Farář neváhaje, uchopil se
ručnice, vsedl na koně a zpraviv o celé záležitosti sedlické občany, hnal
se s nimi na Křesovec. Blatenští, jelikož již času jim nezbývalo, aby se
celé sochy zmocnili, uchvátili jen vrchní část sochy té, nechávali její nohy
ve zdi vězeti a s uchvácenou kořistí prchli do Blatné. Blatenští pak dali
k soše té přidělati nohy a sochu postavili na oltáři Matky Boží Bolestné.
Farář sedlický P. Vojtěch Beck dal nohy řečené sochy ze zdi odstraniti,
k nim vrchní části přidělati a takto upravenou sochu v Sedlici postaviti.
Tím ale vše ještě nebylo skončeno. Za několik let nato kázal sedlický
farář (zda Vojtěch Beck nebo jeho zástupce Jan Procházka nelze zjistiti)
v Blatné o pouti, a k slzám dojatý lid ku konci řeči své takto oslovil «A teď,
drazí křesťané, vrhněme se k nohám Matky Boží!» Když pak lid na jeho
vybídnutí k nohám Matky Boží vrhnouti se chtěl, zvolal s největším
pathosem: «Neukvapujte se! Neboť ne zde v Blatné jsou pravé původní
nohy téže, ale v Sedlici!» Na to v ohnivé řeči odsuzoval původce
a vykonavatele výše uvedené kostelní krádeže. Že pak po skončení kázání
v největším spěchu vlastní příležitostí na rychlo do Sedlice odjel, bylo
nanejvýš pro něj na čase.»
Vzdor tomuto všemu namáhání i blatenské vrchnosti zůstal Křesovec
při faře sedlické, až teprve r. 1753 byl na prosbu tehdejší hraběnky
Alžběty Serenyiové rozhodnutím pražské konzistoře přidělen k Blatné.
Nelze již zjistit, co se na tomto vyprávění zakládá na pravdě, ale podle
staré zprávy stála již r. 1723 na oltáři socha Bolestné Panny Marie, i když
souhlas s jejím přenesením byl dán až v r. 1738. Současně se v té době
přestěhoval «poustevník» z Křesovce, jistý Vojtěch Menšík, který zemřel
v Blatné v r. 1743.
Od té doby byla socha uctívána na prostředním oltáři Sv. Kříže pod
velkým křížem s tělem Krista. Blatná se tak stala vyhledávaným poutním
místem a mnozí zde našli tělesnou i duchovní útěchu. Ovšem na základě
rozhodnutí konzistoře, že soška není zázračná, nebyla různá uzdravení
i vyprošená pomoc zaznamenávány.
Přesto však kaplička P. Marie ve Škvořeticích byla stále navštěvována
a hrabě Serenyi zde nechal postavit jako náhradu za původní sošku opět
sochu P. Marie.
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A tak stále do Škvořetic putovala četná procesí, přicházeli sem
i jednotliví poutníci. Na škvořetické poutě vzpomíná i Mikoláš Aleš, který
sem jako malý chlapec chodíval se svojí maminkou z blízkých Mirotic.
Stále se sem scházely dary, které vděční poutníci kapličce škvořetické
věnovali, i jako poděkování za vyslyšení a uzdravení. Toto jmění bylo
z nařízení krajského úřadu uloženo a v roce 1880 činilo již 812 zlatých.
Proto škvořetičtí občané usilovali, aby byla postavena nová větší kaple.
O pouti škvořetické 9. září v r. 1883 se ujal celé záležitosti hospodářský
ředitel panství František Jirkův jako poděkování, že se mu po předchozích
sedmi děvčatech narodil konečně toužebně očekávaný synáček. Zasadil
se nejen o opravu původní kapličky, ale dosáhl toho, že vedle mohlo
být začato se stavbou nové větší kaple, ve které by se mohly konat
i bohoslužby. A tak po složení záruky, že obec škvořetická bude i pro
budoucí časy kapli udržovat v dobrém stavu a převezme do správy obce,
bylo dáno svolení ke stavbě a již v dubnu 1884 byl slavnostně položen
a posvěcen základní kámen, přibývalo prostředků. Na škvořetickou kapli
byly konány sbírky, které se sešly z 59 obcí v okolí i z okolních farností,
které činily na 800 zlatých. Ještě téhož roku o škvořetické pouti 8. září
1884 novou kapli slavnostně posvětil českobudějovický biskup František
hrabě Schönborn. Již předtím v roce 1881 rozhodl vzdělaný a horlivý
blatenský děkan Josef Pekárek, aby původní socha P. Marie byla
z blatenského kostela opět vrácena do Škvořetic. V roce 1905 byla kaple
na náklad škvořetické obce vymalována pražským malířem Čeňkem
Gottliebem.
A tak znovu ještě více ožila sláva škvořetických poutí, která již dávno
utichla, a jen vzpomínka těch starších si připomíná slavná procesí, která
sem přicházela z okolních vesnic i farností, i zapálená kázání oblíbeného
sedlického děkana Matěje Koláříka.
Připomeňme si zde i některá z těch četných uzdravení, která se zde
stala. První zaznamenané uzdravení je ze začátku 18. stol., které se pak
stalo základem četných procesí i putování ke kapli P. Marie.
