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Založení města Bělčice spadá do dávné minulosti. Osada byla založena při staré obchodní stezce,
vedoucí od šumavských pohraničních hor a vinoucí
se přes Sušici, Kadov, přes Kocelovice na Březnici
ta
vuj
š e až k Praze. Původ jména a zakladatele není zcela obe m e n a jasněn.
Na vrchu zvaném „Hrádek” stávala od osady oddělená tvrz, v níž sídlili majitelé zboží bělčického a nazývali
se vladyky či rytíři z Bělčic. Tvrz zanikla a při prvním povýšení na město byla přenesena do středu města na místo, kde se říká „Ve dvoře”. Kostel sv. apoštolů Petra
a Pavla spolu s farou je téměř ve středu městečka a je zde jednou z nejstarších
stavebních památek.
V průběhu věků měnila tvrz majitele a Bělčice procházely obdobími rozkvětu
i úpadku. Městečkem se staly až koncem 15. století, ale privilegia shořela a Bělčice
byly opětovně povýšeny císařem Ferdinandem I.. Povýšení bylo potvrzeno
i Josefem II. a Františkem I. Bitvou na Bílé hoře a následujícími událostmi byly
poznamenány i Bělčice. Městečko trpělo neustálými pochody vojsk, ohněm
a morem. Nesnesitelné robotné povinnosti a dávky císaři byly kromě hladu hlavní
příčinou selských vzpour. Jejich původci a účastníci byli krutě trestáni.
V té době nebyla povinná návštěva školy a katolických duchovních, kteří
vyučovali základům čtení, psaní a trochu počítání, bylo velmi málo. Když v roce
1745 koupil panství lnářské hrabě Swets-Spork, ustanovil ve vesnicích školmistry
a tzv. kumpány (vzdělanější řemeslníky). Mládež chodila do školy od 6 do 12 let, a to
hlavně v zimě. Doložená historie školy v Bělčicích začíná rokem 1672. Po vyhoření
staré školy roku 1818 byla v letech 1822–1823 postavena nová, zděná budova.
Naposledy byly Bělčice povýšeny na město 23. prosince 1898 císařem
Františkem Josefem I.. Na počest této události byla uspořádána velkolepá slavnost.
Rok 1911 se pro Bělčice stal rokem hospodářského rozmachu. Starosta města
Karel Klíma měl odborné vzdělání a stal se prvním průkopníkem moderního
hospodaření. Se svým společníkem založili firmu, zabývající se těžbou
a zpracováním žuly. Před vypuknutím války firma zaměstnávala na 190 dělníků.
Válka znamenala pro Bělčice, tak jako pro ostatní města a vesnice Rakousko –
Uherska, bídu a utrpení. Muži byli na frontě, ženy s dětmi doma. Nastala starost
o přežití. Z války se do Bělčic nevrátilo 35 mužů.
Velmi významnou událostí byla pro Bělčice stavba dráhy ze Strakonic
přes Blatnou do Březnice.
Poválečná léta však přinesla Bělčicím další rozvoj. V roce 1921 byla slavnostně
otevřena měšťanská škola. Významné místo na trhu získaly bělčické brambory,
zvané „rohlíčky”. U silnice k nádraží, která bývala na podzim plná bláta a v létě
zase prašná, byl zřízen po její straně chodník, který byl tehdejší bělčickou pýchou.
Přibývalo rodinných domků, vznikly tři hospody, úřadovna záložny a rozvíjela
se řemesla a čilý spolkový život. Rozvoj města pokračoval až do začátku 2. světové
války. Ta pro Bělčice a její obyvatele opět znamenala starosti, obtíže i ztráty
lidských životů. V koncentračních táborech zahynuly židovské rodiny, řada občanů
nepřežila věznění a někteří se nevrátili z totálního nasazení.
Pokračování na str. 3

byl jsem osloven, abych na úvod
napsal pár vět. Rozhodl jsem se napsat
něco málo o blížícím se předvánočním shonu. Každý
rok se mnozí z nás pozastavují nad tím, jak se necelý
měsíc před Štědrým dnem vše okolo nás přibližuje až
k téměř davovému šílenství . Pospíchá se naprosto
všude a ve všem. Ten očekávaný klid se ne a ne
dostavit. V podstatě si ani to krásné předvánoční
období neužíváme. Vyvstává otázka, co se s tím dá
dělat a jestli je nutné, se takto stresovat. Rozumím
potřebě obdarovat na Štědrý den své nejbližší
hezkým dárečkem, ale proč si neužít i jen to, že
jsme spolu a můžeme si jen tak v klidu posedět. A to
nejen v kruhu rodiny, ale i v kruhu svých přátel. Takže
pojďme to letos zkusit a proplujme předvánočním
časem bez nervů a stresu. Věřím, že mnohým z nás
se to povede.
Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

Město Bělčice
V čele města Bělčice stojí
pan Pavel Vejšický. Rádi
bychom Vám představili
pana starostu v krátkém
rozhovoru.
Od kdy jste zvolen
starostou obce?
Do funkce starosty obce
jsem byl zvolen v roce
2014.
Už před svým zvolením starostou jste byl členem
ZO?
V obecním zastupitelstvu jsem byl před zvolením do
funkce starosty 12 let.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb?
Jaké jsou slasti a strasti starosty obce?
Popravdě řečeno jsem měl jistou představu, jak by
se mělo na radnici pracovat a co funkce starosty
zhruba představuje. Po zvolení v roce 2014 jsem
se musel co nejrychleji zorientovat a spoustu věcí,
které nebyly zažité nebo nebyly vůbec, spustit či
vymyslet. Kromě paní účetní a matrikářky zde nebyli
žádní zaměstnanci. Muselo se na vše zjednat, což
nebylo pružné a ani ekonomicky výhodné. Začalo
se od začátku. Noví zaměstnanci, zázemí pro ně,
nářadí a stroje, vše se muselo nakoupit. Začali jsme
vykonávat práce, které do té doby dělaly externí
firmy. Postupně se vše doladilo a dnes mohu s klidným
svědomím říct, že vše funguje podle mých představ.
Na co jsem nebyl připraven a nedovedl jsem si zcela
představit, bylo obrovské množství administrativních
úkonů a administrativy vůbec. To opravdu zdržuje. Ale
s tím se musíme poprat všichni. Ale pak je ta lepší
Pokračování na str. 3
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít
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-
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Tradiční stolní kalendář SOBu na
rok 2020 je již v distribuci a v prodeji.
K dispozici je v členských obcích
SOBu
a k zakoupení je v Infocentru
se
e
v S O B u p Blatná a prodejně Hračky – papír Alena
Tomášková v Blatné.
Ve středu 2. října 2019 se konala Valná
hromada SOB. Hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu SOB
na rok 2020. Dále bylo projednáno podání žádosti o dotaci, jednalo
se o finančním příspěvku na vydávání Sobáčku. Na jednání VH SOB
bezprostředně navazovala vzdělávací akce především pro starosty
obcí s lektorem JUDr. Lubošem Průšou.
Od 3. října 2019 byl zahájen další semestr Virtuální univerzity 3. věku.
Pravidelná setkání probíhají vždy ve čtvrtek od 9,00 hodin ve velké
klubovně Komunitního centra aktivního života v Blatné. Studenti si
tentokrát vybrali téma pro první kurz Evropské kulturní hodnoty, na
který se zapsalo 21 studentů. Pro druhý kurz si vybrali téma Kouzelná
geometrie. Na tento kurz se zapsalo 25 studentů.
V neděli 6. října 2019 se na Blatensku konalo oficiální ukončení
cyklistické sezony v Jihočeském kraji tentokrát s podtitulem aneb
za krásami Blatenska. Hlavním pořadatelem byla Nadace Jihočeské
cyklostezky, která poskytla i finanční podporu akce. Svazek obcí
Blatenska byl spolupořadatelem této akce. Start a cíl vyjížďky byl
v obci Buzice. Účastníci vyjížďky měli možnost se občerstvit ještě
před startem. Připraveny byly koláčky a teplý čaj. I přes velmi chladné
a deštivé počasí se na start postavilo celkem 150 účastníků. Měli na
výběr ze tří délek tras – 13 km 30 km a 60 km. Úderem 10 hodiny
bylo odstartováno. Nejdříve vyjeli na trasu ti, co si vybrali tu nejdelší.
Všechny trasy procházeli přes Blatnou. Zde měli účastníci možnost
zdarma navštívit zámecký park, kostel nebo muzeum. Také byla
mimořádně zpřístupněna Buzická tvrz. Pro ty, co jeli trasu nejdelší,
připravili sedličtí občerstvení u hasičárny. Všichni ti, co se vrátili do 16
hodin a nahlásili se organizátorům, byli zařazeni do slosování o věcné
ceny. K dobré náladě nám na závěr zahrála kapela Z Vršku.
Bylo připraveno závěrečné vyúčtování projektu „Činnost SOBu v roce
2019“.
Byla připravena a podána žádost o dotaci na projekt „Komunální
služby na Blatensku“. Tento projekt počítá s poskytováním služeb pro
veřejnost – praní, žehlení a mandlování prádla. V případě výběru naší
žádosti k financování bude poskytnuta dotace na vybavení prádelny
a dále na mzdy pracovníků prádelny.
Na úterý 26. listopadu 2019 je připravena čtvrtá vzdělávací akce pro
účetní členských obcí s lektorem Ing. Davidem Vičarem.
Poslední letošní Valná hromada Svazku obcí Blatenska je naplánována
na úterý 10. prosince 2019. Nejdůležitějším bodem jednání bude
schvalování rozpočtu SOB na rok 2020.
Dana Vohryzková

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB
-

-

II“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhali průběžně
individuální schůzky a porady s konzultanty akčních plánů.
Ve středu 2. října 2019 odpoledne proběhla druhá část vzdělávání
pro starosty, volené zástupce obcí, úředníky a zaměstnance obcí
s lektorem JUDr. Lubošem Průšou na téma Hospodaření s majetkem
obcí. Lektor samozřejmě odpověděl i na dotazy přítomných
účastníků.
V úterý 15. října 2019 pokračovalo vzdělávání pro starosty, volené
zástupce obcí, úředníky a zaměstnance obcí s lektorem Mgr. Vítem
Křížkou tentokráte k problematice GDPR. Tato akce se konala ve
velkém sále Komunitního centra aktivního života v Blatné.

V rámci dotačního programu Jihočeského
kraje byla poskytnuta finanční podpora projektu
„Činnost SOB v roce 2019“. Při realizaci tohoto
projektu bylo zakoupeno mobilní promítací
plátno. Členské obce mají možnost si plátno půjčit, a to včetně
projektoru, který byl pořízen v předchozích letech. Dále nám byl ještě
poskytnut příspěvek na mzdu účetní SOBu a příspěvek na publikační
a propagační činnost, který jsme využili na vydání dvouměsíčníku
Blatensko SOBě č. 70. Celkové náklady projektu činily 89.599,00 Kč,
z toho dotace ve výši 42.000,00 Kč.

Vážení a milí čtenáři Sobáčku,

za kolektiv zaměstnanců SOB Vám do nového roku 2020
přeji především pevné zdraví, příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých, klid, pohodu a hodně štěstí.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Svazek obcí Blatenska
Město Blatná
Základní umělecká škola Blatná

vyhlašují v rámci XVII. ročníku Příroda Blatenska
výtvarnou soutěž

„Příroda, mocná scénografka“
Kategorie (kolektivy a/ nebo jednotlivci):
1. Mateřské školy
2. Žáci 1. – 2. tř. základních škol
Kategorie pouze jednotlivci:
3. Žáci 3. – 5. tř. základních škol
4. Žáci 6. – 7. tř. základních škol
5. Žáci 8. – 9. tř. základních škol
Výtvarné práce lze vyhotovit pouze technikami kresba, malba, grafika, kombinované techniky
a to pouze do max. velikosti formátu 70x100cm.
Výtvarné práce do soutěže odevzdejte nejpozději do čtvrtka 5. března 2020 do 14,00 hodin.
Soutěžní výtvarná díla zasílejte (odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J. P. Koubka 4, Blatná,
nejlépe po předešlé telefonické domluvě s paní Koubkovou 383 422 536. Druhým místem pro
odevzdání výtvarných děl je Infocentrum, které má sídlo na stejné adrese.
Výtvarná díla označte:
o jméno a příjmení/ jména a příjmení, škola, třída a věk
U velkorozměrných nástěnných prací zajistěte úpravu pro zavěšení.
Soutěžní výtvarná díla budou vystavena v prostorách Komunitního domu aktivního života
v Blatné od 1. 4. do 31. 5. 2020.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům bude 2. dubna 2020
v komunitním centru.
O divadle a scénografii bude i letní výstava v Městském muzeu Blatná. Od konce května budou
v muzeu k vidění divadelní scénografické realizace úspěšného výtvarníka a režiséra
Marka Zákosteleckého, který pochází ze Strakonic.
…………………………
Dana Vohryzková v.r.
předsedkyně SOB

…………………………
Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města Blatná

…………………………
Martin Škanta v.r.
ředitel ZUŠ Blatná

Uzávěrka příjmu příspěvků
do lednového vydání
SOBáčka č. 72
je v pátek 3. ledna 2020.

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu
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Základní informace o projektu CSS
Projekt „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_019/0003017, je novou aktivitou
Svazu měst a obcí ČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena
do 31.12.2019. Novou klíčovou aktivitou je „Lokální ekonomika“.

Stále probíhá vyhodnocování dotazníků k reflexi ve školách. Výstupy
budou předány dle potřeb do Krajského akčního plánu.
V rámci Klíčové aktivity Implementace byla podpořena čtenářská
gramotnost v základních školách. Všichni žáci 1. tříd obdrželi novou
knížku.
Ve své práci budou také pokračují pracovní skupiny, které jsou stále
otevřeny novým členům. Informace o dění v projektu můžete sledovat
na webových stránkách MAS http://www.blatensko.cz/mas/map02.php

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 4 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Mgr. Michaela Vohryzková, tel.: 607 032 192
e-mail: projektcss@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

Informace z MAS

Režijní výdaje MAS Blatensko, o.p.s.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011866

Přehled finančních prostředků
čerpaných přes Místní akční skupinu
do konce roku 2019
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Počet vyhlášených výzev:

14

Úspěšní žadatelé:

33

Celkem požadovaná dotace:

35.948.647,98,-Kč

OBCE

7.158.231,08,- Kč

NEZISKOVKY

21.013.262,9,- Kč

ZEMĚDĚLCI

4.442.502,- Kč

PODNIKATELÉ

3.334.652,- Kč

V roce 2020 budou vyhlášeny výzvy jen v rámci Program rozvoje
venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačních programu
(IROP). Alokace na Operační program Zaměstnanost je vyčerpána.
Informace o výzvách můžete sledovat na webových stránkách
www.blatensko.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653
12. listopadu proběhla minikonference s účastí „MAPáků“ z jiných
území.

Krátce o Bělčicích a okolí - Pokračování ze str. 1

Jak vidno, Bělčice a okolí mají velmi dlouhou a někdy i pohnutou
historii. Mnoho míst, sahajících do dávných časů, jsou zde ještě
nyní. Samozřejmě, že se na všem podepsal zub času. V současné
době se snažíme opečovávat historii města a zároveň se snažíme
o jeho rozvoj, což je někdy poměrně složité. V posledních letech
se zrealizovala celá řada projektů, které jsou přínosem pro
zdejší obyvatele. Např. naučná lesní stezka, dětská hřiště, fitness
a workout. Také se podařila zrealizovat rekonstrukce mateřské
školky, která je nyní ve velmi dobrém stavu. Rovněž se zrealizovaly
úpravy třech odborných učeben v základní škole, které splňují ta
nejvyšší kritéria. Takže naši nejmenší i junioři mají skvělé podmínky
pro základní vzdělávání. Další podobné projekty se budou realizovat
i nadále, abychom zajistili co nejvíce základních služeb pro občany.
Proto věřím, že s přibývajícími možnostmi, které dokážeme
zajistit, nebude počet obyvatel klesat, ale naopak stoupat. Působí
zde celá řada spolků. Jejich fungování rovněž zvyšuje kvalitu života
občanů od těch nejmenších až po seniory. Velmi dobře fungují
sbory dobrovolných hasičů. Pod Bělčice spadají obce Hostišovice,
Podruhlí, Závišín, Újezdec, Tisov a Záhrobí. Každá z obcí má své
kouzlo a je posazena v krásných místech zdejší přírody. Přímo se
nabízí sednout třeba na kolo a projet si celé naše okolí…… Ale to
už je další kapitola.

Město Bělčice - Pokračování ze str. 1

stránka. Potěší každý projekt, který se dotáhne do konce. Pár se
jich podařilo, takže zatím převládá spokojenost. Co mě naopak
bere vítr z plachet, je vytrácející se zdravý selský rozum.
Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl
řešit?
Myslím, že asi valná většina obcí naší velikosti trápí nedostatek
financí na obnovu kanalizačních a vodovodních řadů. Opravy
a obnova těchto řadů je vždy velmi nákladná záležitost. Velmi
těžko se na to hledá dotace (pouze Jihočeský kraj) a vždy je s tím
spojen další problém, oprava komunikace nebo chodníku, kde se
dožitý řad nachází. To je rovněž vždy velmi nákladné. Jak to vyřešit
nevím. Sice vytváříme fond na obnovu kanalizace a vodovodu, ale
vysoutěžené sumy těchto oprav jsou tak vysoké, že fond nestačí ani
z desetiny. Řešením by mohlo být vytvoření vhodného dotačního
titulu, který by to obcím jako je ta naše usnadnil, ale to je otázka
pro někoho jiného.
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké
máte dlouhodobé plány?
V letošním roce se realizovala velmi nákladná rekonstrukce průtahu
silnice III/1765 včetně 2. části náměstí. Tady jsme zainvestovali
opravdu hodně. Proto si v této chvíli netroufnu plánovat nic
velkého. Uvidíme, jak rychle se finančně srovnáme a co bychom
dokázali následně realizovat. Dlouhodobě je v plánu stavba
komunitního domu pro seniory. Na to je již připraven projekt
včetně stavebního povolení. Bohužel se vracím opět k financím.
Ty se na takový projekt musí pochopitelně sehnat. Takže v tomto
případě spíš čekáme na vhodný dotační titul, který by nám velkou
část investice pokryl.
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Seniorská obálka

Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Těžko říct. Snažíme se dělat vše pro to, aby se občanům u nás líbilo.
Aby měli možnost někde trávit svůj volný čas, ať aktivně nebo
pasivně. Vybudovali jsme hezké místo „Pod lípami”, kde by si měl
každý najít svůj koutek. Vznikla naučná lesní stezka na Slepičí hoře,
kde je krásný výhled nejen na blízké okolí, ale i na celou Šumavu.
Připravili jsme v novém územním plánu plochy vhodné na výstavbu
nových rodinných domů. Bohužel město vlastní jen zlomek těchto
pozemků, ale i na tom se snažíme pracovat a rádi bychom jich
v nedaleké budoucnosti získali do svého vlastnictví mnohem víc.
Je tu krásná příroda, dobré spojení do Blatné, kde je spousta
pracovních příležitostí, ZŠ a MŠ, obchody atd., takže věřím, že se
budeme rozrůstat a za 10 nebo 20 let se to tady bude hemžit ještě
větším počtem dětí, protože jen ony zajistí budoucnost města.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Času spojeného s funkcí starosty je opravdu hodně a to i na úkor
svého osobního. Takže si nyní cením mnohem víc chvil, kdy se
dostanu na rodinný výlet nebo krátkou dovolenou. Taky mě nikdy
před tím nenapadlo, že se dá u jednoduché práce odpočinout. Např.
řezání dřeva je sice fyzická práce, ale mozek si krásně odpočine.
Tomu bych se před 10-ti lety smál.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Pochopitelně mi udělá radost dobře odvedená práce a výsledek
jakékoliv činnosti. Konečný produkt nemusí být jen hmatatelný
(ten mají všichni nejraději), ale i služba nebo cokoli nehmotného.
Často se setkávám se seniory a tam je jasně vidět, že je pro ně
důležitější si hezky popovídat, než cokoli jiného. Co mě zaručeně
rozčílí? Snažím se mnoho situací řešit s nadhledem, ale rozčílí mě
arogance a lidská tupost. Pak se musím projít, nechat to vyprchat
a najít jinou cestičku. Za ty roky už vím, že se některými věcmi
nemá smysl zabývat a stresovat se.
Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máte rád?
To je velmi záludná otázka. Některé místo je krásné na jaře, jiné
v zimě. Těžko vybírat. Nemohu říct, že mám jižní Čechy prošlé jako
Ladislav Stehlík, ale spoustu krásných míst jsem navštívil. Jmenovat
je, to by byl moc dlouhý seznam. Vyzdvihnout jen jedno opravdu
nejde.
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Z důvodu vážné personální krize
nebude schopna Zdravotní záchranná
služba Oblastní středisko Strakonice obsadit
veškeré směny na pozici lékaře na výjezdové
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ZMĚNA PROVOZU
LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI
gio

základně Blatná.
S tím se pojí omezení ordinačních hodin Lékařské služby první pomoci
v Blatné.
Počínaje 1.11.2019 se ordinační hodiny změní následovně:
všední dny		
19,00 - 22,00
dny pracovního klidu
10,00 - 20,00