Stalo se pak v roce 1712, že nějaká slepá žena ze vsi Paračova u Cehnic
měla sen, ve kterém viděla neznámou krajinu i sošku P. Marie, a byla
vyzvána, aby šla do Škvořetic, kde se tento obraz nachází. Po vyptávání,
kde se nalézá tato vesnice, nechala se tam svojí dcerou dovést. Unaveny
přišly k večeru do Škvořetic a hned na kraji obce se zeptaly první ženy,
kterou potkaly, kde se obraz Matky Boží nachází. Protože bylo již pozdě,
vzala je tato chalupnice Zemková k sobě na noc a druhý den ráno je
dovedla za ves, kde po chvíli modlitby před touto sochou prohlásila žena:
«Zdá se mi, jako by se mi před očima dělala mlha, poznávám sochu,
kterou jsem ve snu viděla, i ten vrch s malým kostelíčkem». Chalupnice
Zemková jí vysvětlila, že je to Křesovec, a dovedla ji ještě ke studánce,
a tam po omytí žena začala nabývat zraku, že mohla jít domů již bez
pomoci. Z vděčnosti pak odvázala ze sebe svůj sváteční fěrtoch a ovázala
jej kolem sochy. Po cestě při návratu domů však začala fěrtochu litovat,
že si jej tam někdo vezme. Jaké bylo ale její překvapení, když přišla
domů, a svůj fěrtoch nalezla složený v truhle. A tak brzy, sotva přešla
zima, vrátila se kajícně zpět do Škvořetic a z vděčnosti za navrácení zraku
věnovala sošce nový dovedně vyšívaný fěrtoch.
Zpráva o tomto uzdravení se brzy rozšířila, do Škvořetic začaly
putovat zástupy lidí, a jak praví staré zápisy, «mnohé milosti i uzdravení
si zde na Rodičce Boží vyprosili».
Připomeňme si ještě jedno, týkající se blatenského rodáka, později
blatenského děkana Františka Tvrdého. Ale nechme zde přímo vyprávět
jeho otce, jak zprávu o uzdravení zapsal. «Já, Jan Tvrdý starý 43 let,
soused blatenský, obchodu svého řemenář, v pravdě a na dobré svědomí
beru a se přiznávám, že synáček můj František Tvrdý, starý 7 let, na
půldruhého léta na oči nemocen byl, a zrak, když měsíc nastával, čtyři
dny neměl a takto sice málo viděl, i přenáramné bolesti ustavičně celého
půldruhého roku trpěl, takže my rodičové nad ním velikou útrpnost
i zármutek jsme měli, jak k Dobré Vodě i jinam vodili, avšak žádného
polepšení jsme na něm nezaznamenali. Roku 1722 dne 14. Decembris
(prosinec), když pobožnost ve Škvořeticích se stále víc a více rozmáhala,
my manželé, ležící v posteli slyšíce synáčka našeho pro velikou bolest
náramně naříkat a plakat, nad ním outrpnost i zármutek jsme měli,
slíbili jsme jej obětovat bolestné Rodičce Boží Škvořetické.
Pročež tam na pouť jsme s ním šli, dílem jej vedli, dílem i nesli. Kdyžto
po vykonaných modlitbách našich ihned takové polepšení zraku na něm
jsme uznali, že to pacholátko od Škvořetic za námi rodiči již samo šlo
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a vésti je třeba více nebylo. Seznajíce my tu milost od Rodičky Boží
Škvořetické, že od tohoto času vždycky lepšího zraku nabývá, ve čtyřech
nedělích na poděkování zase podruhé jsme šli s ním do Škvořetic a od
toho času ten synáček chvála Panu Bohu tak zdráv jest, jakoby mu jakživo
nic nebylo, což žádnému jinému, než po Bohu Marii Panně Škvořetické
přičítati musíme“.
Tento chlapec pak vystudoval na Svaté Hoře u jezuitů, stal se
knězem a v letech 1749 - 1756 děkanem blatenským, později sídelním
kanovníkem u sv. Víta v Praze, děkanem staroboleslavským, od roku
1777 světícím biskupem pražským (1715 - 1779).
Poslední doložená zpráva je z r. 1870 podle zápisu, který byl uložen do
pamětní knihy obecního úřadu. V obci Radobytce žila zbožná žena Anna
Zájedová, manželka místního domkáře. Náhle ztratila řeč a byla němá
po celý rok a dvanáct dnů. Měla jednou sen, že ve Škvořeticích nalezne
uzdravení, a tak prosila zdejšího duchovního správce P. Jana Ibeheye,
aby vedl procesí do Škvořetic, že tam opět nabyde řeči i zdraví. Ten její
prosbě vyhověl a před Vánoci 23. prosince 1870, kdy zima byla tehdy
ještě dosti mírná, vedl procesí do Škvořetic. Když přišli před kapli, prošla
žena zástupem lidu a při vstupu do tehdejší malé kapličky najednou
„proniknutá září milosti té zázračné Pomocnice křesťanů“ náhle zvolala:
„můj drahý, velebný pane!“ a začala zpívat s ostatními lidmi chválu Boží,
vykonala hlasitě celou pobožnost a vrátila se domů jako znovuzrozená.
Podle protokolu sepsaného o tom, stalo se to v jedenáctou hodinu
23. prosince 1870. Protokol podepsal nejen duchovní správce Radobytc,
ale i členové její rodiny, kostelník a někteří členové tohoto procesí,
starosta a radní obce Škvořetic a Radobytc.

Systém obce Tchořovice
pro nakládání
s odpadem v roce 2020
Směsný komunální odpad
Systém odvozu popelnic zůstává
v naší obci zachován tj. 1 x za 14 dní
Tc h
o ř o v i c e v pondělí. Termíny vyvážení popelnic jsou
zveřejněny na www.tchorovice.cz nebo ve
vývěsce u OÚ. Směsný odpad je možné ukládat také
do košů rozmístěných v obci.
Tříděný odpad
Na návsi jsou umístěny 3 kontejnery na plasty, 2 kontejnery na papír,
1 kontejner na drobné kovy, 1 kontejner na bílé sklo a 1 kontejner na
barevné sklo.
Žluté kontejnery na návsi – plasty – do kontejneru patří
•
•
•
•
•
•
•
•

plastové obaly
PET lahve stlačené
fólie – čisté
prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
plastové obaly od drogistického zboží
polystyren
ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
nápojový karton – krabice od džusů, krabice od vína, krabice
mléka a mléčných výrobků

Do žlutého kontejneru nepatří – textilie z umělých vláken, linolea,
guma, molitan, nádoby od léčiv, výrobky z PVC, plasty znečištěné oleji
a chemickými látkami, plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety,
kabely), „měkké“ sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku),
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin
Modré kontejnery na návsi – papír – do kontejneru patří
•
•
•
•
•
•

noviny
reklamní letáky
knihy, časopisy
rozložené krabice
lepenky, kartony
jiný neznečištěný papír

Do modrého kontejneru nepatří – znečištěný papír, papírové obaly
kombinované s plasty a kovovými fóliemi, kopírák, samopropisovací
papíry, obvazy, pleny, papírové kapesníčky, ubrousky
Bílý kontejner na návsi – bílé sklo – do kontejneru patří pouze bílé sklo
•
•
•

čiré průhledné lahve
zavařovací sklenice
skleněné nádoby z domácnosti

Zelený kontejner na návsi – barevné sklo – do kontejneru patří

Ve Škvořeticích na návsi je ještě jedna kaplička Nejsvětější Trojice,
postavená r. 1861. Leží ve středu obce, kam směřují cesty od Blatné
a Pacelic, od Sedlice, z Lomu a cesta pokračující středem obce dále
k Buzicům. Již v době jejího postavení byl na kapličce malý zvonek, který
však v r. 1942 byl Němci zabaven pro válečné účely. Původně měl být
vzat větší zvonek z kaple P. Marie, věnovaný tam v r. 1884 hospodářským
ředitelem statku Františkem Jirkův. Ale pro obtížnost sejmutí, spěchu
při tehdejším špatném počasí, byl zabaven snadněji přístupný zvonek
z kaple na návsi. Ten však byl ještě ve válečných letech nahrazen malým
litinovým zvonkem, který obstaral pro kapličku stavitel Přib ze Strakonic.
Přivezli jej František Vošahlík z č. 75 a mladý Prýmas z č. 3.6. srpna 1944
pak byl sedlickým děkanem M. Koláříkem slavnostně posvěcen. Od té
doby zazníval jeho hlas nad Škvořeticemi, dříve ohlašoval pravidelně
poledne, dnes už zaznívá jen jako posel ohlašující úmrtí. Pouť se ve
Škvořeticích vždy slavila v neděli po svátku Narození Panny Marie /8.
září/. Původně se posvícení drželo vždy v neděli po 20. září. V r. 1902 se
usnesli občané, aby toto bylo přeloženo na druhou neděli po sv. Havlu
/16. říjen/, a tak bylo slaveno prvně již v r. 1902.
Jaruška Králová

•
•
•
•

lahve z barevného skla od piva, vína, limonád
tabulové sklo
sklenice
skleněné obaly od léků

Do bílého ani zeleného kontejneru nepatří – keramika, porcelán,
zrcadla plexisklo, autosklo, drátované sklo, varné sklo, žárovky, výbojky,
zářivky, obrazovky monitorů, televizí a různé displeje
Šedý kontejner na návsi – drobné kovy – do kontejneru patří
Tento kontejner nahradil černou popelnici na drobný odpad u obecního
úřadu
•
•
•
•
•
•
•
•

plechovky od potravin
plechovky od piva, limonád, energy drinků
plechovky od deodorantů, holicích pěn
víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“
hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice
konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.
plechy a ostatní hliníkové součástky
ostatní kovové obaly

Do šedého kontejneru nepatří: plechovky od barev a jiných
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
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složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části, materiály
(obaly), ve kterých je hliník spojen s jiným materiálem (např. obaly od
žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní obaly cigaret = směsný odpad),
tenkostěnné hliníkové obaly (obaly tavených sýrů, tenké hliníkové fólie
z potravinářských obalů).
V lednu 2020 bylo stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad na
návsi doplněno o nádobu na použité
jedlé tuky a oleje z domácností.
Prosíme občany, aby použitý jedlý
olej přelili doma do plastové lahve,
zašroubovali a tuto lahev vhodili do
kontejneru na návsi. Nepoužívejte
skleněné lahve, které se mohou při
manipulaci rozbít.
Drobná elektrozařízení a baterie –
sběrný box v přízemí OÚ Tchořovice
Použité tonery a kazety do tiskáren – sběrný box v přízemí OÚ
Tchořovice
Odpad ze zahrad jako je tráva, listí a podobný materiál mohou
občané ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny
v různých částech obce.
Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu
a elektroodpadu bude obcí organizován na jaře a na podzim,
o konkrétních termínech budou občané informováni.
V pátek 28. února 2020 se v naší obci uskutečnila sbírka pro Diakonii
Broumov. Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli.

Výlet Praha
O jarních prázdninách, první týden v únoru, uspořádala paní Vohryzková
zájezd do aquaparku v Praze. Občanům Tchořovic, kteří se autobusem
v pondělí nebo ve středu vydali do Prahy, byla doprava uhrazena
z rozpočtu obce.