V případě, že se podaří personální krizi vyřešit, bude služba vrácena do
původního režimu.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat o novince, do které se město Blatná
zapojilo společně s Jihočeským krajem a integrovaným záchranným
systémem Jihočeského kraje ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí.
Jedná se o projekt s názvem SENIORSKÁ OBÁLKA, která je
určená především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které
bydlí ve svém domácím prostředí. Jedná se o tiskopis, který může
napomoci usnadnit řešení v situacích, kdy se senior dostane do
tísně nebo ohrožení zdraví či života.
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní
potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů
hasičů nebo policie. Při záchraně lidského života rozhoduje každá vteřina.
Záchranáři nemají čas v těchto závažných situacích komplikovaně
zjišťovat anamnézu u starších pacientů, mnohdy není schopen sám
senior vyslovit své onemocnění, či jaké léky užívá. Proto byla vytvořena
Seniorská obálka. Jedná se o jednoduchý tiskopis, kde si senior sám
nebo za pomoci rodiny sepíše své nacionále, onemocnění, léky, alergie
či kontakty na rodinné příbuzné či známé. Vyplněný formulář pak vloží
do plastové obálky, kterou umístíte buď na dveře lednice či na vnitřní
stranu vchodových dveří (obálka je vybavená oboustrannou lepící
páskou i magnetem pro uchycení na lednici).
Seniorskou obálku si můžete vyzvednout na Městském úřadě, odbor
sociální, tř. T.G. Masaryka 1520, 2. patro (možno využít výtah) nebo
je k dispozici také v budově Pečovatelské služby, Tyršova 436, Blatná
(kancelář v přízemí). Obě dvě organizace vám případně s vyplněním
tiskopisu pomohou.
Senioři, kteří si pro Seniorskou obálku sami nemohou dojít, si ji
mohou objednat u Pečovatelské služby na telefonním čísle 383 422 653.
Seniorská obálka je poskytována zdarma.
Pavel Ounický
místostarosta města Blatná

Vlaky na Blatensku

Vážení občané,
dnem 15. prosince 2019 začíná platit nový železniční jízdní řád,
který se letos nese ve znamení zásadních změn. Mezi Jihočeským
krajem Českými dráhami byla totiž uzavřena smlouva, která zajišťuje
provozování osobních vlaků v kraji. Týká se i Blatenska, které je součástí
provozního souboru „Motorová trakce“. Na 10 let je tak zajištěno
financování železniční dopravy v regionu na pomezí Jihočeského,
Plzeňského a Středočeského kraje.
Na trati 203 Březnice – Blatná – Strakonice a 192 Nepomuk – Blatná
bude v pracovní dny objednáno průměrně 50 vlakových spojů, které
najedou denně v průměru 1351 kilometrů.
Ve smlouvě je zakotveno, že postupně dojde k rekonstrukci
motorových jednotek 814+914 „Regionova“, které budou vybaveny USB
zásuvkami, informačními panely a GSM senzory pro určování polohy.
Tyto jednotky budou nasazeny i na trať 192 Blatná – Nepomuk, kde
dosud jezdily staré dvounápravové motorové vozy 810.
Ve spolupráci všech zúčastněných (České dráhy, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj a Středočeský kraj) se podařilo připravit zcela nový model
jízdního řádu, kdy většina vlaků, které jedou z Blatné směrem na Březnici,
budou pokračovat dále do Příbrami a dále až do Zdic a Berouna, kde
budou mít rychlé přestupní vazby na rychlíky Českých drah do Prahy.
Totéž platí i v opačném směru.
Ve směru na Strakonice budou zachovány přestupy na rychlíky do
Českých Budějovic i do Plzně. Trať 192 bude mít v Nepomuku zajištěny
přestupní vazby na Plzeň a v Blatné bude mnoho vlaků navázáno na již
zmíněné přímé vlaky do Berouna.
V současné době Správa železniční dopravní cesty dokončuje nové
jízdní řády, které budou vydány v průběhu měsíce listopadu. Jízdní řády
budou k dispozici na stránkách www.szdc.cz/cestujici/jizdni-rad, na
IDOSu nebo na stránkách dopravců.
Pavel Ounický
místostarosta města Blatná,
zastupitel Jihočeského kraje
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Změny v systému zpoplatnění silnic
a dálnic pro vozidla nad 3,5 t (mýtné)
Provozovatele nákladních automobilů a autobusů čekají v nejbližším
období z hlediska zpoplatnění silnic a dálnic dvě zásadní změny:
1.)
Vzhledem k uzavření smlouvy s novým poskytovatelem
mýtného systému musí provozovatelé silničních vozidel, jejichž
hmotnost přesahuje 3,5 t, pokud užívají zpoplatněné pozemní
komunikace, provést do konce listopadu 2019 novou registraci
vozidel v mýtném systému a vyzvednout novou palubní jednotku.
Registrace vozidel je možná na více než 200 obchodních místech,
která jsou uvedena na webu https://mytocz.eu, na 15 vybraných
pobočkách Hospodářské komory, prostřednictvím vydavatelů
tankovacích karet nebo online na výše uvedených stránkách.
V případě online registrace obdrží dopravce novou palubní jednotku
po úhradě vratné kauce poštou.
2.)
Na základě vyhlášky č. 243/2019 Sb. dojde od 1. ledna 2020
k rozšíření úseků silnic I. tříd, které budou zpoplatněny mýtným.
Mýtnému bude nově podléhat i silnice č. I/20 z Českých Budějovic
do Plzně, která vede přes Blatnou. Zpoplatněny nebudou průjezdní
úseky zastavěnými částmi měst a obcí.
Na která vozidla se vztahuje mýto
Jak již bylo uvedeno, mýtné se vztahuje pouze na silniční motorová
vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí více, než 3,5 t. Jedná
se typicky o nákladní automobily (vč. souprav) a autobusy. Na osobní
automobily a lehké nákladní automobily do 3,5 t se mýtné nevztahuje
– pro tato vozidla budou nadále zpoplatněny pouze dálnice formou
dálniční známky. Mýtné se nevztahuje ani na vozidla, která jsou ze
zákona osvobozena – jedná se např. o vozidla ozbrojených složek,
hasičská vozidla nebo vozidla správce zpoplatněné pozemní komunikace.
Mýtnému nepodléhají ani zvláštní vozidla, jako jsou traktory nebo
samojízdné pracovní stroje, pokud jsou takto schválena a mají vystaven
technický průkaz zvláštního vozidla (případně technické osvědčení).
Více informací, vč. sazeb mýtného, naleznete na již zmíněných
webových stránkách https://mytocz.eu
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Tip na výlet autem, případně na kole ještě
letos nebo v příštím roce – Kam? Do Pohoří!
V Pohoří u Mirovic vzniklo jedinečné Muzeum Mirovicka.
Pohoří jako místní část obce, patří spolu s vesnicemi Draheničky,
Mišovice, Slavkovice, Slavkovická hora a Svučice pod Obecní úřad
Mišovice, který je členskou obcí Dobrovolného svazku obcí Severní
Písecko. Starosta obce Mišovice Mgr. Vladimír Čelakovský požádal
kronikáře obce, Ing. Pavla Sučka, CSc. z Pohoří, o zpracování
koncepce optimálního a dlouhodobějšího způsobu využití bývalé
obecní školy v Pohoří čp. 2. Podle zpracované koncepce týkající se
návrhu na zřízení Muzea Mirovicka, schváleného členy OZ obce,
se v období let 2014-2018 podařilo vybudovat téměř všechny
plánované sekce muzea. Muzeum má rovněž webovou stránku
www.muzeum-mirovicka.cz.
Po telefonické dohodě s p . Pavlem Sučkem si s ním milí
návštěvníci můžete projít celý objekt muzea. V jedné z místností
věnované hornictví uvidíte bohaté sbírky nerostů, další celá stěna
je věnovaná fotografiím z období dolování zlata, v jiné místnosti
uvidíte vše o historii místa a školy, v další jsou řezbářské práce
Jana Vevery a dalších řemesel severního Písecka. Jedna místnost
je věnovaná regionálnímu historikovi, učiteli Janu Tomanovi.
V přízemí je v jedné místnosti stará škola se školní tabulí, dvěma
lavicemi a školními pomůckami. V druhé části této místnosti
několik originálů a věcí zachráněných z bývalé fary . Další místnost
slouží dětem a jejich současným mimoškolním aktivitám (výkresy,
kreslení, keramické práce a podobně). V sousedství této budovy
je opravená bývalá fara, kde se nachází šest startovacích bytů
vytápěných tepelným čerpadlem. Prostor u fary slouží k odpočinku

a rovněž jako dětské hřiště. Nedílnou součástí muzea je i bývalá
farní stodola, kde jsou již v současné době instalovány některé
větší, dnes již historické, stroje a zařízení používané v zemědělství
a také je zde prezentace způsobu života v první polovině 20.
století s názvem: „Jak se kdysi žilo“. Pro cyklisty a pěší je u této
hospodářské stavby pergola s posezením. V budově muzea je
návštěvníkům k dispozici sociální zařízení.
Ve sklepě muzea se připravuje na příští rok sekce R – Replika
důlního díla, sdělil autor tohoto záměru Pavel Suček.
„Sklep bývalé obecní školy je malého rozsahu a poměrně vlhký.
Bude využit jako část důlního díla „štoly“, určené především pro
malé děti, aby měly možnost seznámit se s důlním prostředím. Část
sklepa bude opatřena důlní výztuží a založena suchou kamennou
zdí . Součástí expozice budou i důlní skřítkové, křemenná žílovina,
žebřík a některé vzorky rudné výplně. Jak se to povedlo, mohou
v příštím roce posoudit návštěvníci z řad nejmenších s rodinným
doprovodem .
Ing. Pavel Suček, CSc, který je duší celého projektu, a jak jsem
zmínila současně i kronikářem obce Mišovice, je také autorem
knihy pro děti s názvem: „Povídání o důlních skřítcích Jakubovi,
Janovi a Aloisovi z jižních Čech ze zlatonosné oblasti, mezi
Kasejovicemi a Bělčicemi.“ Na nákladech spojených s tiskem knihy
se finančně s autorem podílely: Svazek obcí Blatenska, Město
Mirovice a Město Kasejovice. Knihu vytiskla tiskárna PB tisk a.s.
v roce 2016. (Doporučuji knihu jako vánoční dárek dětem).
Pro časopis Sobáček připravila Milada Cihlová

V pondělí dne 28. října 2019 vyznamenal
prezident republiky Miloš Zeman na Pražském
hradě u příležitosti výročí vzniku samostatného
Československa pana Ing. Josefa Kalbáče
z Třebohostic . Tento dlouhodobý lidovecký politik
a senátor, bývalý poradce prezidenta Václava
Klause, také sběratel a vydavatel lidových písní
obdržel Medaili Za zásluhy I . Stupně (zásluhy
o stát) .
Pan Josef Kalbáč se mimo jiné významně zasloužil o rozvoj
celého svého volebního obvodu, Strakonicka a samozřejmě i obcí
na Blatensku. Za jeho celoživotní práci si udělené vyznamenání
nepochybně právem zaslouží a za odvedenou práci mu patří velký
dík.
Dana Vohryzková, předsedkyně Svazku obcí Blatenska
Jiří Plechatý, starosta obce Třebohostice

Vzpomínka na Karla Gotta
Celý národ se rozloučil se zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel
1. října 2019. Jeho hvězdná kariéra trvala více než 60 let. Zbožňovala
jsem ho od jeho začátků, už tenkrát, když dostal ve Slavíkovi pouhé tři
hlasy. Jeho velký plakát jsem měla nalepený na skříni a moje dvě mladší
sestry se mi posmívaly, že ho asi miluji. Ano, milovala jsem jeho písně,
které mne celým životem provázejí a vždy mi pomohly překonat životní
peripetie. Utíkala jsem k nim, pouštěla si jeho desky, singly nebo LP
a vždy na mne působily jako hojivý balzám. Bude tomu tak i nadále.
Nevadilo mi, že v mládí moc pohledný nebyl, nevadily mi fámy, že je
gay, nevadily mi jeho milenky, pro mne to vždy byl a bude Božský Kája
a Pan zpěvák.
Setkala jsem se s ním dvakrát. Poprvé na jeho koncertě před mnoha
lety v naprosto vyprodané sportovní hale v Českých Budějovicích,
podruhé v Záboří, kde se v roce 1974 točila závěrečná scéna filmu
Hvězda padá vzhůru, kde Karel hrál hlavní roli, dudáka Švandu. To
jsem si nemohla nechat ujít a jako mnoho zábořských občanů jsem se
šla na natáčení podívat. Měla jsem s sebou svojí tehdy 2 a půl letou
dceru. Po natáčení jsme zacházely do místního krámu něco koupit.
Před obchodem zastavilo auto s Karlem Gottem a jeho šofér zaběhl do
obchodu. Bylo horko a Kája na sedadle spolujezdce otevřel dveře auta.
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Než jsem zaplatila, vyběhla dcera ven, rovnou k němu do auta a ON ji
vzal na klín. Vykoktala jsem omluvu za tu svoji neposednou ratolest.
Mistr se jen usmál, řekl „tak ahoj holčičko“, šofér se vrátil z obchodu
a odjeli. Vzpomínky mi zůstanou. Na Božského Káju, obrovského
profesionála, člověka skromného, pokorného, pracovitého, člověka
s ryzím charakterem, bez hvězdných manýrů, vstřícného ke svým
fanouškům. Byl vnímán, respektován a milován všemi generacemi. Ve
svých krásných písních bude pro nás žít i nadále.
Jaroslava Vodičková
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DRAHENICKÝ
MÁLKOV
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Jubilanti v osadě
Drahenický Málkov

Prosinec:

Burianová Drahuše 50 let

Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.
Luboš Kylián
předseda OV Dr. Málkov

Již bylo:

5. října se konala veřejná schůze osadního výboru
12. října se konala posvícenská zábava s country kapelou Tamty
13. října proběhla již po čtvrté posvícenská mše svatá

Bude:
30.11. od 16 hodin – Osmé málkovské adventní trhy a vánoční dílničky,
od 18 hodin rozsvěcení vánočního stromu, poté
degustační soutěž (téma: bramborový salát)
14.12. od 17 hodin – Adventní zpívání v kapličce
25.12. od 20 hodin – vánoční taneční zábava se skupinou Malkovanka
31.12.
– Silvestr
1.1. 2020
– Novoroční špacír

Osadní výbor Drahenický Málkov všechny srdečně zve na

K viděné a k prodeji bude řada rukodělných prací nejen s vánoční tématikou.

Součástí trhů jsou i vánoční dílničky.

Akce se uskuteční 30. 11. od 16 hodin na sále místní hospody.

Od 18 hodin proběhne slavností rozsvěcení vánoční stromu, následovat ho bude
degustační soutěž – letos na téma: bramborový salát.

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov
si vás dovolují pozvat na tradiční

které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019
od 17 hodin v místní kapličce.
Přijďte si společně s námi zazpívat koledy a vánoční písně.

SKALIČANY

Skalčanská pencle poosmé!

Dalo by se říci, že skaličanské
posvícení je již tradičně spojeno
s fotbalovým kláním nazvaným
Skalčanská pencle. Osmé pokračování turnaje, které se v letošním roce uskutečnilo, by si již
o přízvisko „tradice“ mohlo říci.
Stejně jako v roce 2018, i v roce
letošním nám velmi přálo počasí,
dokonce tak, že média informovala o tom, že na Strakonicku padaly onen víkend teplotní rekorJiří Blovský v akci
dy. A tak nám nic nebránilo v tom
zahájit miniturnaj družstev, do kterého tentokrát nedal dohromady
svůj „Výběr světa“ blatenský tým. Z tohoto důvodu domácí postavili
družstva dvě, tradiční FK Kozel a také Dream Team PUKL. Možná, že
domácí borci své síly netakticky rozmělnili, ale sportovní duch celého turnaje byl silnější, a kdo si chtěl zahrát, tak si opravdu zahrál
a některá těla byla na konci dne skutečně hodně znavená. Soutěž
družstev opanoval tým buzických Býků, kteří byli tentokrát prostě
lepší . Oba domácí týmy však srdnatě bojovaly a nedaly soupeřům
nic zadarmo. Soutěž střelců opanoval Pavel Peltán, nejlepším gólmanem byl po zásluze vyhodnocen domácí Radek Jaroš, který svými kousky ve skaličanské svatyni přiváděl některé střelce k zoufalství. Sdrcařem dne byl David Flandera, smolařem dne Lukáš Samec,
dříčem dne byl vyhlášen Tomáš Fořt a spalovačem šancí Jiří Klásek.
Tím hlavním je na turnaji Skalčanská pence, jak už název napovídá,
kopání penalt. K pokutovým kopům v královské mužské kategorii
nastoupilo celkem 24 borců a sítem play-off prošel nejúspěšněji
domácí Lukáš Fořt, který ve finále udolal reprezentanta Buzic Pavla
Rataje. V souboji o třetí místo si to rozdal Jiří Blovský s Albertem
Kopeckým a zvítězila skaličanská naděje Albert, vnuk legendárního
slávisty Vlasty Kopeckého a potvrdilo se, že geny prostě nezapřeš…
Kategorie něžného pohlaví bývá tradičně obsazena osmi účastnicemi, z nichž si titul tentokrát odnesla Michaela Fořtová, která ve
finále porazila trojnásobnou vítězku turnaje Kateřinu Brejchovou.
Bronz brala maminka Míši Jitka, která zvítězila v souboji o „bednu“
nad Martinou Blovskou. Úžasný pohled byl na snažící se a bojující
kategorii minipřípravka, kterou opanoval Lubomír Fous před Barunkou Blovskou a Martínkem Vylitou, čtvrtý post vyválčila Anežka Blovská. V kategorii mládež obhájil své loňské prvenství Michal
Žižka, když porazil ve finálovém souboji Davida Slezáka. Třetí post
patřil Jakubovi Slezákovi, který zvítězil nad Janem Vohryzkou. Kategorii žáci opanoval Pavel Fous, když v posledním souboji dne porazil Dominika Blovského. Třetí místo si odnesla další skaličanská
fotbalová naděje, šikula
Jiřík Vylita, který zvítězil
nad Jakubem Juklem. Ani
ti, kteří vypadli v předchozích kolech soutěže,
nemuseli smutnit, protože
díky štědrosti a množství
sponzorů, které snad ani
nelze všechny vyjmenovat
(ale všem velice děkujeme!), přičemž všichni byli
během turnaje prezentováni a zveřejněni, obdržel
Vítězové kategorie žáci
každý odměnu. Den samozřejmě nekončil sportem, ale předvečer sváteční neděle musel být
ve znamení zábavy a o tu se opět fantasticky a ke spokojenosti
všech přítomných postaralo hudební seskupení Karel alias Mild
Band ve složení Miloš, Jirka a Roman. Posvícení sice přineslo i dvě
zlomeniny, několik pochroumaných kotníků, ale díky kapele a dobré náladě všech přítomných veselost vše přebila a taneční rej dokonale rozvířil i nejklidnější povahy. Následující den, sváteční posvícenská neděle se odehrála v duchu fotbalové exhibice O Zlatou
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kosu v podání týmu
„starých kozlů“ proti
„kozlíkům“. Zkušenější borci vrátili loňskou
prohru těm mladším
v těsném poměru 8:7
a po skončení nelítostného souboje došlo
i na zápas skaličanských nejmenších, kde
skóre už nebylo vůbec
Účastníci nedělní exhibice
důležité, ostatně téměř jako v celém turnaji, neboť sousedská pospolitost, kamarádské hecování a dobrá nálada gradovala i v neděli a tak mohly být
vyhlášeny jak tradiční ceny (střelec Tomáš Voborník, gólman Čuch,
smolař Černá liška), tak i netradiční ocenění za catering víkendu
(SS, Ondra Páv se Šárkou a Vencou Sliderem), oddanost hře (El
Prezidento Jarin), oddanost turnaji (Mech), cena pro elektrického
mága (Vocasíno), údržbáře Kozel arény (Zub), vlčáka turnaje (kuchař Semjon), kočku víkendu (Martina) nebo ocenění „medaři“
dne, kteří byli dekorováni za krásné a ukázkové nedělní góly (VCH
st. a Dardis). Turnaj vyloudil mnohé úsměvy na rtech téměř všech
účastníků ať už aktivních nebo těch, kteří se přišli podívat a podpořit tak místní dění, včetně přespolních příjemných návštěvníků
z Blatné, Drahenického Málkova či Chobota… Všem moc děkujeme,
včetně perfektně fungující organizační party a snad zase za rok!!!
Václav Cheníček

JAK se správně zachovat?
První dva říjnové dny navázali spolupráci se
složkami integrovaného záchranného systému
a připravili pro žáky branné dny, v rámci kterých
se seznámili s prací hasičů. Mladší žáci si prakticky
vyzkoušeli záchranu osoby ze zakouřeného
prostoru – vždy se jim povedlo jejich paní učitelku třídní vyvést do
bezpečí, ti starší se na chvíli stali hasiči a v „plné hasičské“ provedli
drobný hasební zásah. V prostorech hasičské stanice byl přistaven i vůz
záchranné služby s prezentací jejich práce a ukázky ošetření a transportu
zraněného. S tímto stanovištěm souvisel i praktický nácvik první pomoci
pod vedením školního zdravotníka.
Náplň další hodiny byla připravena pprap. Martinem Tůmou (mladší
žáci se seznámili nejen s prací Policie ČR, ale i s pravidly správného
chování při setkání s cizím psem; starší žáci pak vyslechli prezentaci
zaměřenou na prevenci sociálně-patologického chování).
Celý program byl ještě doplněn o topografickou přípravu, chování
v případě mimořádné události či střelbu ze vzduchovky.
Všem členům IZS, kteří nám pomohli zorganizovat tuto akci, moc
děkujeme.
Jana Krapsová, ředitelka školy

Závěrečné nedělní foto

Osadní výbor Skaličany
a

Sbor dobrovolných hasičů
Skaličany
pořádají a srdečně zvou na

ZDOBENÍ
A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
...na vršku před Šounů

sobota 7. 12. 2019
od 15:45 hodin

Horký nápoj na zahřátí bude tradičně k dispozici...
Produkce koled (i netradičních)
a ostatních svátečních písní zajištěna!
Následovat bude posezení v obecním domě.
Pitný režim zajištěn.
Ke kávě - kdo co přinese...

!!! Všichni dobří lidé jsou vítáni, přijďte !!!
(přijít mohou i všichni ostatní)

115. výročí naší školy 1904–2019

Dne 21. září 2019 se v naší škole J. A. Komenského v Blatné konal
Den otevřených dveří při příležitosti oslav 115. výročí fungování
budovy. Návštěvníci všech věkových kategorií mohli nahlédnout
do každé třídy, kde si vyzkoušeli různé aktivity např. napsat diktát,
vypočítat matematické příklady od 1. do 9. třídy, fyzikální AZ – kvíz
nebo i historický kvíz a mnoho dalších. Kdo chtěl, mohl navštívit i běžně
nepřístupné prostory, např. půdu. Pro všechny dobrovolníky z řad žáků,
kteří pomáhali, a pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení od našich
paní kuchařek.
Z mého pohledu bylo dobré i to, že všichni pamětníci školních let
zavzpomínali na roky působení ve škole. Doufám, že si tento den všichni
příjemně užili, já určitě ano.
Šimon Chalupecký
žákovský reportér
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Exkurze do firmy
Rohde & Schwarz Vimperk

„Co ti popřát – naše školo
do dalších let budoucích?
Ať je v tobě žáků mnoho
o vědění prahnoucích.
Hodní, živí, rozpustilí,
všichni jsou ti přece milí.
Ať kantoři s chutí učí
a žáci je neumučí.
Každý přísný tak akorát,
s dětmi je vždy kamarád.
Ať rodiče ti stále věří,
svoje děti ti vždy svěří.
Přivedou ti za vrátka
svoje milá robátka.

Ať vysmýčí všechna místa,
budeš zase pěkné čistá.

Ať se tebou vůně linou,
do jídelny davy plynou.
Kuchařkám se každý den
zdaří oběd nejeden.

Ať jsi stále tolik krásná
za podpory města Blatná.
Ať mu děláš dlouho čest,
bude z něho město měst.

Než zavládne večer klid,
přijde vždy čas na úklid.

To ti přejem všichni spolu,
máme rádi naši školu.“

Rozhodování pro budoucnost
JAK všichni víme, vzdělání je základ, který můžeme a na naší škole
také žákům poskytujeme. Samozřejmě se snažíme nejstarším žákům
pomoci vybrat i další studium. Pomáhají nám v tom další instituce:
Úřady práce, samotné střední školy a učiliště, v posledních letech
Jihočeská hospodářská komora.
V letošním roce se rozloučíme se 49 žáky. Dvě žákyně mají zájem
o umělecké obory. Jejich přihlášky musí být odeslány do konce listopadu
2019. Ostatní žáci z devátých tříd a také zájemci o studium na šestiletém
nebo osmiletém gymnáziu, budou posílat dvě přihlášky do konce února
2020. Zatím tedy vše při starém.
Některé akce, které ulehčí našim žákům rozhodování, již proběhly.
Vysoký standard měla, jako každoročně, burza škol v našem městě, která
proběhla 22. října v KCAŽ. Hojná účast a spousta důležitých informací na
jednom místě. Za založení a uskutečnění této akce musím poděkovat
naší paní starostce Bc. Kateřině Malečkové.
Proběhnou také burzy škol v dalších městech: ve Strakonicích
14. listopadu, v Písku 18. listopadu. Všechny tyto informace jsou
k dispozici v Atlasu školství, který nám zajišťuje Úřad práce ve
Strakonicích. V tomto atlasu je možné najít důležité informace o všech
středních školách celého Jihočeského kraje. Lze zde najít i další důležité
informace o přijímacích řízeních, o poradenských pracovištích, o dnech
otevřených dveří a další.
Pracovnice úřadu práce zveme pravidelně v říjnu do naší školy na
schůzku s rodiči vycházejících žáků. Letos proběhla 15. října a účast
rodičů byla opravdu hojná. Věříme, že poskytnuté informace byly pro
všechny užitečné.
Prezentace škol, nejen Jihočeského kraje, pod názvem „Vzdělání
a řemeslo“ se uskuteční 7. až 9. listopadu 2019 na výstavišti v Českých
Budějovicích. Rodičům a žákům doporučujeme její návštěvu, stejně jako
návštěvu středních škol v rámci dnů otevřených dveří.
V minulém článku jsem se zmiňovala o skvělé spolupráci
s Hospodářskou komorou Jihočeského kraje. Tuto spolupráci nám
zprostředkovává paní Blanka Ratajová. Díky ní máme možnost navštívit
různá pracoviště a střední školy. Akce je vždy perfektně zajištěna. Letos
jsme navštívili firmu Rhode Schwarz ve Vimperku, o které se zmiňujeme
v samostatném článku. V listopadu nás ještě čeká návštěva strojírenského
závodu ČEZ Strakonice a textilního závodu Adient Strakonice. Další akce
průběžně dojednáváme.
V loňském školním roce proběhlo rozmisťovací řízení bez problémů.
Doufejme, že i v letošním školním roce získají žáci dostatek informací
a podnětů, aby byli úspěšní.
Marie Vanduchová, kariérní poradkyně

Ve čtvrtek 3. října jsme jeli
na exkurzi do Vimperku do firmy
Rohde & Schwarz, která byla již
na první pohled velice moderní
a rozlehlá. Po krátké prezentaci
o historii a současnosti firmy nás
provedli po všech výrobních halách
a postupně nám popsali postup
výroby od plechu až ke zhotovení
a následné pečlivé kontrole různých
elektrických přístrojů.
Po prohlídce jsme dostali vak
s tužkou a blokem s logem Rohde &
Schwarz. Naši exkurzi jsme zakončili
lehkým obědem ve stylu švédského
stolu.
Tuto exkurzi beru za velmi zdařenou a myslím si, že jsme si to všichni
moc užili.
Jakub Matoušek, žák IX. A
Ostatní žáci exkurzi (zajištěnou v rámci spolupráce s Jihočeskou
hospodářskou komorou) hodnotili takto:
Při exkurzi jsme se dozvěděli mnoho zajímavých údajů o firmě. Firmu
jsme si prošli a zjistili, jak se v ní pracuje. Nejzajímavější byla vlastní
zkouška práce. Exkurze byla velmi povedená.
Jan Antoš, žák IX. A
Ve firmě se mi líbilo. Byli tam milí lidé a velké prostory. Exkurze byla
zajímavá a poučná. Bavilo mě pájení a šroubování. Zaujala mě technika
a stroje. Rád bych se do firmy opět podíval.
Jan Beneš, žák VIII. A
Ve firmě se mi líbilo, protože jsme si mohli některé věci vyzkoušet.
Nejvíce se mi líbilo pájení a vrtání šroubků. Byl jsem překvapený, když
jsem zjistil, že se tam vyrábí výrobky i pro armádu. Velmi mě potěšilo, že
jsme si celou firmu mohli projít. Byl jsem velmi překvapený, že jsem o ní
nikdy předtím neslyšel.
Vojtěch Baťka, VIII. A

JAK se vydařily adaptační kurzy
ve Vrbně?
V termínu 11. – 13. 9. 2019 a 16. – 18. 9. 2019 se žáci 6. ročníků
zúčastnili adaptačního kurzu ve Vrbně, jejichž účelem je upevnění
třídních kolektivů a bližší seznámení s novými třídními učitelkami.
Jídlo mi moc chutnalo. Byla tam sranda. Moc se mi tam líbilo. Moc
mě bavily hry a golf. Byla tam zima. Škoda, že nebylo teplo.
Martin Fišer, VI. A
Adaptační kurz se mi moc líbil, jídlo mi moc chutnalo. Byla tam
sranda. Mě nejvíc bavilo ležení v chatce. Jenom škoda, že byla zima.
Lukáš Chlanda, VI. A
Na adaptačním kurzu se mi moc líbilo, obědy byly moc dobré.
Nelíbilo se mi chození se šátky, ale líbil se mi minigolf. Vedoucí byli moc
přátelští a hodní.
Matěj Bláha, VI. A
Adaptační kurz se mi líbil až na první a poslední den (vybalování,
balení). Obědy byly dobré (porce velké). Legrace byla velká (až na pár
výjimek) Chatky měly topení a palandy a večerka byla dlouho. Bylo to
fajn.
Michal Hromada, VI. A
Adaptační kurz se mi líbil, byla tam sranda. Obědy byly dobré, moc
mi chutnalo. Škoda, že byla zima. Nejvíc se mi líbil golf.
Josef Melán, VI. A
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Sára Soukupová (VIII. A):
Klára Jiřincová (VIII. A):
Laura Hochmuthová (VIII. B):
Tereza Hanzlíková (VII. B):
Tomáš Schwarz (VII. A):
			
Starší žáci:		

1. místo skok do výšky
3. místo vrh koulí
3. místo skok do výšky
2. místo běh 600 m
1. místo skok do výšky,			
1. místo skok do dálky
3. místo štafeta 4 X 60 m

Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci školy a SOŠ Blatná
a ZŠ TGM Blatná (Mgr. Voříškovi a Mgr. Gutwirthovi) organizaci akcí.
Miroslav Šafr, učitel TV

Sportovní den v SOŠ Blatná

SOŠ Blatná pořádala ve čtvrtek 26. 9. 2019 již 4. ročník
SPORTSHOW. Akci mohly navštívit školy i veřejnost. Vybrané třídy
z naší školy se také zúčastnily.
SPORTSHOW nabízí ukázky tradičních i netradičních sportů.
Všichni měli možnost vyzkoušet např. horolezeckou stěnu,
SLACKLINE (chůze po pásce), střelbu ze vzduchovky, judo nebo
sportovní rybolov, … V rámci akce proběhly 2 turnaje – v softballu
a florbalu. Naše škola se obou turnajů zúčastnila.
Tato akce příjemně zpestřila začátek školního roku. Sportu zdar!
Šimon Chalupecký, žákovský reportér

Adaptační
kurz
byl
super! Nejvíc mě bavilo,
když jsme šli v noci poslepu.
A taky mě moc bavilo sedět
večer o svíčkách a hrát golf.
Karolína Baťková, VI. C
Adaptační kurz se konal
od 11. – 13. 9. 2019 ve
Vrbně. Bylo to tam dobré.
Hráli jsme super hry. Byly
tam dobré snídaně, obědy a večeře. Cesta byla dlouhá, ale vyplatilo se
to. Spali jsme v chatkách, někdy byla zima. Klidně bych tam šel znovu.
František Vinter, VI. C
Adaptační pobyt se mi líbil, protože tam byly super hry a přestávky.
Moc mi nechutnaly obědy. Nejvíce se mi líbil golf a schovka. Byla tam
sranda a užil jsem si to.
Petr Zeman, VI. C
První den byl hrůza, protože jsme šli pěšky do Vrbna. Pak mě celý den
bolely nohy. Hráli jsem hry. Nejvíce se mi líbila schovka a skoro všechny
hry. Bylo to moc hezké.
Michaela Gregorová, VI. C
Pobyt se mi strašně líbil, protože jsme hráli různé hry, třeba golf,
schovku a tak dál. Byla tam strašná sranda s Fandou. Moc jsem si to užil
nejen já, ale i celá třída.
Lukáš Tvrdý, VI. C

JAK sportujeme?
26. 9. 2019 naše škola navštívila Sport Show na SOŠ Blatná. Žáci
si mohli zkusit mnoho různých aktivit (virtuální realitu, střelbu ze
vzduchovek, judo, kulečník, fotbálek a nejrůznější sporty). V rámci této
akce se uskutečnil florbalový a softbalový turnaj s týmy ZŠ TGM Blatná
a ZŠ a MŠ Bělčice. Naši žáci poznali, jak chutná porážka, když skončili ve
florbale na 2. místě a v softbale dokonce na 3. místě.
4. 10. 2019 naši žáci vybojovali úžasné výsledky v rámci každoroční
blatenské atletiky a v konkurenci sedmi základních škol získali celkem
15 diplomů!
Výsledky atletiky:
Jan Kovář (IX. A):		
			
David Krejčí (IX. B):		
			
David Fiřt (IX. B):		
Adam Pikl (IX. A):		
Martina Zemanová (IX. A):
			

1. místo vrh koulí,				
3. místo skok do dálky
2. místo skok do dálky,
3. místo skok do výšky
3. místo běh 60 m
3. místo běh 1500 m
1. místo běh 60 m,				
1. místo běh 800 m

Začátek školního roku
na ZŠ TGM Blatná
Návštěva stálé expozice
blatenského muzea
Stálá expozice blatenského muzea nabízí možnost interaktivní
formou propojit obecné dějiny s regionálními. Za tímto účelem navštívili
muzeum i žáci VII. A. Velmi zajímavý program pro ně jako vždy připravil
Mgr. Petr Chlebec. Po úvodní teoretické části věnující se funkci muzea se
žáci rozdělili do několika skupin a pak se už rozběhli k expozicím muzea
a snažili se odpovědět na připravené otázky z 5 okruhů dějin Blatenska
(pravěk na Blatensku, středověk v Blatné, novověk v Blatné, soudobé
dějiny v Blatné). Odměnu tentokrát získali všichni, ale vítězné družstvo
mělo právo vybrat si z nabízených odměn jako první.
Mgr. Hana Kubíková

Jihosepar Vimperk – ekologická exkurze
V září se žáci přírodovědných praktik, IV. a VI. ročníku zúčastnili
exkurzí do společnosti Jihosepar, a. s. ve Vimperku. Exkurze byly
zorganizovány v rámci projektu „Škola zařídí – kraj zaplatí“. Projekt je
zaměřen na zvýšení informovanosti žáků v oblasti nakládání s odpady,
a to možností uspořádat školní exkurzi do vybraných zpracovatelských
provozů, a dozvědět se tak, jak dále nakládat s vytříděnými odpady.
Společnost Jihosepar a. s. se zabývá svozem a úpravou vytříděného
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odpadu. Na třídicí lince probíhá separace plastů a papíru podle druhu.
Vytříděný odpad firma zasílá k dalšímu využití. Prostory určené ke
zpracování odpadu si žáci prohlédli za doprovodu ředitele firmy.
Druhou aktivitou dne byla návštěva informačního střediska NP Šumava
Idina Pila. Expozice je zde zaměřena na boubínskou hornatinu, historii
Boubínska, Boubínský prales a další chráněná území v okolí. Na děti také
čekalo překvapení v podobě postaviček skřítků.
				
Ing. Mgr. Ivana Matějovicová

Prostředí pro ně nebylo neznámé, protože v 8. třídě tam všichni byli na
společném vyrábění v dílnách, kde se připravují na své budoucí povolání
opraváři zemědělských strojů. I letos budou žáci ZŠ společně se žáky
SOU vytvářet elektrotechnické výrobky. Společně s učni oborů elektrikář
a autoelektrikář uplatní znalosti z matematiky a fyziky. Projektové dny
se uskuteční v březnu 2020.
					
Ing. Mgr. Ivana
Matějovicová a Mgr. Blanka Posavádová

Kompostárna Jarošovice,
Záchranná stanice živočichů Makov
– 19. 9. 2019

Ochrana člověka
za mimořádných situací

V rámci projektu „Škola zařídí – kraj zaplatí“, který je zaměřený
na nakládání s odpady, navštívili žáci osmých ročníků Kompostárnu
Jarošovice. Dozvěděli se, co všechno se dá kompostovat a co naopak
do biologického odpadu nepatří, jak se odpad dále zpracovává a jaké
procesy při jeho vytváření probíhají. Kromě venkovní skládky kompostu
viděli i halu, kde se zpracovává gastro odpad, nebo místo, kde se vyrábí
bioplyn. Během naší exkurze přivezli do kompostárny pivovarské
kvasnice, což jsme nejen viděli, ale hlavně cítili. Zápach byl ostatně
všudypřítomný, a proto jsme byli rádi, když exkurze skončila.
Druhým cílem naší cesty byla Záchranná stanice živočichů v Makově.
Stanice se zaměřuje na volně žijící zvířata, hlavně na ptáky. Když jsme
dorazili ke stanici, rozdělili jsme se na dvě skupiny, aby během prohlídky
všichni viděli. Zatímco první skupina vyrazila do stanice, druhá skupina
se dobrovolně pustila do skládání dřeva do hranice. Za odměnu pak děti
dostaly hrneček s logem záchranné stanice. Skupiny se vyměnily a stanici
si prohlédla i druhá třída. Viděli jsme havrana, čápy, sovu pálenou, výra
velkého, puštíka. Kromě ptáků se stanice stará o ježky, veverky a vydru.
U té jsme strávili nejvíc času, protože vydra se předváděla, a tak jsme si
ji dlouho natáčeli. Závěrem si žáci mohli podržet na ruce v rukavici sovu
pálenou, což byl velmi zajímavý zážitek. V areálu záchranné stanice je
také celá řada informačních panelů, které si děti mohly prohlédnout.
PaedDr. Eva Wachtlová

Romantismus není jen romantika aneb
Evropou od Goetha k Vrchlickému
Prostřednictvím scének a osobitého humoru přiblížila herecká
dvojice hradeckého Divadélka pro školy žákům 5. – 9. tříd život předních
romantických autorů i jejich známá literární a dramatická díla. Jejich
představení se poprvé konalo v novém prostředí, a to v sále KCAŽ.
Ukázku německého preromantismu představuje Utrpení mladého
Werthera od J. W. Goetha, anglickou literaturu zastupuje lord Byron
a jeho Childe - Haroldova pouť, ukázka z románu ve verších Evžen
Oněgin přibližuje tvorbu A. S. Puškina a N. V. Gogola zase jeho komedie
Ženitba. Nechyběla ani ukázka z románu Chrám Matky Boží v Paříži od V.
Huga. Zajímavá byla konfrontace veršů z Máchova Máje a básně Havran
od A. E. Poa. Představení pak vyvrcholilo úryvkem ze slavné komedie
J. Vrchlického Noc na Karlštejně. Aby bylo divadlo zábavné, zapojili
i tentokrát herci do svých improvizací náhodně vybrané diváky.
Divadélko pro školy ani tentokrát nezklamalo. Přitažlivou formou
doplnilo výuku Českého jazyka a literatury a nejen žákům, ale i učitelům
přineslo notnou dávku zábavy.
Mgr. Hana Kubíková

Učíme se navzájem – projekt IKAP
„Pedagog 21. století“
Cílem projektu „Pedagog 21. století“ je prohloubení čtenářské
a matematické gramotnosti žáků 8. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ. Díky této
aktivitě spolupracují zástupci ZŠ TGM a SOU Blatná v průběhu celého
školního roku. V říjnu pedagogové obou škol společně absolvovali
školení zaměřené na formativní hodnocení. Formativní hodnocení je
proces zaměřený na utváření pevných hodnotových postojů člověka.
Žáci 9. ročníku navštívili 8. 10. 2019 v SOU Blatná Den otevřených dveří.