Cestovatelská přednáška
Z Čech až na konec světa aneb Svatojakubskou cestou na mys
Finisterre byl název cestovatelské přednášky pana Františka Šestáka,
která se uskutečnila v sobotu 22. února od 17 hodin na obecním
úřadu ve Tchořovicích. Poutavé vyprávění o cestě pana Šestáka, kterou
absolvoval spolu s jeho kamarádem Františkem Hejtmánkem, bylo
doprovázeno promítáním fotografií, které cestou pořídili. Cestu, která
vedla přes Německo, Belgii, část Anglie, Francii, Španělsko, Portugalsko
a pak zpátky Centrálním masívem francouzským a Švýcarsko, absolvovali
na kole. Vydali se po stejné trase jako před 540 lety velmož Jaroslav Lev
z Rožmitálu.
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SDH TCHOŘOVICE
AQUAPARK ČESTLICE

První den jarních prázdnin, tedy pondělí 3. února, jsme vyrazili
na zájezd do aquaparku v Čestlicích, který tradičně zajišťovala paní
D. Vohryzková. Plavali jsme v bazénech, řádili v divoké řece, bojovali
s vlnobitím, jezdili na tobogánech. Relaxaci jsme si dopřáli v sauně,
i vířivce, parádně jsme se nahřáli a uvolnili. Po bazénu bylo také
zapotřebí se osvěžit, dopřáli jsme si tedy velkou nálož výborné zmrzliny.
Všichni jsme si tento aktivní odpočinek moc užili a už se moc těšíme na
příště.

MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 15. února se v místním pohostinství konalo tradiční dětské
maškarní. V převleku za berušky Hanku a Terezu a mravence Ferdu
jsme s radostí uvítali 18 dětí z Tchořovic a okolí. Byl to ideální počet,
při kterém ještě mohly všechny pohodlně soutěžit, hrát si a tančit, a to
za skvělého hudebního doprovodu DJ Krtka. Pro děti bylo připraveno
pět soutěží inspirovaných blížícím se jarem – krmili jsme ptáčátka,
sbírali vajíčka, sázeli kytičky, plácali mouchy. Nakonec nesměla chybět
oblíbená židličkovaná. Na konec jsme vybrali mezi maskami ty nejhezčí,
které dostaly zvláštní odměnu, byly jimi princezna Valinka, drak Kubík
a piráti Jonda a Miki. Věříme, že se dětem odpoledne líbilo, že si ho
spolu s rodiči užily, a těšíme se na další společné akce.

HASIČSKÝ BÁL
Po vydařeném dětském odpoledni byl pak už sobotní večer zadaný
pro dospělé hasiče. K tanci a poslechu nám výborně zahrála hudební
skupina Kosatky. Kdo měl štěstí, přinesl si domů mimo jiné i hodnotné či
veselé výhry. Sešli jsme se v poměrně velkém počtu a bavili se a tančili
až do rána. Děkuji všem, kteří se podíleli na vydařeném maškarním
i hasičském plese.

MDŽ
V sobotu 7. března jsme se sešli na oslavu MDŽ. Jako každý rok, tak
i letos, nás naši muži příjemně překvapili i potěšili květinou a výborným
občerstvením v podání s láskou připraveného masíčka. Nechyběla
samozřejmě ani káva, zákusky a vínečko. K dobré náladě a pohodě
přispěla výborná hudba DJ Krtka, při které, kdo měl chuť, tak si zatančil.
Děkujeme všem našim mužům za skvěle připravenou akci.
Martina Čadková

...a jde se blahopřát

Tchořovické sádky
2.díl - pokračování
Pozvání na připravovanou akci
V sobotu 11. dubna 2020 od 17 h se v místním pohostinství uskuteční
beseda s kronikářem obce.
Eva Křivancová, starostka

V roce 1951–52 je nákladem 1 355 000,- Kčs provedena rozsáhlá
rekonstrukce sádek, kdy se sádky stávají na tehdejší dobu velmi
moderním zařízením. Je vybudováno 10 sádek velkých a 4 malé. Jsou
samostatně odizolovány nepropustným jílovým jádrem a z kamene
vystavěnými předěly. Ty jsou poměrně mohutné, v základu přes
1,2m široké, v koruně O,60 m. Podstatná část zednických prací,
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včetně
kamenného
zdiva kolem sádek, byla
provedena
zedníky
p. Kačenou ze Lnář,
p. Kalistou ze Zahorčic
a p. Jíchou z Bezdědovic.
Pomocné síly zajišťovala
parta mladých mužů ze
Zahorčiček.
Každá sádka byla
opatřena
betonovým
Sádky kolem roku 1850
požerákovým výpustným
systémem. Ten byl napojen na novou odtokovou soustavu
z osinkocementových rour s vyústěním proti domu čp.54, do
zátoky rybníka Dolejšího. Sádky byly opatřeny kamennými schody
v šíři 150 cm a lovištěm u výpusti ve tvaru T. Okraje byly zpevněny
silnými prkny s hloubkou cca 25 cm.
Z původního zařízení byla ponechána pouze betonová nádrž
pro drobný prodej ryb. Staré hospodářské budovy byly zbourány
a v severní části sádek byl vystavěn jeden zděný objekt sloužící
jako sklad rybářských potřeb, krmiv a současně je tady vybudována
kancelář sádeckého se zázemím pro rybářské dělníky – dvě
prostorné místnosti. Bohužel bez vody a sociálního zařízení, které
nadále nahrazuje dřevěné WC na hrázi rybníka Hořejšího na okraji
jeho vodní plochy. Přívod vody na sádky z rybníka Hořejšího
je zachován v původní podobě, pouze dřevěná konstrukce je
vyměněna za ocelovu.
Sádky jsou i osvětleny soustavou deseti světel na dřevěných
sloupech s venkovním vedením. Jsou tak zajištěny proti krádeži
v době jejich naplnění rybami. Vlastní plocha sádek je rozšířena
v severní části, bez využití, o část vnější hráze rybníka Hořejšího.
Původní úzké cesty mezi jednotlivými seskupení sádek jsou
rozšířeny a zpevněny pro používání i nákladních automobilů.
U středové soustavy sádek pro jednodušší průjezd jsou rohové
části sádek o dva roky později překryty betonovými deskami,
které s jistou obnovou tu jsou i v současné době. V oplocení
proti hospodářské budově čp.36 jsou zbudována velká dvojkřídlá
vrata a v jejich blízkosti je zrekonstruováno zařízení používané
k plnění přepravních nádrží vodou. Zaniklé oplocení sádek je
doplněno cihelným zdivem a současně ponechána protipovodňová
„samotevírací“ vrata na obou stranách sádek. Původní zázemí pro
sádeckého a dělníky je zbouráno včetně stáje pro volský potah.
Celková kapacita sádek po této rekonstrukci se navyšuje na 1500
q ryb.
Další rozsáhlá rekonstrukce byla provedena od roku 1975
do poloviny září roku 1977, která vytvořila současnou podobu
sádek. Kolaudační řízení se konalo 23. listopadu 1977 s celkovými
náklady na stavbu 3 653 000 Kčs. Přestavba byla velmi rozsáhlá
a celková plocha zaplocené části byla rozšířena až k malému
splavu rybníka Hořejšího, včetně domu čp. 56 /Koblih/, který byl
zbourán /jako jeden z posledních měl ještě doškovou střechu/.
Z jednání o postoupení tohoto domu se zachoval zápis ze dne
19. července 1973. Tím zanikly i dva staré duby /350 – 400 let/,
které se nalézaly v blízkosti domu. Zanikla i pěšina procházející
dvorem tohoto domu až na hráz rybníka Hořejšího. Nenávratně
se stěhuje i „potrubí“ z rybníka Hořejšího, které se dostává do
podzemí nově vybudovaných sádek.
Nádrže sádek doznaly výrazných změn. Sádky v západní části
byly částečně rozděleny na menší, kamenné předěly s jílovitým
těsněním byly nahrazeny betonem o síle 50 cm. Východní část

Severozápad sádek rok 1953

Sádky po roce 1953

Hospodářská budova sádek 1954

Hospodářské budovy sádeckého 1954 č.9

Severní část sádek 1954

Sádky po roce 1975

Jižní část sádek 1990 č10

Sádky v roce 2010

sádek byla rekonstrukcí
rozšířena a bylo zde
vybudováno
celkem
11 nádrží. Tak vznikly
sádky s dvaceti velkými
nádržemi
a
čtyřmi
malými pro vzácnější
druhy
ryb.
Sádky
jsou napájeny vodou
z rybníka Hořejšího
třemi
samostatnými
přívody. Z toho dva
přívody vody jsou na
původních místech se
železnou
konstrukcí.
Třetí přívod vody do
sádek je situován do
blízkosti
hlavního
výpustného
zařízení
/čapu/. Je betonový
a napájí nově zbudované
sádky ve východní části.
Došlo i k částečnému
zbourání
části
hospodářských budov,
používaných
rodinou
sádeckého.
Rozvod
k osvětlení sádek se
stěhuje do země.
Byla
vybudována
nová provozní budova
s kanceláří a sociálním
zázemím pro rybniční
dělníky.
Budova
je
současně
důmyslným
zařízením
pro
plně
automatické nakládání
a vážení ryb ze sádek
na
odvážející
auta.
Více jak polovina sádek
je propojena na tuto
budovu
potrubím.
Ryby jsou tak proudem
vody
dopravovány
samospádem
do
shromaž´dovací nádrže
– bazénu, která je uvnitř
objektu.
V
jihozápadní
části sádek byly nově
postaveny
garáže
a sklady, dobudováno
tak zázemí pro provoz
sádek.
Pod
malým
splavem
rybníka
Hořejšího byl vystavěn
ocelový můstek, který
zajišťoval
propojení
s bývalou odchovnou
rybího
plůdku
na
Malých sádkách pod
„špejcharem“.
Na základě požadavku
zastupitelstva
obce,
byla podél východního
okraje sádek ponechána
ulička – pěšina pro
pěší propojení mezi
dolní návsí a hrází
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V neděli 1. března jsme oprášili brusle a vyrazili na zimní stadion
ve Strakonicích. Každoročně máme totiž toto „ledové království“ na
hodinku až dvě zamluveno pro třebohostické milovníky tohoto zimního
sportu. A že se nás každý rok sejde požehnaně, od malých dětí až po
babičky a dědečky. Na své si přijdou úplně všichni. Ti nejmenší se
s jištěním rodičů začínají trošku kostrbatě posouvat po ledové ploše.
Slečny a dámy pak způsobně krouží po obvodu kluziště a konverzují.
Nesmíme opomenout i mužské pokolení, které si z části kluziště udělá
hokejovou arénu. Na zimní stadion také docházejí i maminky i s dětmi
v kočárku, aby již od plenek vedly své ratolesti ke sportu. 
Autor článku: Dagmar Tůmová