11. října 2019 žáci 1. – 4. ročníku vyrazili hned v 8,00 hodin směrem
na obec Chlum. Přesun do indiánského kempu na kraji této obce nám
trval zhruba hodinu. Nejprve jsme seznámili žáky s úkoly na jednotlivých
stanovištích: zdravověda, integrovaný záchranný systém, překážková
dráha, hod na cíl. Samozřejmě že nechybělo stanoviště „opékání
buřtů“. Největším překvapením pro všechny žáky byl domluvený příjezd
blatenských hasičů, kteří seznámili žáky s technickým vybavením, které
používají při požáru nebo u dopravní nehody. Kolem jedenácté hodiny
se museli hasiči vrátit na svoji základnu a my jsme uhasili ohniště a vrátili
se do školy.
Žáci 5.- 9. ročníku absolvovali ve skupinách vyfáborkovanou trať
v okolí Zadního Topiče. Zde plnili na několika stanovištích různé úkoly.
Zkusili si například praktické hašení, prověřili znalosti požární ochrany,
topografie, zdravovědy, bezpečnosti silničního provozu a o obsahu
evakuačního zavazadla. Jednotlivá stanoviště si odborně připravili
pracovníci HZS Strakonice a člen Policie ČR (na stanovišti policie si
někteří žáci dokonce zkusili střelbu z kuše). Ve škole žáci zhlédli DVD
k tomuto tématu. Jedna skupina 9. ročníku si přichystala překvapení,
když do cíle přiběhla v protichemických oblecích a ochranných maskách.
Mgr. Pavel Vokroj a Mgr. Jaroslav Voříšek

Výlet do historické a modelové
železnice ve Vrčni
Na naše pravidelné sobotní výlety se školní družinou, které pořádáme
dvakrát do roka, jezdíme vlakem. Proto jsme za cíl naší cesty tentokrát
vybrali návštěvu historické a modelové železnice. Výletu se zúčastnilo
17dětí a 3 dospělí. Svezli jsme se jak osobním vlakem, tak také rychlíkem
až do Nepomuku, kde jsme vystupovali. Na výletě děti plnily různé úkoly,
za jejich splnění dostávaly body. Prvním úkolem bylo vytvořit pětičlenné
družstvo, vymyslet pro něj název a vybrat si vedoucího skupiny. Po
splnění úkolu jsme se vydali do nedaleké Vrčně, kde má své království
pan Navrátil. Před domkem nás lákaly k návštěvě předměty z opravdové
železnice. Uvnitř domku nás ohromila velikost železnice s množstvím
lokomotiv a vlaků. Je druhou největší v Čechách. Jejímu budování
se pan Navrátil věnuje 21 let. Precizní a poutavý výklad nás vtáhl do
historie i současnosti osobní i nákladní dopravy. Děti si mohly vyzkoušet
štípání historických lístků, železničářskou čepici. Moc se nám tu líbilo,
na památku jsme si koupili pohlednice vlaků. Byl krásný slunečný den
a cestou zpět na vlakové nádraží děti plnily další úkoly v družstvech.
Unavení, ale nadšení z krásného výletu jsme se vrátili vlakem zpět do
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Blatné. Po víkendu ve škole vyplnily děti kvíz z výletu a křížovku. Po
sečtení všech bobů bylo vyhlášeno nejlepší družstvo, všichni dostali
sladkou odměnu. Už teď se těšíme na další společný výlet.
Dana Pilná, vychovatelka ŠD

Pasování prvňáčků
18. říjen byl pro naše prvňáčky významným dnem. Na naší škole se
opět uskutečnilo tradiční pasování prvňáčků, kdy se z našich nejmenších
žáčků stali opravdoví školáci. Děti ze Sluníčkové třídy 1. A a z Duhové
třídy 1. B se této slavnostní chvíle nemohly dočkat a pečlivě se na ni
od začátku školního roku připravovaly. Tento okamžik si samozřejmě
nenechali ujít jejich nejbližší – rodiče, ale i prarodiče, sourozenci, známí
a příbuzní.
Už samotný příchod,
kdy každý prvňáček
scházel ze schodů se
svým deváťákem ruku
v ruce, svědčil o tom,
že z dětí, které nedávno
opustily školku, začínají
být skuteční školáci.
Nejprve
všechny
přítomné přivítaly třídní
učitelky Pavla Fousová
a Lenka Peršínová. Poté
se ujal slova Pavel Prančl,
zástupce z deváté třídy,
který dětem popřál hezky
strávené chvíle v naší
škole a hodně úspěchů
Pasování prvňáčků duhová třída
při získávání nových
vědomostí. Naši deváťáci
nejen že se pečlivě
připravují na přijímací
zkoušky na střední školy,
ale ujali se také funkce
patronů nad prvňáčky.
O
přestávkách
je
navštěvují a pomáhají jim
zpříjemnit první školní
rok. Došlo i k předávání
dárků v podobě sladké
kytice třídním učitelkám
z prvních tříd. A protože
nynější deváťáci byli před
Pasování prvňáčků sluníčková třída
devíti lety i moji prvňáci,
padlo i několik nostalgických vět do jejich řad. Prvňáčci se však nenechali
zahanbit a bravurně ukázali, co se od září zvládli naučit. A že toho nebylo
málo! Žáci pozdravili všechny přítomné naší ranní básničkou, dalšími
básničkami představili písmena, která již znají, zatančili krátký taneček
a společně s deváťáky zazpívali písničku „My jsme žáci…“. Po tomto
úvodním slově následoval samotný ceremoniál pasování. Této důležité
úlohy se opět důstojně chopil pan školník Miroslav Vazač. Děti se svým
patronem předstoupily před pana školníka a ten je čestně pasoval
na ŠKOLÁKA. Třídní učitelky každého prvňáčka ošerpovaly. Od třídní
učitelky 9. třídy Ivany Matějovicové a od svého deváťáka obdržely děti
tašku s dárečky. Na závěr všechny přítomné potěšila vlídným slovem
paní ředitelka Mgr. Zdenka Voříšková a poté zazněla společná píseň
prvňáčků a deváťáků.
Věřím, že děti i rodiče budou na tento den dlouho vzpomínat. Velké
poděkování patří paní učitelce Ludmile Růžičkové za fotodokumentaci,
rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary a kteří přišli podpořit své
prvňáčky. Deváťákům přejeme pohodový poslední rok na základní škole
a také to, aby byli úspěšní u přijímacích zkoušek. A našim nejmenším…?
Těm přejeme především úsměv na tváři a stálé nadšení z nového
poznávání.
Mgr. Pavla Fousová a Mgr. Lenka Peršínová

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Naše škola je zapojena do projektu
Národního institutu pro další
vzdělávání „Podpora společného
vzdělávání v pedagogické praxi“.
Spolupracujeme se ZŠ Šobrova
Písek, ZŠ Tylova Písek a SOU Písek.
V rámci tohoto školení probíhá
vzdělávání nejen vedení školy,
výchovné poradkyně a metodika
prevence, ale všech pedagogických
pracovníků. Během dvou let
proběhne série školení, která má za
úkol podpořit společné vzdělávání
v praxi. Ve školním roce 2018/2019
se uskutečnilo několik školení na
úrovni managementu školy a jedna
dvoudenní akce v závěru školního
roku. Všichni pedagogičtí pracovníci
byli ve středisku školy v přírodě ve Střelských Hošticích proškoleni
v praktických situacích, které mohou při společném vzdělávání
nastat. Školení byla zaměřena na následující témata: Role školního
poradenského pracoviště pro pedagogy a Podpora při vzdělávání dětí se
specifickými poruchami chování.
V letošním školním roce připravila ZŠ TGM Blatná pro vedení
spolupracujících škol podzimní školení na téma Legislativní ukotvení
vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V jarních
měsících roku 2020 budou pedagogové proškoleni v tématu Komunikace
– rodina – škola. Věříme, že vzdělávání v těchto tématech nám pomůže
podpořit pedagogické pracovníky v zavádění společného vzdělávání do
praxe a zajistit všem žákům rovnost ve vzdělávání.
Mgr. Dana Houzarová

Žákovský parlament Masařky
Žákovský parlament začal letošní školní rok tou nejdůležitější akcí,
a to volbami. Některé třídy měly o svých zástupcích v ŽP předem jasno,
ale ve většině tříd se odehrál dramatický souboj o možnost stát se na
dva roky členem žákovského parlamentu. Ti, kteří ve volbách neuspěli,
dostali pak druhou šanci tzv. divokou kartu. Mohli za námi přijít na
schůzku ŽP a přede všemi říct, co je motivovalo k přihlášení do voleb
a s čím by nám mohli pomoci. Žákovský parlament jako celek pak učinil
své první zásadní rozhodnutí a odhlasoval, kdo se stane dodatečným
členem. A tak se stalo, že je letos v parlamentu zapsáno 39 dětí, kterým
není jedno, co se kolem nich děje a mají chuť měnit věci kolem sebe
k lepšímu. Doufáme, že se jim podaří proměnit jejich nápady v reálné
skutky. My, koordinátorky, jim v tom budeme s nadšením pomáhat.
Na začátku října uspořádaly zástupkyně 6. B charitativní sbírku
pro organizaci Život dětem. Prodejem předmětů s logem této známé
organizace se jim podařilo vybrat neuvěřitelných 10 000 Kč, které jsme
po ukončení sbírky převedli na účet této společnosti. Děkujeme nejen
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všem žákům, učitelům a pracovníkům školy, ale také zaměstnancům
Domova pro seniory, kteří též přispěli, a podpořili tak společně s námi
dobrou věc.
V neděli 3. listopadu proběhl již pátý ročník soutěže Od maminky
chutná nejlíp, kterou pořádá žákovský parlamentu ve spolupráci
s Domovem pro seniory a Komunitním centrem aktivního života. I letos
se soutěžilo o krásné ceny od Tescomy. A kdo se už někdy této soutěže
zúčastnil, ví, že se během nedělního odpoledne společně s dětmi nejen
pobaví, ale také dobře nasytí, potěší své oči pohledem na nepřeberné
množství krásných zákusků a jiných laskomin a také uspokojí své chuťové
buňky ochutnávkou toho, co je jeho oku nejmilejší. Zkrátka maminky,
babičky opět jste předvedly, že i v pátém ročníku nás dokážete překvapit
tím, co tu ještě nebylo. A my vám za to děkujeme!
Tatínkové, třeste se, příští ročník totiž, na stále rostoucí připomínky
od dětí i soutěžících maminek, bude patřit vám!
Mgr. Ludmila Růžičková a Mgr. Věra Vitáková

Od srpna s námi v domově bydlí i Ferda – morče rozeta. Užíváme si jeho
přítomnosti při pozorování a hlazení.

POZVÁNKA

Začátek září patří již tradičně přátelskému setkání seniorů Blatenská
rolnička. Letošní, již patnáctý ročník se kvůli nepřízni počasí konal ve
vnitřních prostorách domova.

na

VÁNOČNÍ

VÝSTAVU

Srdečně zveme na prodejní vánoční výstavu
prací žáků ZŠ TGM Blatná, která se uskuteční ve dnech

28. 11. a 29. 11. 2019
od 9,00 do 16,00 hod.
v hale školy
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. 11. 2019 v 9,00 hodin
vystoupením dětí z II. B a kytarového kroužku.
Součástí výstavy bude soutěž

O nejkrásnější vánoční ozdobu.
Soutěžní výrobky odevzdávejte v ŠD III. do 22. 11. 2019.

S našimi klienty jsme se zúčastnili Sportovních her seniorů 2019
v indiánském stylu, který pořádá Domov pro seniory v Rybniční ulici ve
Strakonicích. Děkujeme za krásný den prožitý mezi vrstevníky a všem
zaměstnancům za pozornost, kterou nám věnovali.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Střípky ze života v Domě pro
seniory v Blatné

Paní Monika Posekaná (spolek PESSOS Příbram)
pravidelně dojíždí se svou skvělou a různorodou
smečkou na canisterapii.

Dárkem k Mezinárodnímu dni seniorů byla letos
módní přehlídka Osvětového retro divadla OREL
Kasejovice. Oděvy a dobu
první republiky nám jeho
členové příblížili ve vtipných scénkách s výstižným
komentářem, za zvuku dobové hudby. Naši klienti
byli nadšení, přítomnost
krásných dam a elegantních pánů vyvolala mnoho
vzpomínek. Děkujeme.
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Letos poprvé jsme se zúčastnili Sportovních her seniorů, jehož pořadatelem
je Centrum Rožmitál pod Třemšínem. Dopoledne jsme soutěžili a po
vydatném obědě vyslechli vyhodnocení výsledků. Děkujeme všem za
pečlivé zajištění celého příjemného dne.

Nová Workoutová sestava

Mezi oblíbené a očekávané akce patří
říjnová módní přehlídka, kterou zajišťuje
paní Strnadová a celá řada pomocníků.
Děkujeme všem za tuto možnost a za
dávku energie a potěšení, které nám každý
rok tato záplava mládí poskytuje.

Jako každý rok naše klientky
upekly a nazdobily posvícenské hnětýnky. Tato voňavá
událost probíhá v rámci aktivizačních programů.

Krátce o dění
v Bělčicích a okolí
Máme tu podzim a jak to bývá,
je třeba připravit zahrady a zeleň
k zimnímu spánku. V září i říjnu nám
počasí celkem přálo . Mohlo se udělat
Bělčice
vše potřebné . Ale na druhou stranu,
vody ubývá, což nám dělá stále větší
vrásky . Věřme, že zima bude příznivější a nadělí nám dostatek
sněhu, který po jaru doplní půdu vláhou.
Příznivé počasí přálo i zhotoviteli rekonstrukce Újezdecké
ulice včetně 2. části náměstí. Dalo se chodit téměř po celou dobu
stavby suchou nohou. V době, kdy píši tento článek, je už hotová
velká část stavebních prací a finišuje se. Doufám, že už nyní je vše
hotovo a stavba zdárně předána. Bylo pro všechny velmi náročné
se podřídit poměrně složité stavbě, ať už s parkováním automobilů
nebo příchodem k vlastním dveřím. Musím všechny pochválit za
klidný přístup. Většina připomínek k jednotlivým částem stavby
se dala do pořádku a snad bude vše fungovat jak má. Protože
se předání dokončeného díla zpozdilo díky problémům, které
v průběhu stavby vznikly, navázala nám na tuto stavbu hned další
a tou byla oprava asfaltového povrchu v Rožmitálské ulici. Zde se
kromě povrchu opravily i poškozené obruby a uliční vpusti, které
byly díky předchozím zásahům nefunkční. Tato akce samozřejmě
netrvala tak dlouho. Firma Znakon a.s., která vyhrála výběrové
řízení, pracovala velmi rychle a pružně. Přesto i zde došlo k velkému
omezení v dopravě místních trvale žijících občanů. Takže i zde bych
rád poděkoval za klidný průběh a práce tak mohly probíhat dle
plánu. Na tento projekt bylo úspěšně požádáno o dotaci na MMR.
Dostali jsme 70% z celkových uznatelných výdajů 1.232.672,- Kč,
což je dle mého názoru skvělé . Od MMR jsme získali dotaci i na

projekt „Dětská hřiště města Bělčice a jeho místních částí” . I zde
byla výše dotace 70% z celkových uznatelných výdajů 1.190.418,Kč . Nyní zdobí nové dětské herní prvky každou obec . V Bělčicích
zdejší hřiště doplnila větší skluzka a Workoutová sestava, která
vypadá výborně. Ale k bilancování roku 2019 se vrátím v Sobáčku,
který bude následovat.

Nové herní prvky

Blíží se Vánoce. Tradiční rozsvícení vánočního stromu je
naplánováno na sobotu 30.11. od 17 hod. a my všichni se těšíme
na hojnou účast. Pozvání na tuto akci samozřejmě vyvěsíme včas.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem klidný adventní čas,
krásné prožití Vánočních svátků a do roku 2020 vše nejlepší, pevné
zdraví, pohodu v životě i práci.
Pavel Vejšický, starosta

Zlatá a stříbrné svatby v Bělčicích
V sobotu 26.10.2019 jsme v obřadní síni naší radnice přivítali
manželské páry, které oslavily zlatou svatbu (50 let manželského
života) a stříbrnou svatbu (25 let manželského života).
Zlatá svatba:

Václav Ochotný a Jaroslava Ochotná z Bělčic

Stříbrné svatby: Petr Švejda a Jarmila Švejdová z Bělčic
Petr Havlena a Věra Havlenová z Bělčic
Petr Zamrazil a Jaroslava Zamrazilová z Bělčic
Václav Žid a Lenka Židová z Podruhlí
Stanislav Straka a Lada Straková z Hostišovic

Zlatá svatba Ochotných

Po krátkém přivítání
děti z mateřské školy
předvedly
roztomilé
pásmo básniček a písniček. Po proslovu a poděkování pana starosty
přijal od manželů znovu
manželský slib a došlo
i na manželské políbení. Poté básník Petr
Šulista přednesl svoji
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Stříbrné svatby 2019

báseň a Jára Pivnička zahrál na flétnu . Po přípitku následovalo
předání kytičky, dárku a blahopřání . Nakonec byly manželské páry
vyfoceny do kroniky .
Ještě jednou přejeme všem manželským párům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v dalších společně prožitých letech.

Zprávičky z bělčické školičky
Výstava hub

Ve dnech 1. a 2. října ZŠ a MŠ Bělčice připravila výstavu hub pro žáky
i veřejnost. Silný vítr nám zabránil vydat se s dětmi 1. stupně do lesa,
proto se na sběru hub podíleli jen někteří starší žáci, učitelé a zejména
laskaví „dobrovolníci“.
Vystavené houby si žáci
se zájmem prohlíželi během
přestávek, s vyučujícími je
využili jako učební pomůcku při
hodinách přírodopisu a mnozí
z nich přivedli odpoledne i své
rodiče a prarodiče. Kromě
prohlídky 75 druhů hub jedlých,
nejedlých i jedovatých si mohli
příznivci houbaření v prostorách
naší školy určit několik druhů
hub v jednoduché „poznávačce“,
prohlédnout si výrobky a práce
žáků s motivem hub, lesa
a podzimu a připomenout si
odkaz bělčického rodáka –
mykologa Jindřicha Kučery.
Velké poděkování patří paní J. Mazalové, která nám přinesla většinu
vystavených hub a pomohla při jejich určení, a paní M. Matějkové za
laskavou pomoc s aranžováním a určováním hub.

Výlov
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybník Velký bělčický,
zvaný Huťák. A k tomuto rybníku se jednoho brzkého rána po mnohadenních přípravách vypravili rybáři k výlovu. Toho stejného rána, v úterý
22. října, se před bělčickou školou sešly děti se svými třídními učitelka-

mi, všichni vypraveni
do nepohody a chladného dne. Mlhou,
přes louky a pole, se
vydali směrem k hrázi
rybníka, aby společně
sledovali zručnost a šikovnost místních rybářů. A když už dívání
bylo dost a někteří již
byli dostatečně mokří
od ryb mrskajících se
v kádi, byl nejvyšší
čas ohřát se u ohýnku a pochutnat si na
opečených špekáčcích
a párcích, dokřupava
opečených rohlících
a chlebu, ale i zpola roztavených gumových bonbónech. Před zpáteční
cestou nám ještě pan Ing. Jan Kurz velice ochotně a poutavě povyprávěl
o výlovu a své povídání doplnil názornými ukázkami, za což mu velmi
děkujeme. A když už hrozilo, že se někteří z nás vrátí domů k nepoznání
umazaní od bláta, vydali jsme se zpět vstříc výborným lívancům ve školní jídelně, kde naše společné putování toho dne končilo.

Vídeňská kavárna ve škole
Když Turci v roce 1683 opustili po neúspěšném obléhání město Vídeň,
zanechali zde po sobě kávová zrna, a předali tak Vídeňanům znalost kávy.
Na tomto základě se rozvinula dodnes naprosto jedinečná kavárenská
kultura. Roku 1685 byla založena první vídeňská kavárna. Vídeň sice
nebyla prvním evropským městem, které se mohlo pyšnit kavárnou,
zato se tu však vytvořila osobitá kultura pití kávy, jakou nenajdeme
v žádném jiném městě. O 300 let později je vídeňská kavárna institucí,
nemající ve světě obdoby – Vídeňané totiž povýšili pití kávy na kulturní
zážitek a kavárny na součást životního stylu.
Tento kulturní zážitek a tradici se snažili napodobit i žáci deváté třídy
při hodině německého jazyka. Někteří si připravili prezentaci o Rakousku
a Vídni, jiní aktuální články z rakouských novin. Paní učitelka se postarala
o kávu a Vojtova maminka upekla pravý sachr. Tomáš si nacvičil na
klarinet Mozartovu etudu a hodina mohla začít. Nejdříve jsme si řekli
něco o tradici vídeňské kavárny, poté jsme vyslechli základní informace
o našich rakouských sousedech a Vídni. Uvařili jsme si kávu (bez
kofeinu) a zakrojili Sachrův dort. Dozvěděli jsme se, jaké ingredience
do něj patří a že jediná správná marmeláda je meruňková. Degustaci
dortu a kávy nám zpříjemňoval hrou na klarinet Tomáš a také jsme
zjistili, co se v Rakousku událo v posledních dnech. Na závěr následoval
kvíz z rakouských reálií, ve kterém všichni hravě obstáli. Byla to skvělá
a zajímavá hodina němčiny.
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Drakiáda
Školní družina ve spolupráci s místní lidovou knihovnou pořádaly ve
středu 12. 10. 2019 Drakiádu. Celkem se jí zúčastnilo 50 dětí. Nad
fotbalovým hřištěm se vznášelo 43 draků. Pomáhat a držet palce, aby
draci létali vysoko, přišlo 25 dospělých. Počasí nám přálo, prožili jsme
hezké odpoledne. Za odměnu děti dostaly bonbóny a perníkového
draka.
D. Heverová, V. Mašková Vaňáčová

Po skončení celého pohádkového odpoledne, kdy už byly děti
doma, se teprve děly věci. Všechny pohádkové bytosti se posadily do
stánku k vodníkům a všechno jim tam vypily. To byl ale hukot!
Já, jako organizátorka, mohu říci, že akce byla opravdu povedená
a všem se moc líbila. Babičky byly skvělé, vlk nám vyl, berušky rozdávaly
domácí, vlastnoručně upečené slepované cukroví, k ochutnání byly
i Honzovy tvarohové buchty. Končím slovy jedné z žen: „To nás tak
nabilo energií, elánem a omládly jsme o 20 let. Byly jsme rády, že ještě
můžeme pomoci a jsme něco platné.“
A za sebe také mohu ještě dodat, že opravdu se cítí mladě, neboť
další akci, kterou plánují, je „zimní bobování.“ Připravíme sádru
a můžeme začít.
Jako velké překvapení bylo pro“ babči z kávy“ připraveno dětské
vystoupení pod vedením paní učitelky Drahomíry Heverové ze školní
družiny. Děti ženám zazpívaly písničky o pohádkových bytostech, které
ony představovaly. Ukápla i nejedna slzička dospělých dam a děti
sklidily bouřlivý potlesk.

Zajímavost v bělčické knihovně

Místní lidová knihovna Bělčice
Loučení s létem – POHÁDKOVÝ LES

Věřím, že nyní v čase adventu a příprav na Vánoce nikoho
nepohorším, když se zde ohlédnu o tři měsíce zpět, a to do září – času
loučení s létem.
Letos proběhlo i u nás v Bělčicích a bylo velmi krásné. Ještě dlouho
poté se o tomto loučení mezi místními povídalo jako o zdařilé a úžasné
akci, neboť vyšlo i počasí a sluníčko hezky svítilo a hřálo, mráčky se jen
lehounce pohupovaly po obloze.
Proč zdařilá akce? Protože se do našeho loučení s létem zapojily“
babči z kávy“, kdy jejich průměrný věk byl 70 let. Nestyděly se a pro
všechny děti, bez rozdílu věku, se převlékly do pohádkových kostýmů
a v lese Pánovka se zúčastnily: „POHÁDKOVÉHO LESA“. Mohli jste tu
potkat berušky Jarku a Věrku, vlka Alenku, Červenou karkulku Jarku,
vílu Zdeňku, sněhuláky Romču a Věrku, Ferdu Mravence Hanku,
včelky Lenku a Míšu, princeznu Áďu, Anče Janičku, čarodějnice Blanku
a Alenku, vodníka Luboše s vodnicí Hankou. O všechny tyto pohádkové
postavy se staral vládce hor a lesů, Krakonoš Roman.
A jak už to v pohádkách bývá – bylo jedno sobotní odpoledne 14.
září a ve 14:00 hodin se děti začaly scházet na kraji „Pohádkového
lesa.“ Tam na ně čekala hodná čarodějnice Blanka, která jim vysvětlila,
jak se mají v lese pohybovat a co vše je čeká. Každé dítko dostalo
kartičku se svým jménem a pokračovalo k dalšímu stanovišti, kde
seděla pohádková postava. Děti ji pojmenovaly a splnily její úkol.
Potom mohly jít dál.
Na konci „Pohádkového lesa“ děti objevily čarodějnici Alenku,
která u sebe měla ohnivý kruh pravdy, ve kterém si s dětmi hezky
povídala. Za odměnu dostalo každé dítko kornout bonbónů a mohlo
se jít občerstvit ke stánku, kde pobývali vodníci a Krakonoš.

V letošním roce 2019 uběhlo již 30 let od sametové revoluce.
I u nás si lze tento rok 1989 připomenout, neboť jsem získala úplné
novinové výtisky Rudého práva z května a srpna 1989, které si můžete
v knihovně prohlédnout a přečíst. Zajímavé jsou články z politického
dění, ale i ze sklizně obilí. Výtisky nebudou k zapůjčení, pouze
k nahlédnutí v bělčické knihovně.
Věra Mašková Vaňáčová
knihovnice

Zpráva o sv. Vojtěchu,
který svou stopu v Bělčicích zanechal
Někteří lidé mají nejen v dětství, ale i v dospělosti leckdy
pocity méněcennosti, nevěří si a stále hledají nějaké povzbuzení.
V souvislosti s tím vzniká dojem, že i kraj, z kterého pocházejí,
je málo významný a děje se v něm málo zajímavých událostí.
Myslí si, že historie nezanechala nějaké zvláštní stopy, aby se
zrak národa mohl upírat do tohoto místa. Všechno je jaksi málo
důležité.
Stává se ovšem, že mnoho významných byť nenápadných
událostí upadne v zapomenutí, a právě proto opěrné pilíře našeho
zdravého sebevědomí jaksi chybí. Může to být i proto, že rychlé
tempo současného života moc nedovoluje obracet se do historie
a hledat návaznost či souvislosti. I já jsem vlastně většinu svého
života opomíjela tyto informace, dokud mě nenavedl na stopu při
rozhovoru pro jeden časopis pan Dvořáček z Řesanic. „Zajeďte
se podívat na Bouček u Kasejovic“. Následně jsem objevila ve
své knihovně zaprášenou knihu (do té doby nezajímavou) Život
svatého Vojtěcha sepsanou jeho současníkem a spolumnichem
na římském Aventinu Brunem z Querfurtu. Pak už nezbylo než
pátrat, jakou má historii kaplička sv. Vojtěcha na severní straně
Slepičí hory. A dobrodružství započalo.
Vydáte-li se po stopách sv. Vojtěcha, zjistíte, že náš kraj
je doslova prošpikován studánkami či dodnes udržovanými
prameny, které kdysi právě sv . Vojtěch objevil, aby se jeho
družina mohla osvěžit . Nejspíš byl zasvěcen i do tajů proutkaření,
které je doloženo už z časů kněžny Libuše, tedy 8 . století, kdy
se rozvíjelo dolování . Místům, která sv . Vojtěch navštívil, se
dostávalo posvátné úcty odnepaměti . Je ovšem potřeba rozlišit,
která zeměpisná místa skutečně dokládají jeho cesty, a ta, která
byla zbudována na jeho památku . I v kronice Jaroslava Stehlíka
je uvedeno, že „podle pověsti tudy prošel druhý biskup pražský
sv. Vojtěch na cestě do Říma, kaplička na Slepičí hoře označuje
jeho zastavení.“ (Kaplička vystavěna r. 1892. Předtím zde stával
odnepaměti dřevěný sloup s obrázkem, který se stále obnovoval.)
Jak je zřejmé z pověstí, sv. Vojtěch se při svých cestách
ptal domorodců na cestu. Samozřejmě proto, aby namáhavé
cestování sobě i své družině zkrátil. Tak je dost dobře možné,

16
že se do Bělčic dostal tzv. kostelní cestou přes Slavětín a místo,
kde se říkalo U Václava. A odtamtud je to „zadem“ co by kamenem
dohodil k bělčické kapličce sv. Vojtěcha. A tak může být pravda,
co se traduje, že na úpatí kopce Slepičí hora sv. Vojtěch odpočíval
a našel pramen. Z této strany se i dobře přes Újezdec mohl dostat
směrem na Březí a Kasejovice. A cestou se mohl právě zastavit
i na již zmíněném místě Na Boučku. Křížek na rozcestí k záhrobí je
rovněž památkou na sv. Vojtěcha (doloženo v kronice).
Stopy v podobě drobných sakrálních památek v tomto kraji už
tisíc let dokládají, kudy sv. Vojtěch cestoval, a lidé uctívali každou
šlépěj, kterou po sobě zanechal. Na trase k Nepomuku, na Boučku
u Kasejovic, je dodnes studánka uvnitř kaple s vodou léčící sedm
nemocí. 23. dubna, v den smrti sv. Vojtěcha, se zde dodnes koná
slavná pouť. Další místa: Šlapátka u Březnice, Šlápě u Kláštera,
Studenec u Klatov, studánka s vodou léčící oči u Oselců, Chlumec,
Petrovice, kostel ve Šťáhlavech, Otěšice, Merklín, Měčín, Milavče
u Domažlic… Šlépěje sv. Vojtěcha na kameni, ze kterého žehnal
kraji, můžeme nalézt i v kostele na Zelené hoře u Nepomuka,
studánku na Štědré hoře ve Vrčni a další.
Kronikář Kosmas píše o jeho otci, charvatském knížeti Slavníkovci
(+981):
…Byl to muž tváře ke všem veselé, v svých úsudcích ducha
bystrého, v hovorech vlídný, bohatý statky světskými
i duchovními. V jeho domě se skvěla poctivost a upřímná láska,
spravedlnost soudů a hojnost velmožů. V jeho činech se jevila
znalost práva, podpora chudých, útěcha smutných, přijímání
pocestných a ochrana vdov a sirotků…. Knížectví jeho mělo tyto
hranice: na západ proti Čechám potok Surinu a hrad, ležící na
hoře, jež slove Osek při řece Mži. Rovněž na jižní straně mělo
proti Rakousům tyto pomezní hrady: Chýnov, Dúdleby a Netolice
až doprostřed hvozdu. K východu proti zemi moravské hrad pod
pomezním hvozdem ležící jménem Litomyšl, až k potoku Svitavě,
tekoucímu středem hvozdu. Na sever proti Polsku hrad Kladsko,
ležící nad řekou Nisou. Tento Slavník dokud žil, šťastně žil.“
V kronice je i zmínka o tom, že zbožná Střezislava, trávící mnoho
hodin na modlitbách, bohužel dávala příležitost k manželovým
nevěrám (odtud nevlastní bratr Radim).
Matka sv. Vojtěcha, ctihodná Střezislava (+987) byla
sestrou sv. Václava, a tak její sňatek Přemyslovny se Slavníkovcem
měl přispět i k míru na území, které oba rody vlastnily.
Sv. Vojtěch (nar. 956 na Libici) prý byl veselý a dovádivý student,
ale je doloženo, že se vyskytl u umírajícího biskupa Dětmara (+3.1.
982), který byl velký hříšník a před smrtí zažíval velké výčitky
svědomí, muka a děsy. Sv. Vojtěch, otřesen tímto zážitkem,
si vzal pro sebe poučení. Nejspíš od té doby zcela změnil svůj
postoj k životu a začal žít podle čistých křesťanských ideálů. Jako
biskup, který přijal jméno Adalbert, byl vysvěcen na starém sídle
Přemyslovců Levém Hradci (přibližně dnešní pražská část Roztoky)
19. února 982, tedy ve dvaceti šesti letech. Odsuzoval pohanský
a rozmařilý život, násilí, mnohoženství, zotročování křesťanů,
nerespektování světit neděli jako den Páně atd. Po hašteřenicích
v rodné zemi, kdy sváděl marný boj o její mravní a křesťanský
život, se vzdává vysoké funkce a odchází ze země, aby se věnoval
smysluplnější misionářské činnosti, ale stejně tak aby „neztratil
svou duši“.
Sv. Vojtěch s družinou, nejspíš na koních, putoval naším
územím dvakrát do Říma. (Procestoval i Maďarsko, Francii,
Německo, Polsko aj.)
17. dubna 990 odevzdává biskupské insignie papeži a stává se
dobrovolně mnichem. Kdo by dnes měl odvahu složit tak vysokou
církevní funkci? V roce 992 poselstvo Boleslava II. jej znovu
povolává do Čech, znovu se ujímá biskupského stolce. Přiváží
s sebou z Říma dvanáct benediktinů, zakládá první mužský klášter
v Čechách a sám jej vysvěcuje 4. ledna 993. Prosadil, že kostely
mohou stavět i biskupové, nejen knížata či velmožové. Nechává
razit vlastní mince, věnuje se skládání liturgických písní, je mu
připisováno autorství hymnu Hospodine, pomiluj ny, který se
dodnes zpívá i v bělčickém kostele. Ale dramatický vývoj událostí
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způsobí, že r. 995 znovu a definitivně odchází do Říma. Sv. Vojtěch
jde za svým ideálem mravního životního stylu.
Nedlouho po jeho odchodu bylo povražděno na hlavním
sídle v Libici, v kostele právě při mši, jeho pět bratrů: Soběbor,
Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav. Soběslav dlel v Polsku a zemřel
v boji o 2 roky později. Svatý Vojtěch měl vidění této hrůzy
a o všem věděl dřív, než k němu dorazila zpráva z rodné země. Po
tomto krveprolití se už sv. Vojtěch nechtěl do Čech vrátit. Bohužel
2 roky poté umírá mučednickou smrtí při šíření víry v pohanském
Prusku, a to 23. dubna 997. Za svatého je vyhlášen už v roce 999.
Jeho ostatky byly vykoupeny velkým množstvím zlata polským
králem a do Čech převezeny slavnostně z polského Hnězdna po
třiceti letech.
Přes svou skromnost a obětavost se prostřednictvím
šíření křesťanské víry a pastorační činnosti proslavil tím, že si
později naklonil jak Uhry, tak Poláky, kteří ho považují za svého
patrona, a ne nadarmo bývá nazýván i prvním Evropanem. Do
chrámu sv. Víta se mu chodí i dnes poklonit nejen Češi, ale mnozí
cizinci. Osud sv. Vojtěcha je velmi zajímavý a zasloužil by si delší
povídání. Pro nás ale mají největší důležitost autentické stopy,
které zanechal tento statečný muž v našem kraji a které i naše
městečko povyšují do „šlechtického“ stavu. Studánku Vojtěšku,
v které prýští tzv. tisíciletá voda, naleznete na nově zřízené
naučné stezce za rybníkem Hrádkem. Hydrolog Jiří Tomášek,
znalec „rukopisu“ svatého Vojtěcha, potvrdil autentičnost právě
tohoto místa.
Alena Svozilová

Farnost Bělčice
zve na

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
K 20. VÝROČÍ ÚMRTÍ

P. JIŘÍHO MRÁZE
„Hospodin
je můj pastýř,
nic nepostrádám.“

ve čtvrtek

19. 12. 2019

na faře v Bělčicích
17:00 mše svatá za P. Jiřího

18:00 přednáška a představení publikace
o životě a působení P. Jiřího

Program:

19:00 posezení s občerstvením ve farním sále

RYBÁŘI BĚLČICE
Jóóóó, dostali jsme nápad, se známou partou,
udělat mejdan
Rybáři Bělčice každým rokem pořádali
tradiční Rybářskou zábavu
v bělčické sokolovně. Která se konala po 12 let.

Letos tato zábava nebude
Ale… . Dostali jsme nápad, udělat mejdan.
Vánoční setkání, přání, popovídání

Kdy?

No přeci tradičně
26.12.2019 od 17:00 hodin

KDE:

v areálu U Tří Křížů

Vše na stojáka. Svařák bude.

Jóóó a vstup? Vstup jedna lampa
Jste všichni srdečně zváni, teplé oblečení s sebou. V případě deště nebo větru se akce nekoná.
Kdo by měl k zapůjčení venkovní vánoční osvětlení, kontaktujte prosím knihovnu Bělčice. Děkujeme.
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Je ztracený každý den našeho života,
kdy jsme se nezasmáli.
Chamfort Sebestian Roch

Be

zd ě d o v

ice

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik

Posvícení
v Bezdědovicích

Druhý víkend v říjnu se v Bezdědovicích drží posvícení. Posvícenský
víkend začal v pátek taneční zábavou, na které hrála k tanci a poslechu
skupina TaHiMel Taneční Hitové melodie. Taneční zábavu pořádala Obec
Bezdědovice, kdo přišel nelitoval. Hrálo se a tančilo časných ranních
hodin.
Letos posvícenská neděle připadla na 13. října 2019. Od dopoledních
hodin již tradičně chodili po obci zástupci SDH ve slavnostních
uniformách s členy kapely Otavanka. Spolu s hasiči kapelu doprovázeli
občané obce Bezdědovice, mezi kterými byl Vojta Kladívko z Blatné,
který měl na starosti nošení posvícenské nůše. Muzikanti se u každého
domu zastavili a zahráli občanům jejich oblíbené písničky. Občané jim
na oplátku za zahranou písničku nabídli občerstvení a hnětýnku. Letos
počasí přálo bylo krásné slunečné počasí. Muzikantům a všem, kteří je
doprovázeli se podařilo obejít celou a vrátit se hostince na občerstvení.
Někteří občané si přišli poslechnout nebo zazpívat písničky, které kapela
zahrála, ještě než odjela.
Ráda bych poděkovala všem, kteří tuto dlouholetou tradici podporují
a uvádějí v život. Největší dík patří hasičům, kteří celý den doprovázeli
kapelu.
Večer od sedmnácti hodin v obecním hostinci bylo posezení
s harmonikou…
Text a Foto: Alena Vestfálová

říjen 2019
Jiří Viták nar. 1938 Bezdědovice
				
Čest jeho památce!
Za obec Jiří Bláha

Bezdědovické kulturní a sportovní akce
V sobotu 5.10.2019 se konal
v Bezdědovicích Turnaj v křížové
sedmě, který byl již dvacátý osmý
a konal se po roce a půl od posledního
turnaje v křížové sedmě. Turnaje se
zúčastnilo 8 dvojic.
Poprvé se vítězem turnaje v jeho
devítileté historii stala dvojice
Mikoláškové ve složení Otakar
Mikolášek a Petr Mikolášek. Tato
dvojice byla složena z nestaršího
a nejmladšího hráče. Vítězná dvojice
po odehrání všech zápasů měla na
svém kontě jako jediní šest výher. Na
druhém místě skončila dvojice S +
S a na třetím místě skončila Olééé,
které měly obě po pěti výhrách. Lépe
na tom byla dvojice S + S, protože
ve vzájemném zápase dvojici Olééé
porazila těsně 10: 9. 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 a Foto: Alena Vestfálová
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz

Muzikál Legenda jménem Holmes
Po velmi zdařilém výletě do pražské ZOO pořádaném obcí, padl návrh,
že bychom mohli naplánovat další na nějaký muzikál. Jejich nabídka je
velmi široká, ale nakonec jednoznačně zvítězil muzikál Legenda jménem
Holmes v hlavní roli s Vojtou Dykem, který se hraje v Divadle Karlín.
Zájem byl veliký, autobus jsme naplnili během dvou dnů. Termín jsme
vybrali na svátek sv. Václava 28.9. Původně jsme plánovali, že kulturní
akci spojíme s procházkou po Praze a po shopping centrech, ale pak nám
došlo, že je ve svátek skoro všude zavřeno. Myslím, že našim manželům
se hodně ulevilo!
Odjezd byl stanoven na 12 hodinu. Představení se hrálo od 15 hodin,
takže jsme měli dostatek času na zastávku na kávu a nějaké občerstvení.
Muzikál byl naprosto úžasný – především hlavní představitel Vojtěch
Dyk, který byl od začátku do konce stále na jevišti. Za jeho skvělé výkony
ho diváci odměnili standing ovation.
Pro velký úspěch všichni doufáme, že toto nebyl poslední zájezd na
muzikál nebo nějaké divadelní představení!
Ráda bych poděkovala zastupitelstvu obce Bezdědovice za proplacení
cesty do Prahy, paní Ivetě Podlešákové za spoluorganizaci zájezdu a paní
Daně Vohryzkové za bezproblémovou cestu tam i zpět.