Zprávy z Uzenic
Výlov sádek 1956

rybníka Hořejšího a to již 25.5.1973. Dne 23.12 2005 podepsal OÚ
Tchořovice s majitelem sádek smlouvu k pronájmu této pěšiny na
dalších 50 let.
Při povodni v roce 2002 došlo ke značným škodám, včetně
poškození velké hospodářské budovy z roku 1952 . Hospodářská
budova byla proto zbourána, stejně tak nepoužívaná kancelář
sádeckého a nebyly již obnoveny. Stejně tak bylo zničeno zděné
oplocení sádek až na nepatrnou část v severozápadní části,
které bylo ponecháno do současnosti. Ostatní část oplocení byla
nahrazena oplocením z drátěného pletiva na ocelových sloupcích.
Byl odplaven i spojovací můstek s Malými sádkami, který již nebyl
obnoven i vzhledem k tomu, že tyto jsou povodní zcela zničeny.
Součástí obnovy sádek bylo i dodatečné vybudování jedné
nádrže v těsné blízkosti provozní budovy směrem západním
a i další úpravy v roce 2014.. V roce 2017 byla k budově přistavěna
jednopodlažní budova, která slouží k drobnému prodeji ryb
a současně zde bylo upraveno zázemí pro zabití a opracování
koupené ryby. Na venkovní stranu této stavby bylo Janem Taitlem
z čp.66 ztvárněno barevné „logo“ sádek.
V roce 2010 je kapacita sádek stanovena na 2 500q ryb.
Karel Krejčí, Tchořovice
Podklady:
Kroniky obce Tchořovice
Osobní vzpomínky K. Krejčího

Svaz žen Třebohostice
– bruslení
Máme tady březen, první z jarních
měsíců. Mnoho zahrádkářů již
netrpělivě toto období vyhlíží a těší se
Tř
na první jarní sluneční paprsky. U nás
e
e b o s t i c v Třebohosticích jsme se rozloučili se
ho
zimou a zároveň přivítali jaro pohybem.

U ze n i c e

Sice se zpožděním, ale i u nás
vyrazilo 23 účastníků na novoroční
pochod ke zřícenině hradu Křikava,
při cestě zpátky se všichni zúčastnění
občerstvili polévkou, kterou připravila
pí. Kučerová.
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11.1. obcházeli obec s kasičkou 3 králové, vybrali 3357,- kč. Všem,
kteří přispěli moc děkujeme. Jak již tradičně se králové zastavili na
občerstvení u Formánků.
Dále se 11.1. ve večerních hodinách konala v místním klubu výroční
schůze SDH Uzenice, na které se konaly volby. Při schůzi bylo podáváno
občerstvení a hrála harmonika.
8.2. se konalo jak již tradičně setkání dříve narozených. K tanci
a poslechu jim zahrála muzika a bylo podáváno občerstvení doufám, že
si to všichni užili.
Zájezd na hory, který byl naplánován na 22.2. Se nekonal pro malý
zájem.
7.3. Se v Uzeničkách konal hasičský ples k tanci a poslechu, jak již
tradičně hrála kapela Fajn. K MDZ dostala každá žena v obci kytičku.
Marešová

Zprávy z Uzeniček
Dne 7.3. se v kulturním domě v
Uzeničkách konal dětský maškarní
ples. Účast byla hojná a všichni
si to moc užili. Součástí akce byla
soutěž ve skákání v pytlích a oblíbená
židličkovaná, které se účastnili všechny
U z e k y věkové
skupiny. Den zakončil tradiční
nič
hasičský ples, který spolupořádají
hasiči z Uzeniček, Uzenic a Chobota.
Ivana Havlíčková

Rok 2020 bude naplněn činorodým úsilím o zvelebení obce s co
největším využitím finančních dotací. Koncem února byl na základě
demoličního výměru odstraněn objekt původních WC a skladu paliva
bývalé hospody U mostu. Na jeho místě by měla vyrůst nová budova
sociálního zázemí pro dětské a sportovní hřiště. Realizace je rozdělena
do dvou etap – v letošním roce vyroste hrubá stavba a příští rok by se
měly veškeré práce na objektu dokončit. Opravou stodoly u domu čp.
6 získala obec dílnu a velké skladovací prostory, ale pro palivové dřevo
a posypový materiál se v něm místo nenašlo. Proto letos dojde i na
opravu sousedícího přístřešku, kde vedle uskladněného dřeva a štěrku
bude dost místa i pro parkování přívěsu za traktor a posýpačky, případně
další obecní techniky. Po skončení hlavní letní sezóny proběhne oprava
dalšího úseku silnice na Milavy. Také by měly pokračovat opravy požární
zbrojnice. Byla podána žádost o finanční podporu na položení nového
povrchu podlahy zbrojnice.
I. Mrázková

Obec Velká Turná
Začátek roku je v naší obci tradičně
bohatý na kulturní události. V pořádání
akcí se střídá obec se spolky SDH
a Sak Turná. V pátek 21.února se
konalo představení divadelní hry
Ve
Zellera ,,Pravda“, ve kterém
l k á Tu r n á seFloriana
v předpremiéře představili stále mladí
členové Divadelního souboru Čelakovský
Strakonice. V sobotu 29. února uspořádalo obecní
zastupitelstvo Obecní ples. Pokaždé je nejnavštěvovanější taneční
zábavou v roce, a i letos byl sál vyprodaný. K tanci a poslechu a také
k všeobecné spokojenosti hrálo duo Kosatky.