Naši jubilanti …

Strašidelný průvod Bezdědovicemi

Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
V měsíci září a říjnu oslavili životní jubileum:
p. Václav Maršík, Bezdědovice		
p. Jana Motyková, Bezdědovice		
p. Anna Šeriová, Bezdědovice			

Opustili nás…

(75 let)
(75 let)
(85 let)

Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší,
pevné zdraví, pohodu a životní elán.
p. Jiří Bláha, starosta

Nápad spojit lampiónový průvod
s oslavou Halloweenu vznikl v naší
vesnici již před 4 lety a vypadá to, že se
zrodila nová tradice. V pondělí 28. 10.
2019 v 17 hod. jsme se sešli v maskách
před obecním hostincem, kde jsme
se posilnili opečenými buřty. Bezmála
padesát dětí, které dorazily v krásných
a patřičně strašidelných kostýmech,
nepohrdlo připravenými sladkostmi.
Když jsme se dočkali stmívání,
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nachystali jsme lampióny a strašidelný průvod okolo vesnice mohl začít.
Během průvodu jsme udělali několik zastávek, při kterých děti dostaly
od čarodějnice bonbóny na posilněnou. Akce se kromě dětí zúčastnilo
i spoustu statečných rodičů. Někteří z nich se též vystrojili, aby podpořili
halloweenskou atmosféru.
Potěšilo nás, že se mezi lampióny objevily i krásné kousky domácí
výroby. Bereme to jako inspiraci pro další ročníky a můžeme už teď
prozradit, že příští rok akci zpestříme zajímavým workshopem.
Myslím, že se letošní akce opět povedla a doufám, že si to všichni
užili.
Podlešáková Iveta

Naši jubilanti

Březí
Pinta Václav		
Malá Ludmila		
Kloučková Dagmar		
Jeníčková Zdena		
Polák Josef		
Ladmanová Marie		
Kubešová Hedvika		
Ladman Jaroslav		
Šperl Karel		

Všem oslavencům, kteří oslavili
v září, říjnu, či teprve oslaví
v průběhu listopadu a prosince svá
životní jubilea, přejeme do dalších
let pevné zdraví, mnoho životního
elánu, spokojenosti a pohody.

krytiny. Speciální nález byl v podobě peněženky, která se naštěstí brzo
vrátila ke svému pravému majiteli. Vše tedy nakonec dobře dopadlo
a účastníci se sešli opět na návsi. Zde je již čekalo malé občerstvení,
které pro účastníky zajistila Obec Buzice.
Monika Peltánová

VÝLOV BUZICKÉHO RYBNÍKA
Ve dne 28. 10 - 29. 10. 2019 se konal výlov rybníka v Buzicích.
Tato akce se koná pravidelně jednou za 2 roky. Akce se zúčastnilo
jako vždy velké množství lidí, kteří se přišli podívat na práci rybářů či
si poslechnout příjemnou hudbu. Všichni si také mohli koupit vylovené
ryby či jiné občerstvení a drobnosti ve stánkách, které byly postaveny na
louce u rybníka. I když už byl konec října, počasí rybářům opravdu přálo.
Většinu dne svítilo sluníčko a teploty dosáhli přibližně 17 °C. Úlovky byly
opravdu velké a celý výlov se vydařil.
Monika Peltánová

73 let
72 let
66 let
85 let
66 let
78 let
74 let
77 let
73 let

UKLIĎME BUZICE
A OKOLÍ
V rámci celorepublikové akce
UKLIĎME ČESKO se 21. září konal
úklid okolí i v Buzicích. Akci oficiálně
zaregistrovala
a kompletně organizovala
Buzice
Pavla Slezáková. Sraz byl na návsi u kapličky,
kde došlo k rozdání úklidových prostředků
a rozdělení úklidových cest. Celkově se akce zúčastnilo téměř 30 lidí,
z toho 10 účastníků bylo mladší 18 let. Všichni zúčastnění se rozdělili
do 4 skupin a vydali se uklízet silnice vedoucí do Buzic. Občané Buzic
se tedy vydali uklidit cestu vedoucí do Blatné, dále také směr Skaličany,
Škvořetice a jako poslední cesta na Myštice. Celkově se nasbíralo
12 pytlů netříděného odpadu, tj. dohromady 240 kg. Z toho se podařilo
vytřídit 25 kg nasbíraného odpadu. Při úklidu se mimo běžného odpadu
našla jedna autobaterie, dále také skleněná deska a kus polykarbonátové

Krátce o dění
v Doubravici
Brigáda v lese
O prvním zářijovém víkendu se
konala obecní brigáda. V osm hodin ráno
se sešli na návsi členi hasičů a fotbalistů
a vyrazili na sbírání větví a klesti do obecního
lesa, který se nachází nedaleko obce směrem na Lažany. Celé dopoledne
všichni poctivě čistili les a krátce po poledni čekalo brigádníky mále
občerstvení v místní prodejně smíšeného zboží.

Do

u b rav i c e
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Lampiónový průvod

Posvícení
Dne 19.10. 2019 se u nás v obci konalo havelské posvícení, jako
tradičně se konala posvícenská taneční zábava. Konala se v místním
kulturním domě, k poslechu a tanci hrála kapela Duo Orchestrion. Na
zábavu přišlo pěkných 98 platících, všichni si zábavu užili do časných
ranních hodin.

1. listopadu v podvečer se sešly děti s rodiči před Hajanskou
hospodou, kde začal již tradiční lampiónový průvod. A ačkoliv nám
počasí moc nepřálo,
sešlo se více než 50 lidí.
S rozsvícenými světýlky
jsme prošli přes náves
ke splávku, kde na děti
již čekala pavoučí žena
a hejkal s úkoly. Za
prokázanou
odvahu
děti nakonec dostaly
sladkou odměnu. Pro
všechny účastníky bylo
připravené na novém
hřišti malé občerstvení.
Ráda bych poděkovala
všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Doufám, že i v příštím roce se
sejdeme v tak hojném počtu jako letos.
Hana Gregorová
Knihovnice

Výlet na Moravu
V pátek 13. října vyrazilo 14
„Hajaňáků“ na Jižní Moravu, konkrétně
do malebného městečka Hustopeče.
Na místo jsme dorazili ve večerních
hodinách a naše kroky vedly rovnou
do vinného sklípku. Tam už nás čekala
H a ja n y
usměvavá paní Kuncová a měla pro nás
připravené typické moravské lahůdky, všechny
byly domácí výroby. Chvíli na to dorazil majitel pan
Jiří Kunc a začala pravá nefalšovaná degustace. O každé nabízené odrůdě
vína pan Kunc velmi pěkně vyprávěl a učil nás rozpoznat jednotlivé
ingredience.
Povídání
to
bylo zajímavé a čím více bylo
skleniček, tím se nám zdálo
víno lahodnější. Po degustaci
nám posezení ve sklípku ještě
více zpříjemnil pan harmonikář,
jehož repertoár sahal od Aše až
k Tatrám. A protože nám bylo
dobře a nechtělo se nám spát,
poseděli jsme až do brzkých
ranních hodin. Po několika
málo hodinách spánku jsme
vyrazili na obchůzku města a ti
svěžejší se vydali mandloňovou
stezkou na rozhlednu, z které
byly vidět i krásné Pálavské
vrchy. Odpoledne jsme navštívili město Strážnice, konkrétně místní
skanzen, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o životě na
moravském venkově v dobách minulých. V obci Petrov jsme se stavili
na Baťové kanálu a celý okruh jsme zakončili v obci Plže, kde jsme si
prohlédli krásně malované vinné sklípky, ve kterých jsme ochutnali
místní „burčák“. V neděli dopoledne jsme vyrazili na Macochu. Tady
nás čekala prohlídka krasové jeskyně, ocitli jsme se na dně propasti,
kde jsme nastoupili na lodičku, kterou jsme propluli po řece Punkvě
kouzelnou scenérií vápencových krápníků. Na tenhle výlet budeme
všichni dlouho vzpomínat a příští rok se na Moravu určitě zase vrátíme.
Na závěr se sluší poděkovat SDH Hajany a obci Hajany za finanční
příspěvek, který byl poděkováním hajanským obyvatelům za celoroční
podporu a pomoc.
Zdeňka Jestřábová
místostarostka obce Hajany

Milí spoluobčané, vážení hosté,
srdečně Vás zveme na tradiční

Rozsvěcování vánočního stromu,
které se uskuteční
v neděli 1.12. 2019 od 17,00 hod
před obecním úřadem.

Milé děti hajanské i přespolní,
blíží se svátek svatého Mikuláše!
Oslavíme ho společně s Vámi
dne 6.12. 2019
od 17,30 hod v Pekle v Hajanech!
(Hajanské muzeum)
Čerti Hajaňáci a spol.
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Cyklistický závod

Informace z Hornosína
Vzhledem k tomu, že na
letošní
posvícenskou
zábavu
vychází Památka zesnulých –
Dušičky, přesunuli jsme termín
lampiónového průvodu, který zde
pořádáme o týden později a to na 9.
Hor sín
listopad. Sejdeme se u našeho milého
no
souseda a spoluobčana pana Zdeňka
Pobudy, který uvaří vynikající guláš a pohostí
všechny zúčastněné. Za to mu patří naše veliké poděkování.
Začátkem prosince se v naší malé obci uprostřed návsi rozsvítí
vánoční strom, což všem občanům připomene, že se blíží vánoční
svátky. Ještě před tím se v kulturním domě uskuteční adventní
tvořivá dílna, kde se v poklidu sejdeme. Chybět nebudou
samozřejmě děti, které se něčemu přiučí a svůj čas nestráví pouze
u televize, tabletu či telefonu, jak tomu je v dnešní době. Bude se
podávat káva a drobné pohoštění jak pro dospělé, tak jejich malé
ratolesti.
Nemohu ještě opomenout zpívání vánočních koled v kapli sv.
Floriána v neděli 22. 12. odpoledne, kde se nás opravdu sejde
mnoho a někteří spoluobčané musí stát venku před kaplí i přes
nepřízeň počasí. Při této příležitosti máme také připravené
venkovní pohoštění. Dětem přijde vhod teplý čaj a dospělí si rádi
dají horký svařák společně s domácími koláčky. Zavládne zde klid
a pohoda, všichni zapomenou na všední shon a jsou pospolu.
Škoda jen, že to nebývá častěji.
Ukončení starého roku a začátek roku nového oslavíme jako
vždy v kulturním domě, kde s námi mohou být děti. Zde je pro ně
připravena zábava a ještě před půlnocí jim rozsvítíme ohňostroj
a zábavnou pyrotechniku .
Jménem obecního zastupitelstva bych chtěla popřát všem
spoluobčanům vše nejlepší do nového roku 2020 a také poděkovat
za jejich pomoc a úsilí pro rozkvět a fungování naší malé samostatné
obce v letošním roce.
Jana Čtveráková

Přání oslavencům

V prosinci oslaví svá životní jubilea několik našich spoluobčanů,
přejeme jim do dalších let pevné zdraví, spoustu pohody
a spokojenosti v kruhu rodiny.
Vlastimil Ježek, místostarosta
Marie Drnková		
František Vonášek		
Marie Žáková		

Chlum

Na památku cyklistického vrchaře
Luboše Hajny z Blatné, který před devíti
lety tragicky zahynul po střetu s autem,
se jel 25.8.2019 v Chlumu první ročník
„Memoriálu Luboše Hajny“. Soutěžilo
se v několika kategoriích. Děti na svých
kolech závodily na návsi a pro dospělé závodníky byl připraven pětikilometrový okruh
po okolí obce. Kromě obyvatel a představitelů naší obce
a obcí okolních se
slavnosti zúčastnila
také dcera Luboše
Hajny Lenka Hajnová a český politik
(KDU-ČSL), bývalý
senátor a poradce
Václava Klause Ing.
Josef Kalbáč. Pro
vítěze byly připraveny stupně vítězů
a ceny za podané
výkony.

Zafoukal vítr
Koncem září o sobě
dal vědět vítr. Silně foukl
a abychom na jeho sílu
nezapomněli,
porazil
strom. Vzrostlý javor
padl na nově postavený
plot v č.p.19.

Oprava dětského hřiště
Započala oprava dětského hřiště v horní části návsi nad kapličkou.
Firma Hlaváč opravuje opěrnou zeď k místní komunikaci. Po dokončení
zdi bude nainstalováno oplocení. Pro snazší průchod hřištěm budou
součástí zdi schody vedoucí k domům na východní straně.

83 let
93 let
79 let

Pozvánky do místního společenského domu
30. listopadu
od 16:00Tvořivá
hodin adventní
tvořivá dílna
dílna
31. prosince
od 19:00
hodin
rozloučení se starým rokem 		
Zveme všechny občany
společně
s
dětmi dne 30. listopadu
od 16
		
s ohňostrojem
hodin na tvořivou dílnu do
4. ledna
2020
od
19:00
hodin
výroční hasičská schůze
místního kulturního domu, kde
si
vyrobíme adventní
výzdobu
a
		
SDH
Hornosín
předáme si různé nápady. Chybět
Zpívání
vánočních
koled vpro
kapli sv. Floriána v neděli 22. 12. 2019
nebude
káva a občerstvení
děti. Těšíme
od 16:00
hodin.se na vás a přijďte s
námi tvořit.

Výlov rybníku
Jako každý rok i letos se lovil obecní rybník. I přes nepříznivé teplé
a suché léto se našim rybám dařilo dobře. Výlov si užívala hlavně
dorůstající generace mladých kluků, kteří při výlovu každý rok otcům
pomáhají. Část ryb byla převezena do místní Sázky a část rozprodána
obyvatelům.
Miluše Kordulová

21

Svazek obcí Blatenska - listopad 2019

Okresní kolo hry Plamen
v Chlumu u Blatné
V sobotu 5. 10. 2019 se
v Chlumu u Blatné konalo
okresní kolo hry Plamen
pro mladé hasiče. Akce
se zúčastnilo cca 330 dětí
z celého okresu Strakonice.
Děti soutěžili ve dvou
kategoriích – mladší žáci
(7–11 let) a starší žáci (11–
15 let). Obě kategorie pak
absolvovaly dvě disciplíny,
a to závod požárnické
všestrannosti, ve kterém
čeká účastníky 6 stanovišť (střelba ze vzduchovky, uzlování, zdravověda,
požární ochrana, topografie a překonání překážky po vodorovném laně)
a štafetu požárních dvojic.

Počasí nám především v úvodu dne příliš
nepřálo, ale i to se v průběhu dne umoudřilo
a většina závodníků tak absolvovala disciplíny
bez doprovodu deštivých přeháněk. Abychom
nehezké počasí dětem alespoň trochu zpříjemnily, byla ve stanech připravena plynová topidla, během celého dne teplý čaj a také pořádný
teplý oběd.
Pro
nás
jakožto
pořadatele měl celý závod
sladkou třešničku na dortu,
když naši mladší žáci
zvítězili ve své kategorii
a brali celkové 1. místo
(z 19 zúčastněných týmů),
následovalo je družstvo ze
Tchořovic a na třetím místě
se umístilo družstvo SDH
Čestice. V kategorii starší
žáci zvítězilo družstvo SDH
Drahonice (z 16 zúčastněných týmů), následované Střelskými Hošticemi
a třetí místo bralo opět SDH Čestice. Ani v kategorii starších se naše
děti nenechali zahanbit a skončili na krásném 5. místě. Musím říct, že
na naše mladé hasiče jsme náležitě hrdí a doufáme, že v tomto duchu
budou pokračovat v reprezentaci našeho SDH dál.
Celá akce proběhla bez sebemenších potíží a myslím si, že všichni
účastníci odjížděli domů po celém dni unavení, ale spokojení. Pro
všechny byly totiž připraveny hodnotné ceny a nikdo tak nemusel být ze
svého umístění smutný.
V souvislosti s tím bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci,
přípravách, průběhu a úklidu akce podíleli (především členům SDH
Chlum a rodičům našich mladých hasičů). Nemohu zapomenout ani
na sponzory, bez kterých by tato akce vůbec nemohla proběhnout,
protože její pořádání není nejen organizačně a časově náročné, ale
především náročné finančně. Mezi tyto sponzory patří: Obec Chlum,
OSH Strakonice, DURA Blatná, Herlin spol. s r. o., Svazek obcí Blatenska,
ZD Bělčice, Agro Blatná, AUTO MOTO Blatná, SOŠ Blatná a SDH
Bezdědovice. Někteří sponzoři přispěli finančními částkami, někteří
zdarma zapůjčili vybavení pro zázemí soutěže a někteří přispěli věcnými

cenami pro naše malé účastníky. Největší část výdajů celé akce pak byla
pokryta z nadačního příspěvku Nadace ČEZ, který se nám podařilo na
realizaci této akce získat. Na získání tohoto příspěvku se prostřednictvím
aplikace EPP pomáhej pohybem podíleli i naši mladí hasiči, kteří sbírali
body pro náš projekt. Příspěvek činil 42 000 Kč a byla z něho zajištěna
strava pro všechny účastníky soutěže, pronájem mobilních toalet,
medaile a poháry pro vítězné týmy a diplomy.
Všem, kteří nás v pořádání akce podpořili patří velký dík, protože jen
díky nim se nám podařilo uspořádat krásnou sportovní akci pro mladé
hasiče v důstojných podmínkách a kvůli tomu, aby se dětem na takových
akcích líbilo a odjížděli domů nadšení, to přece děláme.
Michaela Vohryzková
vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Chlum

Informace z Chobota
Dne 19.10. se v místní hasičárně
konalo posvícenské posezení s hudbou.
Dopoledne 27.10. se uskutečnila
v naší obci hasičská brigáda. Někteří hasiči uklízeli lavičky na hřišti, řezali
a štípali dřevo u hasičárny a někteří čistili
Chobot
potok. Všem zúčastněným patří velký dík za
jejich vykonanou práci. Odpoledne se na naší
návsi hrál „špaček“. Sešlo
se dost hráčů i přihlížejících.
Největší radost však měly
děti, že si mohly vyzkoušet
a zahrát neobvyklou hru.
Dne 23. 11. od 8 hodin
bude zimní nohejbalový
turnaj, který se pořádá
každým rokem.
Nakonec se dne 30.
Hraní hry Špaček
11. uskuteční setkání našich
důchodců.
Po setmění se rozsvítí
stromeček. Tímto zveme všechny
naše spoluobčany na vánoční
svařák a cukroví.
Jaroslava Kvasníková
Posvícenské posezení s hudbou

Motto: „Jakmile si začneme myslet,
že jsme lepší než ostatní lidé, nic jsme
nepochopili.“
Neznámý autor

Ka d ov

Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova,
Vrbna a Mračova

O čem víme, že se chystá?
•
•
•
•
•
•

Sobota 7. 12. – Peklo v Poli na zámku
Adventní neděle ve Vrbně a zpívání u stromečků v našich
místních částech
Středa 1. 1. 2020 Novoroční pochod od viklanu v Kadově
Tříkrálová sbírka
Sobota 1. 2. 2020 – divadelní představení
Don Quijote de la Ancha
Sobota 15. 2. 2020 – dětský maškarní bál v Kadově

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

22

Svazek obcí Blatenska - listopad 2019

Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
16.00 – 18.00
7.00 – 12.00

12.30 – 14.00
12.30 – 14.00

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

I. Viklanské hrátky

Povedené I. viklanské hrátky
se konaly v sobotu 21. 9. 2019
na hřišti v Kadově a v jeho
bezprostředním okolí. Děti
se svými rodinami předvedly
své znalosti a dovednosti ve
zdravovědě, cyklodovednostech,
přírodovědě,
hasičských
znalostech, „lentilkohrátkách“,
hodu granátem, střelbě ze
Zasloužená odměna
vzduchovky, skoku v pytli
a slalomu s míčem a střelbě na branku. Závěrem si všichni opekli buřty
a děti dostaly medaili. Na příští hrátky si každý přinese svůj vlastnoručně
vypěstovaný stromek, který společně zasadíme do naší malé lesní
školičky. Vzrostlejší stromečky pak zasadíme na předem připravené
místo.
vt
foto: Libor Fořt

Kachní hody v Poli

Opět jsme si 27.9. v Poli pochutnali na
kachnách. Kachní polévku pro nás uvařila
Jitka Slavíčková. Peklo se celkem 6 kachen. 6
hospodyněk si vzalo za úkol upéct kachnu na jiný
způsob, abychom mohli porovnávat. Byla pečená
i na chilli papričkách. Měli jsme i bramborové
a houskové knedlíky a samozřejmě nesmí chybět
červené zelí.

POMOZ

PLANETĚ
A

VYPĚSTUJ
KTERÝ

SI

SVŮJ

SPOLEČNĚ

STROM,

ZASADÍME

Hasičské dovednosti

Závody v pytlech

Podzimní tancovačka

Dne 19.10.2019 uspořádalo Občanské sdružení „Přátelé
Lnářského Málkova“ podzimní tancovačku. V neděli 20. října slavili
málkovští i posvícení, a tak se dá říct i tancovačka posvícenská.
K tanci a poslechu zahrál a zazpíval pan Zdeněk Krystl na heligonku.
Kdo chtěl tak si zatancoval, zazpíval nebo jen poslechl hezké české
písničky. Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci.
Večer se vydařil a domů šli všichni spokojeni.
Vodičková Helena

Vánoční akce
v Kocelovicích
Ani jsme se nenadáli a rok 2019
se pomalu, ale jistě, blíží ke svému
konci. Nebude trvat dlouho a budeme
oslavovat příchod roku s pořadovým
Ko
c e l o v i c e číslem 2020. Předtím nás ale čekají svátky
z celého roku nejkrásnější, svátky vánoční.
Na začátku adventního období nás ale nejprve
čeká vzácná návštěva. Ani letos na nás totiž svatý Mikuláš se svoji
andělskou a pekelnou družinou nezapomněl a dorazí k nám do vsi
pozdravit všechny ty, kteří nechají svá vrátka odemčená. Samozřejmě
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musí též zkontrolovat všechny hříšníky a hříšnice a vyhodnotit, zda
vážnost jejich hříchů je zralá pro peklo, či si zaslouží s příslibem polepšení
ještě další rok na Zemi.
Jako již tradičně bych Vás pak rád pozval na zpívání koled u vánočního
stromečku u místní hospůdky, které se bude konat na Štědrý den od 16
hodin. Chybět nebude ani horký „svařák“ a čaj.
Zároveň mi dovolte, abych Vám prostřednictvím SOBáčku popřál
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pak hodně štěstí,
spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
Martin Lukáš

13.ročník běhu
Kocelovice – Hornosín – Kocelovice

Číslo třináct, pro někoho nešťastné, pro jiného zajímavé prvočíslo
nebo silnější pivo. Pro organizátory běhu Kocelovice-HornosínKocelovice, ale další ročník tradičního závodu, který se letos konal
v sobotu 21. září.
Organizace probíhala jako každý rok, nakoupit ceny, zajistit
organizátory a zázemí závodu, označit trať a zabezpečit kritické úseky.
Běžci se k závodu přihlašovali od 9 hodin před hospodou, uvnitř se pak
mohli převléci a nechat i své věci. V 10 hodin zazněl startovní výstřel
a 42 závodníků (26 mužů a 16 žen) vyrazilo na trať dlouhou 6,7km.
Podmínky pro běh byly celkem příznivé, ráno před závodem bylo kolem
10° C, ale do startu se oteplilo na příjemných 18°C. Během závodu pak
jen silnější vítr zpomaloval závodníky na některých úsecích trati. Byly
vypsány kategorie podle věku, nejvíce obsazena byla pak kategorie žen
36–49 let.
Trasa závodu není lehká. Vede Kocelovicemi, pak kolem rybníků
Velký a Protivec, a stoupá do Hornosína. Z Hornosína se běží z kopce,
mezi 4. a 5. kilometrem je táhlé stoupání podél lesa U Soudných.
Pak pokračuje celkem rovinatý úsek na Kněžský vrch a seběh do cíle
k hospodě v Kocelovicích.
Závod vyhrál Erik Svoboda z klubu PK vytrvalci RB (čas 24:50,
kategorie M3 – muži 50–59 let), druhý doběhl Jaroslav Pudil ze Strakonic
(26:27, také kategorie M3). Po nich doběhla do cíle nejrychlejší žena,
Jitka Dušková z TT Tábor (28:26, kategorie Z2 – ženy 36–49 let). Za ní
doběhl třetí muž v absolutním pořadí, Petr Kačaba z Čimelic (28:38,
kategorie M1 – muži 19–39 let). Druhá žena v cíli byla Monika Kubíčková
ze Strakonic (31:56, kategorie Z1 – ženy 19–35 let), třetí byla Erika
Glovanová z Jindřichova Hradce (34:01, kategorie Z2). Nejrychlejšími
Kocelováky byli Pavel Říský (31:05, M3) a Ondřej Lukáš (31:05, M1),
kteří proběhli společně cílem na 9. až 10. místě v absolutním pořadí.
Všichni startující závod dokončili. Je dobré, že se letos zúčastnili i junioři
a zvýšil se počet startujících žen. Největší konkurence byla překvapivě
v kategorii žen 36-49 let. Celkové výsledky byly rozeslány závodníkům,
kteří poskytli adresy.
Po doběhu čekalo na závodníky občerstvení, při kterém probírali
své výkony a organizátoři mezitím vyhodnotili pořadí. Před vyhlášením
výsledků starosta Kocelovic Karel Lukáš letošní závod zhodnotil,
poděkoval závodníkům za účast a předal věcné ceny prvním třem
v jednotlivých kategoriích.
Nabídka závodů koncem září je velká, běhu Kocelovice-Hornosín-Kocelovice se proto účastní v posledních letech kolem 40 startujících.
Účastní se ho jak vyloženě rekreační běžci, tak běžci výkonnostní, kteří

tak porovnávají svoji aktuální formu. Někteří závodníci přijedou jednou,
jiní se ho účastní pravidelně.
I v roce 2020 (19. září) přivítáme běžce na 14. ročníku běhu Kocelovice-Hornosín-Kocelovice a věříme, že na startu bude více startujících než
letos, a že přijedou závodníci z Blatenska a okolí. Velký dík patří Obecnímu úřadu Kocelovice, že závod podpořil, a místním občanům, kteří
věnovali svůj volný čas a pomohli při organizaci.
Martin Holan

Přehled počasí v září a říjnu 2019
v Kocelovicích a blízkém okolí:

Září 2019 bylo teplotně slabě nadnormální (průměrná teplota byla
13.7°C, normál je 12.7°C). Nejvyšší teplota byla naměřena 1. září,
29.9°C. , nejnižší byla naměřena 20. září, 1.4°C. Při zemi pak byl 20. září
první podzimní přízemní mrazík, -2.0°C. V září už byl pouze jeden letní
den, tři dny byly s přízemním mrazíkem.
Srážkově bylo září zcela normální, spadlo 46.3 mm srážek, normál
je 46.5 mm. Nejvíce srážek spadlo 1. září, 17.7 mm. Nějaké srážky se
vyskytly v 17 dnech. Výpar byl 57 mm.
Sluneční svit byl v září také v mezích normálu. Slunce svítilo 158.1
hodin, normál je 157.3 hodin. Nejdéle svítilo slunce 4. září, 12.8 hodiny.
Ve dvou dnech nesvítilo slunce vůbec.
V září byly 3 dny se silným větrem a jeden den s bouřlivým větrem
s maximálním nárazem 27.1 m/sek = 97.6 km/hod 30. září. Škody nikdo
nehlásil, pravděpodobně největší byly v lesích, (vývraty, polomy). Taková
rychlost větru se musí někde projevit. Energetici zde práci ale neměli.
Vichřici způsobil přechod tlakové níže MORTIMER od západu. V září byl
ještě jeden den s bouřkou, šest dnů s mlhou, tři jasné dny a 14 dnů
zatažených.
Říjen 2019 byl teplotně mírně nadnormální (průměrná teplota byla
9.5°C, normál je 7.8°C). Nejvyšší teplota byla naměřena 13.10., 23.3°C,
nejnižší 31.10., -3.1°C a 5 cm nad zemí pak tento den -6.4°C. V říjnu už
nebyl žádný letní den, byly ale dva dny mrazové. Za zmínku stojí výrazné
ochlazení v posledních dnech měsíce.
Srážkově byl říjen slabě podnormální, spadlo 31.9 mm srážek, normál
je 40.1 mm. Nejvíce srážek spadlo 4.10., 6.4 mm. Nějaké srážky se
vyskytly ve 14 dnech. Tuhé srážky se v letošním říjnu nevyskytly. Výpar
byl již slabší, vypařilo se 22 mm vody.
Sluneční svit v říjnu byl celkem normální, slunce svítilo 108.3 hodiny,
normál je 112.0 hodin. Nejdéle slunce svítilo 7.10., 10.3 hodiny. V 7
dnech slunce vůbec nesvítilo.
V říjnu nebyl ani jeden jasný den, zato bylo 14 dnů zatažených. Vítr
byl v říjnu slabší s největším nárazem 10.10., 17.9 m/sek. Tuhé srážky ani
bouřka se nevyskytly, zato bylo 19 dnů s mlhou.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 1.11.2019

Jubilanti v naší obci:
září – říjen
La žá n ky

Josef Sedláček
65
Marie Matoušková 75
Josef Kropáček
65

Dodatečně
všem přejeme
hodně dobré zdraví.

Posvícení v Lažánkách

Letos je naše posvícení, až po uzávěrce, proto posílám několik fotek
z minulých let. Určitě fotky budou zhlédnutí za okny klubu turistů. V roce
2016 pršelo nedalo se chodit po vsi, proto jsme si to užili v Obecním
domě. Snad nám letos bude přát počasí při naší obchůzce.
Autor a foto Marie Kovářová
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Nález sochy
sv. Jana Nepomuckého
ve Lnářích

Výlet klubu turistů

Klub turistů pořádal autobusový výlet „Hurá do lázní“ v neděli
6.října do Mariánských Lázní. Nejdříve jsme prošli Kladské rašeliniště,
po zhlédnutí si většina zašla na horkou polévku. Potom se jelo ke
Krakonošovy, kde se šlo do parku, kde jsou krásné miniaturní kopie
zámků, hradů, kostelů, mostů je na co se dívat, je to úžasně vypracované.
Potom se jelo zpět do Mariánských Lázní, kde jsme prošli kolonádou,
zašli jsme si pro lázeňské oplatky, ochutnali léčivé prameny. Přesně
v patnáct hodin začala tryskat „Zpívající fontána“ s doprovázenou
nádhernou hudební skladbou, chvílemi to, až zatajovalo dech. Byl to
krásný zážitek. Výlet se opravdu vydařil, počasí nám přálo, tak snad zase
na jaře.   
Autor a foto Marie Kovářová Lažánky

Advent v Lažánkách

jako každý rok se mohou děti těšit na Mikuláše, Anděla i čerty.
O Adventu se rozsvítí
na návsi vánoční strom
budou se pouštět
koledy a podávat dobrý
horký svařák, dětem
teplý čaj a perníčky.
Přijďte si užít krásnou
vánoční dobu je to
přece jednou za rok.
Krásné Vánoce všem
čtenářům a redakci
přejí z Lažánek.
  
Marie Kovářová

V týdnu od 29. 7. do 4. 8. 2019
byl v zahradě Psychiatrické léčebny
Lnáře, někdejší zahradě klášterní, učiněn
Lnáře
neobyčejně zajímavý a zcela náhodný
objev litinové sochy sv. Jana Nepomuckého,
zakopané v zemi při jižní zdi v prostoru bývalého řeholního hřbitova,
zrušeného na podzim loňského roku. Socha o výšce 184 cm (se svatozáří
196 cm), představující světce v klasickém zpodobnění, včetně svatozáře
s pěti hvězdami, byla uložena obličejem dolů. Nález učinil údajně
jeden z pacientů léčebny při průzkumu areálu detektorem kovů, podle
dalšího podání to bylo při přesazování stromku, který se v tomto místě
neuchytil. K nálezu byl 5. 8. přivolán archeolog Muzea středního Pootaví
ve Strakonicích, Mgr. Vlastimil Král. O čtyři dny později si místo a nález
prohlédl zástupce vlastníka – Konventu Řádu bosých augustiniánů Lnáře
– P. Robert Konrad Paruszewski v přítomnosti starosty obce Ing. Josefa
Honze.
Socha
byla
odkryta,
zajištěna proti vnějším vlivům
a ponechána na místě do doby,
než vlastník rozhodne o jejím
dalším osudu. To se stalo dne
2. 10., kdy generální převor
řádu v Římě P. Doriano Ceteroni
pověřil P. Paruszewského, aby
ji věnoval Římskokatolické
Nejprve bylo potřeba sochu osvobodit
farnosti
–
arciděkanství
ze sevření hlíny a kořenů.
Nepomuk.
O dočasnou zápůjčku
sochy mezitím projevil
zájem Národní památkový
ústav (NPÚ), územní
odborné
pracoviště
(ú. o. p.) v Českých
Budějovicích se záměrem
prezentovat
ji
jako
zajímavý ztracený a znovu
nalezený artefakt na
výstavě „30 let památkové
Poté začalo náročné vyzvedávání.
péče po pádu železné
opony“, která započala 19. 11. v prostorách Národní technické knihovny
v Praze. Po dohodě se stávajícím a budoucím vlastníkem bylo tedy
přikročeno k jejímu vyzvednutí a transportu. V úterý 5. 11., nedlouho
před 10. hodinou dopolední, dorazil do Lnář tým zaměstnanců NPÚ
ve složení Mgr. Jiří Havlice (vedoucí oddělení archeologie), Mgr. et
Mgr. Monika Konrádová (archeoložka),
Mgr. et Mgr. Zdeněk Štěpančík
(archeolog) a Jakub Drozda (referát
evidence
nemovitých
památek),
které záhy posílil Ing. Daniel Šnejd
(ředitel ú. o. p.), Ing. David Javorský
(oddělení specialistů) a Ing. arch. Jana
Štorková (vedoucí oddělení evidence,
dokumentace a informací). Manipulace
se sochou byla velmi obtížná, zejména
pro její značnou hmotnost. Přípravné
práce, vyzvednutí a naložení sochy do
připravené dodávky trvaly zhruba od
10:00 do 11:30. Probíhaly na odborné
úrovni a s obdivuhodnou šikovností.
Přitom byly rovněž v jámě a v dutině
uvnitř sochy objeveny fragmenty
odnímatelných částí (krucifix, palmová
Po vyzvednutí byla socha otočena
ratolest). Fotodokumentaci zajišťovala
a přítomní mohli světci konečně
pohlédnout do tváře.
za NPÚ Ing. arch. Jana Štorková a za obec
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Lnáře pisatel těchto řádků. Celá
akce byla zakončena zaslouženým
obědem v restauraci Na Panské.
Ze Lnář putovala socha k ošetření do ateliéru akademického
sochaře a restaurátora Ivana Tláška v Libníči u Českých Budějovic,
který shodou okolností prováděl
v devadesátých letech restaurování kamenných soch sv. Donáta
a sv. Jana Nepomuckého na mostě mezi Zámeckým a Podhájským
rybníkem u dvora ve Lnářích.
Pět chlapů mělo co dělat,
Dobu a okolnosti vzniku sochy
aby sochu naložili do auta.
popisuje v kronice lnářského
kláštera a farnosti kněz tamějšího konventu bosých augustiniánů P. Alois
Majer: „Dne 3. srpna (1913) za pěkného dne nedělního požehnána
byla slavnostním způsobem nová socha sv. Jana Nepomuckého, kterouž
dala postaviti obec Tchořovická nákladem svým vedle nového mostu
betonového, jenž uprostřed obce jde přes potok Lomnici. Stávalť až
do roku 1895 podle starého zděného mostu též zděný sloup uprostřed
potoku s kapličkou, v níž byla neumělá soška sv. Jana Nepomuckého.
Při velké povodni dne 20. června 1895, jak v análech téhož roku
poznamenáno, zřítil se tento sloup a tak zachráněni byli diváci na mostě,
kteří pádem sloupu upozorněni, z mostu utekli právě nežli tento se skácel
do rozzuřených vln. Po povodni nalezena soška sv. Jana na louce u Blatné
a umístěna na provisorní dřevěný most do prosté dřevěné kaple na témž
mostě, kdež byla až do roku 1907, kdy započato se stavbou nynějšího
mostu betonového se železným ústrojím. Na tento most nemohla se
již dle zdání mnohých, zejména administrátora velkostatku, nynějšího
lesního rady Theodora Mokrého, umístiti neumělá socha bývalá a za
jeho rady a pomoci pořízena socha z litiny, zhotovená v slévárnách
kníž. arcibiskupských v Rožmitále. Aerar však nedovolil sochu postaviti
na most a proto zřízen kamenný slušný podstavec na prostranstvím za

Ale podařilo se.

Spokojený výraz týmu pracovníků NPÚ
je toho důkazem.

mostem směrem k Blatné na levé straně aerární silnice, na nějž socha
z litiny postavena. Bohužel ač kolorování stálo 100 K a provedeno bylo
od jistého učitele v Rožmitále, jest velmi nehezké a bude je musit fr. Josef
náš opraviti. Výlohy s postavením spojené spočetl starosta obce František
Krýda, jenž o sochu tuto a kapli (nový ornát) má zásluhy, na 600 K. Stálať
kamenická práce na sloupu 117 Kor, socha sama 335 Kor, ostatní připadá
na další práce a slavnosť posvěcení. Slavnosť tato ukázala jasně smýšlení
našeho kraje, ať se již hlásí k agrární neb sociálně demokratické straně.
Přes příslušnost k těmto stranám jest smýšlení to naprosto náboženské.
Na pomezí obce očekával mohutný zástup obyvatelstva domácího
i přespolního světitele P. Aloisa Majera a důst. p. priora. Dlouhý průvod
družiček a dívek v národních krojích s hudbou v čele vedl je do obce ku
kapli a zástupy následovaly. Na to oblékl se světitel v roucho církevní
a průvod v témž pořádku bral se přes most k soše. Pan rada nemohl se
dostaviti, jelikož dlel v Hořicích na sjezdu lesnické jednoty pro království
české a omluvil se pěkným, zbožným listem starostovi. U sochy oslovila
vzletnou řečí dívka Anna Janotová světitele, nepřítomného lesního radu
a hostí. Poté socha posvěcena a světitel P. Alois Majer měl na návsi vedle
sochy řeč slavnostní, v níž označil sochu tu za pomník vděčnosti a důvěry
obyvatelstva a poukázal též na povodeň lhostejnosti náboženské
a nevěry v době nynější a dotknuv se neštěstí a pokoření tohoto našeho
slavného druhdy Království českého, kteréž mu způsobeno bylo dne
26. července zrušením ústavy české, větší část viny tohoto pokoření
připsal tomu, že národ náš ve svých vůdcích a řiditelích svých osudů

(poslancích)
jest
víře
odcizeným. Sv. Jan a čeští naši
patronové budou nás chrániti
a nedají nám zahynouti,
budeme-li proti této povodni
statečně bojovati. Na to
vykonána pobožnosť k sv. Janu
a po návratu průvodem do
kaple měl světitel zpívanou
mši sv. Byla to dle svědectví
všech krásná slavnosť. Bývalou
sošku z mostu prvého chová
v úctě rodina Kúsů (Bartošů)
a koná před ní domácí své
pobožnosti.“ (Zdroj: Státní
oblastní archiv v Třeboni,
fond Bosí augustiniáni Lnáře,
inv. č. 7, ukn 7, pag. 75–76)
U mostu ve Tchořovicích
Historický snímek sochy sv. Jana Nepomuckého
stála socha až do roku 1927, kdy
na klášterní zahradě, 1930.
se obec rozhodla, že si pořídí
novou (požehnána před svátkem sv. Jana dne 13. 5. 1928) a tuto původní
věnovala augustiniánům do Lnář, kteří ji umístili na řeholní hřbitov
v klášterní zahradě, jak dokládá historická poznámka již zmíněného
analisty pro klášterní kroniku, dochovaná však jen v přípravné podobě
(Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Bosí augustiniáni Lnáře,
nezpracované dodatky, kart. č. 5). Polychromovanou sochu na nízkém
kamenném podstavci zachycuje již na sekundárním místě zatím jediná
zjištěná fotografie pořízená roku 1930 do „Alba svatojánských památek
farní osady Lnáře“, vyhotoveného z iniciativy P. Viktora Michky, žijícího
tehdy na odpočinku v klášteře, pro Museum svatojánských a jiných
církevních památek (dnes Svatojánské muzeum) v Nepomuku. V jeho
sbírkách se toto album nachází dosud.
Důvod, proč byla socha zakopána do země, není znám, ani doba,
kdy se tak stalo. Zdá se ale pravděpodobným, že šlo o účelovou akci.
Naznačuje to uschování odnímatelných části v dutině uvnitř sochy.
Na tomto místě si tedy dovolujeme vybídnout čtenáře, kteří o soše
vědí cokoli bližšího, nebo se o ní někdy doslechli, aby se o to podělili
s autorem tohoto příspěvku.
Vladimír Červenka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
Od zahájení školního roku, kdy místostarosta obce Mgr. Červenka
popřál všem školákům pěkné studijní výsledky a pedagogům ty nejlepší
podmínky pro vykonávání zodpovědné a krásné práce, kterou učitelství
bezesporu je, uplynulo už pár měsíců. Mezitím si prvňáčci postupně
stačili zvyknout na školní práci, naučili se několik nových písmenek
a hlavně navázali s ostatními dětmi nová přátelství.
Hned v polovině září jsme společně s dětmi z mateřské školy
v tělocvičně zhlédli veselou a poučnou pohádku O Koblížkovi v podání
herců Divadla Kolem z Prahy a poslední zářijové dopoledne nám
zpříjemnilo Divadélko Kašpárek s veselou pohádkou Jak se budí příroda.
Opět jsme mohli obdivovat nejenom pěkné herecké výkony, ale i krásně
namalované kulisy.

Běh proti rakovině
Žáci 4. a 5. ročníku společně s paní učitelkou Skuhravou a paní
asistentkou Turkovou podpořili charitativní akci, která proběhla ve
Strakonicích. Počasí všem zúčastněným přálo a určitě si každý z celého
dne odnesl nejen spoustu pěkných zážitků, ale i pocit, že běžel pro
dobrou věc.

Stálá expozice v Muzeu v Blatné
V rámci výuky vlastivědy se čtvrťáci a páťáci v doprovodu paní
ředitelky a paní učitelky Šilhanové zúčastnili edukačního programu
mapujícího historii Blatenska od pravěku až po současnost. Děkujeme
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historikovi Mgr. Chlebcovi za velmi zajímavou přednášku doplněnou
kvízovými otázkami i za komentovanou prohlídku místního kostela.

Prevence zubního kazu
Tuto preventivní aktivitu si pro všechny školáky připravila budoucí
zubní lékařka slečna Eliška, která žáky zajímavou formou seznámila se
správnou péčí o chrup a pod jejím vedením si všichni vyzkoušeli svoje
zoubky vyčistit. Zároveň si slečna Eliška díky „zázračné tekutině“ ověřila,
jak děti úkol zvládly.