SaK Turná z.s.
Nejnáročnější jarní akcí je pořádání oslavy MDŽ. Ta letošní se konala
7. 3. v sále Hospody Na Rozhrání a sešlo se na ní 41 žen. Členky spolku
připravily sál a zajistily pohoštění. Na úvod předsedkyně spolku všechny
přítomné přivítala a předala slovo starostovi obce. Ten ženám k jejich
svátku poblahopřál a předal jim květiny. Terezka a Lilinka, nejmladší
z vystupujících, zapískaly na flétničky několik lidových písniček, starší
mažoretky Iva a Nikol předvedly krátkou sestavu s hůlkou a pom-pomy.
Také členky SaKu přispěly k programu svým vystoupením, které si
původně připravily jako půlnoční překvapení na obecní ples. Celý večer
ženám vyhrávali pánové L. Hauser, Fr. Hřebejk a J. Rod. Za báječnou
atmosféru patří všem srdečný dík.
I. Mrázková
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se v 16:30 opět vrátily. Celé masopustní velí bylo ukončeno v Hospodě
Na Rozhrání malým posezením.
Proběhlo: 14.března 2020 – Dětský maškarní bál.

Činnost SDH Velká Turná
V letošním roce začal SDH svoji kulturní
činnost už. 8.února, a to náročnou akcí –
VEPŘOVÉ HODY. Tuto akci pořádá sbor
již dlouhá léta, ale v letošním roce nám
onemocněl místní řezník, se kterým jme měli
vše domluveno. V krátkém čase bylo náročné
sehnat jiného mistra řezníka. V této nelehké
situaci nám nakonec vypomohl člen SDH
Hlupín p.Stanislav Kučera, který s přehledem
zvládl nápor všech zájemců o jitrnice,
jelita, tlačenky a ovárek. K dobrému jídlu
a celkové dobré pohodě nám zahrála místní
kapela ve složení p.Hauser, p. Hřebejk a p.Rod. Letos byl o zabijačkové
výrobky obrovský zájem. Z chudáka vepře nezbylo vůbec nic. Snědlo se
200 jelítek, 200 jitrnic na 45 tlačenek a toho ovaru……! Kdo měl málo
mohl se zasytit ovarovou
polévkou s kroupami.
Místní hospoda točila pivo
DUDÁK 11 a Otavský zlatý
ze Strakonic. Pro členy
SDH Velká Turná, kteří
se podílejí na organizaci
této akce, byl sobotní den
dlouhý. Od 5hodin ráno,
kdy se začíná připravovat
teplá voda, až do 21hod.
Kdy je uklizen poslední hrnec. Následuje však ještě celkový úklid, a to
v neděli odpoledne, a to nepočítám páteční přípravu a týdenní nákup
všeho potřebného pro uspořádání a hladký průběh vepřových hodů.
Děkujeme všem, kdo se na průběhu akce podílel. Tyto vepřové hody
jsou jistě jednou z akcí, kdy se všichni sejdeme u dobrého jídla a pití
a společně se pobavíme a oživíme si tradice, které k vesnickému životu
neodmyslitelně patří.

Masopustní průvod
Další kulturní akcí pod
vedením SDH byl masopustní
průvod obcí. V sobotu
22.února se na tento průvod
sešlo 14masek. Samozřejmě
nechyběl medvěd, divoké
turenské kočky, králík nebo
čmeláčci. Do průvodu se
přidali i vychytralí rádcové
z pohádky a banán s mrkví.
Celý průvod prošel obcí
a s harmonikou a bubínkem
si masky u každého stavení
zatancovaly, připily na zdraví a pojedly někde koblížek jinde klobásku.
Průvod vyšel v 10:30 od místního sálu kde se masky připravovaly a kam

Akce které nás čekají:
9-11.dubna 2020
30.dubna 2020		
7.května 2020		
			
16.května 2020		
			

Velikonoční řechátí.
Stavění máje a pálení čarodějnice.
Pokládání věnců u pomníku padlých
ve Velké Turné.
Okrskové požární cvičení
na cvičišti Pazderna v obci.
Velitel SDH Velká Turná Pavel Šípek
Foto: Pavel Šípek

Obec Velká Turná

nabízí pracovní místo:

- obecní zaměstnanec –
- Typ pracovního vztahu – pracovní poměr

- Nástup možný – ihned (po dohodě)
- Počet hodin týdně - 40.
- Minimální vzdělání – střední odborné s výučním listem
- Hrubá měsíční mzda – od 19.350,- do 22.990,- dle zařazení
- Náplň práce – údržba zeleně, údržba obecních budov,
zařízení a techniky, zimní údržba komunikací, správa
údržba a provoz areálu ATC-Milavy
- Místo práce – Obec a k.ú. Velká Turná
- Požadavky – znalost práce na PC, ŘP. B/T, manuální
zručnost, zodpovědnost
- Zaměstnanecké výhody – jistota stabilního zaměstnání
- mob. 606 690 391 (p.Pavel Šípek)
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Poupravená pravda
není lež aneb MDŽ
v Záboří s úsměvem
Francouzská divadelní hra „PRAVDA“
autora Floriana Zellera v překladu
Michala Zahálky, v podání Scény (stále)
Záboří
mladých při DS Čelakovský Strakonice pod
režijním vedením Václava Slanaře, uvedla příjemný
společenský večer, který pro ženy a dívky v rámci oslav Mezinárodního
dne žen v sobotu 7. 3. 2020 připravila obec Záboří v sále Zábořské
hospůdky.
Komické situace vzájemně se podvádějících dvou manželských párů
nabízely mimo jiné i pikantnosti více než odhalených kotníčků, avšak
v podání nadaných ochotníků nebyla ani pánská zadnice v tangách
ničím pohoršující. Lhaní z ohleduplnosti se jak známo většinou dříve
či později zvrtne, a tak o překvapující odhalení poupravených pravd na
závěr nebyla nouze. Hlášky ze života, jež by se daly doslova tesat, byly
zakomponované do zdařilé – byť jednoduché scény, díky své nápadité
variabilitě nevyžadovala žádné náročné stěhování kulis a prostoje v ději.
Přes lechtivý nádech se bavila děvčata pod 18 i dámy 70 plus.
Jak je již v Zábořské hospůdce zvykem, od začátku až do úplného
konce této akce obsluhovali přítomné ženy pohodově naladění galantní
elegáni, nechyběla půvabná květinová výzdoba stolů, občerstvení, víno
či pivo dle přání, ani výborná večeře (shodneme se jistě, že pro každou
ženu je taková asi každá, kterou připraví někdo jiný než ona) a káva
se zákusky. K tanci i k poslechu provázela skupina CROSS oblíbenými
hitovkami napříč mnohogeneračnímu vkusu. Kromě hezkého pocitu si
každá z nás domů odnesla již tradiční dáreček, voňavou primulku.
Text a foto Jitka Říhová

plnily několik úkolů, zahrály si židličkovanou, zatančily si s balonky,
probíhaly pod dlouhým švihadlem a celé hravé dopoledne zakončila
soutěž o nejlepšího tanečníka. Všichni si samozřejmě odnesli i nějakou
tu sladkost.
Text a foto Lenka Říská

Lyžařský kurz Kramolín

Paní zima se letos nějak do zimních šatů ne a ne obléci, z čehož
především lyžaři nejsou dvakrát nadšení. I třicet žáků ZŠ Záboří se
velmi bálo, aby na šumavském Kramolíně nenašlo místo bílé peřiny jen
zelené louky a nemuselo svůj lyžařský zájezd trávit pouze procházkami
po šumavské přírodě. Ta je sice krásná, ale povídejte to dnešním
puberťákům. Ty při představě, že budou muset odložit mobilní telefon
a jít pěšky, popadají mrákotné stavy.
Naštěstí můžeme pět ódy na toho, kdo vymyslel sněžná děla. Díky
nim se alespoň na 3 sjezdovkách povaloval dostatek sněhu, a tak se
mohly děti nerušeně věnovat výuce lyžování. A jelikož pomalu celý
týden lipenské okolí ozařovaly sluneční paprsky, tak si všichni mladí
lyžaři všech šest dní užili, i přesto, že kvůli nedostatku sněhu museli
z hotelu Filip, který se stal od letošního roku novým zázemím Zábořáků,
na sjezdovku čtyřikrát denně šlapat pěšky.
Doufejme, že příští rok se šumavské kopce přeci jen více zabalí do
bílé peřiny a milovníci lyžování se budou moci bezstarostně prohánět
po svazích Kramolína.
Text a foto MG

ZŠ a MŠ Záboří
Maškarní ples

Letošní deváťáci se opravdu činí. Během tohoto školního roku
uspořádali pro své mladší spolužáky již nespočet akcí, a nutno dodat,
že velmi povedených. Nezapomněli tak ani na maškarní, který se
uskutečnil ve středu 12. února ve školní hale pro první stupeň a dětičky
ze školky. K vidění byla spousta povedených masek, klauni, princezny,
kočičky, piráti nebo Pipi Dlouhá punčocha a pokémon Pikachu. Děti

Zápis do 1. třídy
ZŠ a MŠ Záboří
17. 4. 2020

13.00 – 16.00

Bližší info: 383 49 44 25, zs.zabori@centrum.cz

Bolavá nožička

Ona je vlastně ještě štěně,
ráda si venku pohraje.

Nový den se zase zrodil,
Líza z boudy vylezla,
protáhla se, zaštěkala,
zahradou se proběhla.

Zeď za domem u zahrádky,
přes kterou ven skočila,
najednou se zdála obří,
zpět překonat se nedala.

A jak si tak Líza hrála,
přes zeď za domkem
skočila,
po louce se proháněla
i do lesa si zaběhla.

Babička jí zatím doma
chystá chutnou snídani.
Takovou, co pejsci rádi,
kterou Líza s chutí sní.

Štěňátko se hodně snaží
kamennou zeď přelézt
chce,
při té snaze se jí ale
noha do zdi zaklesne.

Netrvalo ale dlouho
a fenka chtěla domů zpět,
ke vší smůle se jí ale
zhroutil celý známý svět.

Snídaně je připravená,
kdepak ale Líza je?

Zmožená a zkrvavená
leží Líza na poli,
v očích smutek, v duši
zmatek,
snad to časem přebolí.

Na zahrádce, kde je doma,
probíhá se vesele,
zdi u pole se raděj vyhne,
vždyť není hloupá, přátelé.

Babička však Lízu našla,
hned ji domů donesla,
pan doktor jí nožku zašil
a Líza v klidu usnula.

A co vy, děti? Také občas
neposloucháte a máte
bolístku? Nezapomeňte,
že poučit se z nesprávného
je to nejlepší, co můžete
udělat.

Trvalo to trochu času		
než se nožka spravila,
dnes Líza běhá jako srnka,
bolesti se zbavila.
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Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 72 bylo jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti.
Tajenky: PRO ZDRAVÍ (lehká verze, kontrolní 1.řádek 836927514); UDĚLEJ VŠE (středně těžká verze, kontrolní
1. řádek 864791325); CO DOKÁŽEŠ (těžká verze, kontrolní 1. řádek 154782369). Výherci: Stanislav Kočí, Bělčice 28;
Zdeňka Zemanová, Zámlyní 6; Šárka Horvayová, Sedlice 123. Uvedení výherci si mohou vyzvednout výhru
(drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 8. května 2020, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na
tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení
SUDOKU z čísla 73 (tj. z březnového vydání 2020) zašlete, prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného
SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí
Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 8. května 2020.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.
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