Hrátky s kaštánky
V pondělí 14. října se vestibul školy zaplnil nápaditými výtvory
z přírodnin. Mezi sovičkami, panáčky se objevila i ptačí hnízda, různé
druhy vozidel, domečků a nechyběl ani kaštanový dinosaurus. Jako
každoročně i letos školáci předvedli svoji šikovnost a fantazii.

Kamarádky při drakiádě

Dýňové tvoření
V pátek 18. října dopoledne se prostranství před školní budovou
zaplnilo dýněmi všech rozměrů. Někteří školáci se zapojili do soutěže
o nejhezčí dýni a přinesli vydlabané nebo ozdobené dýně z domova.
V jednotlivých třídách pak pokračovalo tvoření dýňových dekorací.
Děkujeme panu Tesařovi za krásné dýně, které nám věnoval. Večer
jsme se sešli s některými školáky i dětmi ze školky, zástupci Obce Lnáře
a veřejností při lampionovém průvodu.

Matouš s obří lodí

Výlov Veského rybníka
Jako každý rok, tak ani letos jsme si nenechali ujít tradiční podzimní
výlov. Počasí rybářům tentokrát přálo, ryb nebylo zrovna málo. Školáky
zas potěšilo, že neviděli ryby jenom z dálky, ale díky ochotnému panu
Machovcovi se na ně mohli zblízka nejen podívat, ale dokonce si je
i potěžkat.

Dýńové tvoření páťáků

Exkurze v Planetáriu a návštěva Hopsária
v Českých Budějovicích
Exkurzi v Planetáriu jsme si všichni parádně užili, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací o vesmírných tělesech a jejich fungování.
Příjemným zpestřením výletu byla návštěva Hopsária, kde si všichni užili
pěknou zábavu.

Halloweenské aktivity při výuce angličtiny
Děkujeme paní učitelce Evě Šilhanové za pečlivou přípravu
halloweenských her, soutěží a tvoření v rámci výuky angličtiny.
Mgr. Jitka Venclová
ředitelka školy

Odvážný Filip se štikou

Drakiáda
I přes mírný větřík se většina draků vznesla do pořádné výše a děti si
letošní drakiádu pěkně užily. Slunko pěkně svítilo a pohyb na čerstvém
vzduchu nám všem jenom prospěl. Vybrat nejhezčího draka bývá
vždycky „pěkný oříšek“, tak jsme letos odměnili všechny majitele draků
pěkným pamětním listem.
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Mateřská škola Lnáře
Dveře do dalšího ročního období nám otevřelo divadýlko Okýnko
s pohádkou „Jak se uspává příroda“.
Preventivní program pro mateřské školy „Péče o zubní hygienu“ byl
krásným zpestřením podzimních dnů. Děti vyslechly krátkou pohádku
doprovázenou obrázky. Už ví, proč je zub někdy veselý a někdy smutný.
Děti naslouchaly velmi pozorně a zapamatovaly si, co zubům prospívá
a co škodí. Veškeré znalosti i dovednosti si vyzkoušely i prakticky.
K podzimu patří výlovy rybníků, kterých se pravidelně zúčastníme.
Tak tomu bylo i letos. Děti pozorně sledovaly práci rybářů a celý
výlov. Rybáři dětem přinesli ukázat různé druhy ryb, které si mohly
prohlédnout a některé z nich poznaly. Měly možnost si na ně sáhnout
a poznat, jak jsou mrštní. Úhoř, sumec, štika, co nám rybník říká? Kapr,
candát, bělice – už prý spěchá velice.

Mladý rybář s uloveným sumcem

Na nejbarevnější období roku se naše školka náležitě připravovala.
Děti sbíraly přírodniny, z nichž vyráběly různé postavičky, zvířátka
a z pestrobarevných javorových listů překrásné housenky.
Jedno podzimní odpoledne bylo věnováno spolupráci rodičů s dětmi
na tvořivé dílně. S chutí se pustili do sestavování podzimního obrázku.
Při společném tvoření vládla tvůrčí nálada. Děti nadšeně vymýšlely
podle fantazie podobu svého obrázku s využitím všech dostupných
přírodnin. Tak vznikla originální podzimní dekorace, která bude zdobit
dětské pokoje a připomínat čas strávený s rodiči v mateřské škole.
Na co se budeme těšit? Předvánoční atmosféru navodí pohádka
„Putování za Ježíškem“. Navštíví nás Mikuláš, anděl a čerti, určitě
přiletí i Ježíšek s krásnými dárečky. Přivítáme rodiče na vánoční besídce
a uspořádáme vánoční výstavu.
Všem čtenářům přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2020 hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.
Za MŠ Lnáře: Eva Machovcová

Společné tvoření s rodiči

Kolštrek Křepín – Podzimní
rozloučení se sezónou 2019
V sobotu 19. října 2019 se uskutečnilo tradiční
Podzimní rozloučení s cykloturistickou sezónou
2019. Podzimní vyjížďky se zúčastnily tři děti,
jedna žena a pět mužů. Jelo se po polních, lesních i asfaltových cestách,
abychom se vyhnuli velkému provozu.

Všichni jsme se sešli v Zahorčicích čp. 10, kde jsme se občerstvili
teplou polévkou a volným tempem jsme společně vyrazili v 10:00 od
místní kapličky polní cestou do Řišť, lesem na Borek, Hubenov a kolem
Velkého kocelovického rybníka do Kocelovic. Po průjezdu obcí jsme
pokračovali polní cestou k rybníku Kahoun do obce Hajany. Mužská část
cyklistů se zajela podívat na menhiry a pak jsme společně pokračovali
kolem smírčího kříže do obce Chlum. Na návsi jsme obdivovali dřevěné
sochy například krokodýla, medvěda, vlka. Po malém odpočinku jsme
pokračovali dále polní cestou do Bezdědovic. U vlakové zastávky
v Bezdědovicích si děti daly malou svačinku. Pak jsme pokračovali po
žluté turistické značce podél Závišínského potoka do města Blatná, kde
nás čekala občerstvovací zastávka U Mlsouna. Po dobrém obědě jsme
se rozdělili na dvě skupiny. Dětská skupina pokračovala k rybníku Hadí,
Smyslov, přes tchořovické letiště a dále po uzavřené hlavní silnici do
obce Lnáře. Skupina jela kolem léčebny (bývalého kláštera) přes Anín,
zámecké zahrady,
lihovaru a dále
po polní cestě do
Zahorčic.
Druhá skupina
se vydala kolem
rybníků
Radov,
Vitanovy, Smyslov,
přes Smyslovské
louky do obce
Pole, dále ke
kamenné
Bábě
u Bezděkova, odtud do Nezdřeva, Řesanic, Kasejovic a Budislavic, kde se
občerstvila. Po občerstvovací zastávce pokračovala přes Mladý Smolivec
do Zahorčic. V Zahorčicích byla opět připravena teplá polévka, která
všechny účastníky zahřála.
V tomto roce to byla poslední cykloturistická akce a těšíme se na rok
2020, kdy se uskuteční další výlety. Tímto také děkujeme Obci Lnáře za
podporu v uplynulé sezoně.
První akcí roku 2020 bude na Nový rok, tj. 1. ledna, výjezd na vrchol
Třemšína. Sraz bude v Zahorčicích u kapličky ve 13:00. V sobotu 4. ledna
2020 se pak uskuteční Novoroční pochod. Sraz v 8:00 opět v Zahorčicích
u kapličky. Svačinu s sebou.
Na závěr přejeme všem krásné vánoční svátky plné pohody a hodně
zdraví, štěstí, lásky v roce 2020.
Za Kolštrek Křepín
Marie Tesařová
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TROCHA HISTORIE – NIKOHO NEZABIJE

Lnáře a Zahorčice před 30 lety
(úryvky z lnářské a zahorčické kroniky – rok 1989)

- koncem 80 – tých let nadobro osiřel Kohoutův mlýn ve Lnářích. Byl to
mlýn válcový z r. 1896. Mlynář měl služku, kočího, 2 stárky a mládka.
Ke mlýnu patřilo zhruba 10 ha polí. Osud mlýna byl zpečetěn v r. 1989
v lednu, kdy byl zbourán, aby ustoupil výstavbě nové rovné hráze a nové
silnici. Po povodni v roce 1987 se stav neudržované budovy zhoršil
a hrozilo sesutí. Proto se přistoupilo na přelomu r. 1988 a 1989 k její
úplné demolici (hráz mezi Veským a Zámeckým rybníkem byla 2.7.1987
při povodni protržena a cesta po hrázi zmizela, trvalo téměř 2 roky než
se začalo s obnovou hráze a silnice)
- havarijní stav kostela (Sv. Mikuláše) volá o svoji záchranu. V posledních
létech se uvažovalo i o zbourání, ale i demolice kostela by byla daleko
složitější, než se zdálo. Je to kostel hřbitovní, a tak se obyvatelé
domnívají, že by se měl opravit a zůstat
- v závěru roku 1989 byly dokončeny 2 bytové jednotky OKAL pro
pracovníky Státního rybářství Lnáře
- tento rok se narodilo 8 dětí, zemřelo 14 spoluobčanů, do Lnář se
přistěhovalo 27 osob a 24 se odstěhovalo
- ve škole byly 4 ročníky, v 1. třídě bylo 16 žáků, ve 2. třídě 21 žáků, ve 3.
třídě 22 žáků a ve 4. třídě 23 žáků – celkem navštěvovalo základní školu
82 žáků (38 dívek a 44 chlapců). Tento rok byla zrušena klasifikace žáků
1. ročníku, děti byly hodnoceny pouze ústně a kladně motivovány, na
konci roku dostaly vysvědčení se slovním hodnocením –podle názoru
učitelů i rodičů se zatím tento způsob příliš neosvědčil
- v mateřské škole bylo tento rok zapsáno 55 dětí
- kino se promítá jedenkrát za týden a to obvykle v sobotu v pravém
přísálí kulturního domu
- v místní lidové knihovně bylo za tok 1989 celkem 7931 výpůjček, z toho
2813 dětské knihy, knihovnu navštívilo během roku 881 návštěvníků
- během roku došlo v JZD také ke zrekonstruování dosavadní síně tradic.
Za pomoci odborných pracovníků muzea v Písku i architekta, byla celá
síň upravena a doplněna řadou fotografií tak, aby vyjadřovala celou
dobu společné zemědělské výroby
- Občanské fórum, které u nás začalo v obci vznikat, se poprvé dostavilo
na národní výbor 8. prosince a vyzvalo zástupce NV k dialogu. V pondělí
11. prosince byly vyvěšeny plakáty. V úterý 12. prosince se sešlo
občanské fórum v kulturním domě od 18,00 hodin. Zaplněný sál občany
ze Lnář, ale i okolí, vedl dialog až do 20,30 hodin.
- v Zahorčicích byla dokončena generální oprava kapličky, započatá
v roce 1988 a byl vyzlacen křížek před kapličkou, došlo rovněž k opravě
sloupkové kapličky při silnici ze Lnář.
- tento rok se v Zahorčicích narodily 2 děti, zemřela 1 osoba, a přistěhoval
se 1 občan.
Marie Vrátná

Církev československá husitská
ve Lnářích

Betlémská kaple Církve československé husitské stojí uprostřed
lnářské návsi mezi restaurací „Na panské“ a objektem Základní
školy jako chudá příbuzná. Tatam je její někdejší půvab a sláva.
Marně čeká na vysvobození ze zlé reality. Přijde ještě někdy její
čas? Obrátí se karta k lepšímu a bude v jejím nitru husitský kněz
opět žehnat zástupům věřících? V období mezi světovými válkami
vyznávala kalich ve Lnářích velmi početná komunita. Kam se
poděla ta víra a úcta k nezpochybnitelným hodnotám předchozích
generací? Za první republiky se k ní hlásila většina obyvatel obce.
Betlémská kaple ve Lnářích je jediným svatostánkem husitské
církve na Blatensku. Při současném pohledu na její nedůstojný
až zasmušilý „kabát“ se nechce věřit tomu, že kdysi patřila
k chloubám obce i širokého okolí. A že učení, kterému sloužila, zde
mělo neotřesitelné zázemí. Historie a dějiny Církve československé
husitské /do roku 1971 se jmenovala Církev československá/ ve
Lnářích jsou nesmírně bohaté, cenné i poučné. Bohužel je už
takřka nikdo nezná. Je jiná doba. Ale něco by přece nemělo mizet
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s kácením trůnů a změnou režimů. Něco by mělo lidem otevírat
oči a varovat je před opakováním chyb z minulosti…

Adolf Arnošt – ikona kalicha na lnářské půdě
Pozdější první lnářský farář Církve československé husitské
/dále jen CČSH/ Adolf Arnošt byl bez nadsázky pro tuto velkou
obec i její okolí tím, čím byl mistr Jan Hus blahé paměti pro prostý
lid celé české země. I za ním šly davy věřících, i jeho upřímně
milovala nebývale široká komunita vyznavačů kalicha. Ještě, než
se ale Adolf Arnošt zhostil svého životního poslání, nějaká ta voda
v řece osudu uplynula.
Sudičky ho pokropily svěcenou vodou v kolébce 26. listopadu
1876. Stalo se tak v Polkovicích okres Přerov na Moravě. Adolf
Arnošt se narodil jako předposlední ze čtyř dětí domkáře Antonína
Arnošta. Po učňovských studiích ve Vídni přestoupil na radu kaplana
ze svého rodiště do státního gymnázia v Kroměříži. Po úspěšném
absolvování tohoto studia, veden prozřetelností a hlasem
svého srdce, usedl do lavic bohosloveckého učiliště v Českých
Budějovicích. Dne 19. července 1908 byl biskupem Josefem
Antonínem Hůlkou slavnostně vysvěcen na římskokatolického
kněze. To už čtyři roky náležel k řeholním bratřím kláštera
bosých Augustiniánů ve Lnářích. Tam ho nezapomenutelným
způsobem uvedl přítel z dob studií – bodrý páter Ambrož Kolář
– tímto nesmrtelným výrokem: „U nás se tady brzo spravíš. My
se zde máme dobře – jíme, pijeme, spíme a trochu se modlíme.“
Arnoštovo řádové jméno znělo P. Alipius.
Roku 1912 založil ve Lnářích „Sdružení mládeže“, s níž chystal
divadelní představení a vedl nácvik zpěvu. Soumrak 1. světové války
vrhl stín i na tento spolek. Hned roku 1914 musel být rozpuštěn,
dospívající muži narukovali. Po odeznění válečných hrůz a útrap se
duchovní situace pomalu stabilizovala. V lednu 1920 Adolf Arnošt
začal plánovat opuštění kláštera bosých Augustiniánů, kdy ho
významně podpořil vikář v nedalekých Kasejovicích Jan Pavel Hille.
Ten mimo jiné dodával Adolfovi časopis nově založené CČSH „Český
zápas“. Program a cíle nově se formující církve si Adolfa Arnošta
zcela získaly. Vedl dokonce přes lnářského obchodníka Stanislava
Voříška tajnou korespondenci s ústředím CČSH v Praze. A ihned
co se rozloučil s malebným prostředím lnářského kláštera, počal
horečně budovat základy svého životního díla. Neměl to, pravda,
vůbec jednoduché. Jeho vstupním „kapitálem“ nebylo nic jiného
než peřiny, trocha prádla a knihy. Kapsy přesně podle lidového
úsloví „jedna prázdná a druhá vysypaná“- doslova a do písmene.
A přesně taková ho čekala i celá příští budoucnost. Hmotné statky
mu však byly zcela lhostejné. Plně mu je vynahrazovala služba
Bohu a láska k lidem.
Již 13. června 1920 proběhly za účasti jednoho ze zakladatelů
Církve československé husitské Emila Dlouhého-Pokorného ve
Lnářích první české bohoslužby. Farář Arnošt byl mile překvapen
příznivým ohlasem ze strany veřejnosti. Do týdne vstoupilo do řad
nové církve na 550 osob. Bohužel náboženské společnosti chyběl
bohoslužebný prostor. Farář Arnošt se tedy rozhodl odsloužit další
dvě nedělní bohoslužby ve hřbitovním kostele svatého Mikuláše.
Před početné shromáždění vystoupil lnářský farář oděný v bílý talár
s rudým kalichem, doplněný o bílý biret s dvojramenným křížem.
Lnářskému kostelu sv. Mikuláše se tak dostalo té cti stát se prvním
bohoslužebným místem nové církve v celém Plzeňském kraji a od
toho okamžiku se staly obřady ve jménu kalicha pravidelností.
Už v červnu 1920 Adolf Arnošt vykonal první křest, a to v Kocelovicích. O měsíc později před jeho tváří vstoupily na společnou cestu životem dva zamilované páry. Zpráva o existenci nové
církve letěla krajem jako kometa a zájem i sympatie lidí rostly
rychlostí nevídanou. Bohoslužby už byly konány i mimo lnářskou
farnost. Farář Arnošt během roku 1920 oblékal roucho s kalichem
ve Hvožďanech, Kasejovicích, Bělčicích, Sedlici, Svéradicích,
Blatné, na Strakonicku…. A povinností duchovního pastýře přibývalo vrchovatou měrou. Roku 1921 Adolf Arnošt vykonal 62 svatebních obřadů, 111 křtů a 45 posledních rozloučení se zesnulými.
Věrné pomocníky a přátele našel v kostelníkovi Františku Viktorovi
a ministrantech Václavu Duškovi a Jaroslavu Růtovi.
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Farář Arnošt dobré zasel a dobré sklízel. Možná ještě před
časem nevěřil, že mu kdy vyjde tak šťastná hvězda. Své nadšení
svěřil i dopisu pro Emila Dlouhého – Pokorného, kde doslova píše:
„Dvě třetiny mám jich v Československé církvi…Hlásí se pořád noví.
Lid přichází z celého okolí. A z ohniska Lnář počíná to i u sousedů
hořet.“
Životní úroveň kněží mladé církve nebyla záviděníhodná a jejich
hmotné zabezpečení tak do značné míry záviselo na vstřícnosti
věřících. Farář Arnošt jistě díky své oblibě nestrádal. Po opuštění
klášterních zdí se ihned nastěhoval k již zmiňovanému lnářskému
obchodníkovi Stanislavu Voříškovi. Jeho příznivci mu hned
následující den přinášeli množství potravin – chléb, buchty, máslo,
vejce, dokonce dort. Bylo toho tolik, že dobrosrdečný farář mohl
obdarovat i chudé a potřebné. Teplé jídlo pro božího služebníka
zase pravidelně připravoval místní hostinský a řezník Cyril Šollar.
Dne 20. listopadu 1921 stanul Adolf Arnošt v důvěrně známém
prostředí lnářského kostela sv. Mikuláše před oltářem v opačné
roli. Tohoto památného dne se totiž oženil s Boženou Hatašovou
a Bohu je nezaslíbil nikdo menší než budoucí první patriarcha
husitské církve ThDr. Karel Farský. Ani v této slavnostní náladě
farář Arnošt neopomněl svých povinností duchovního pastýře
a hned po obřadu novomanželé vyjeli do Milče, kde čekalo děťátko
na svůj křest. Oddávajícího to velmi překvapilo, ale šťastný ženich
mu řekl: „To aby žena věděla, že si vzala faráře, který je určen
k povinnosti v každé době.“
Právě proto, že vždy přistupoval ke své práci zodpovědně a že
neznal takřka odpočinku, jeho zdraví tak velkou zátěž neuneslo.
Roku 1938 odešel do penze a žil potom už pouhé dva roky. Na cestu, z níž není návratu, se za zástupem těch, které sám vyprovázel,
odebral v klidu a pokoji 7. září 1940. Zesnul v milující náruči drahé
manželky. Jeho věrná průvodkyně životem pak chodila až do své
smrti denně navštěvovat manželův hrob. Nikdy neopomněla sebou brát psa Golfíka, což činila na výslovné přání faráře Arnošta.

Když Lnáře voněly květem nového poznání…
Sémě učení CČSH padlo ve Lnářích na více než úrodnou půdu.
Bylo až neuvěřitelné, kolik osadníků zde přestoupilo ke zmíněné víře. Šlo o naprostou většinu. 1. srpna 1920 se už jednalo
o 691 závazných přihlášek. K tomu nutno připočítat i stoupence
z dalších obcí – Tchořovice /201 osob/, Zahorčice /121 osob/,
Kocelovice /31 osob/ atd. Lnáře se zařadily mezi vůbec první náboženské celky CČSH, vzniknuvší na území Jižních Čech. Existenci
lnářské náboženské obce, vyznávající kalich, posvětilo místní zastupitelstvo spolu s obyvatelstvem již 10. června 1920. Následně
se sám tehdejší lnářský starosta Emanuel Beneš zúčastnil zahajovacího táboru lidu s bohoslužbami.
Vyvstal však zásadní problém. Tak velké množství věřících potřebovalo stálé a důstojné shromaždiště. V této souvislosti se pozornost faráře Arnošta soustředila na filiální kostel sv. Mikuláše
na konci obce Lnáře. Nicméně římskokatolická církev nechtěla ani
slyšet o propůjčení kostela. Ve Lnářích se schylovalo k nepokojům.
Tehdy hlava zdejší náboženské obce CČSH zvolila radikální řešení.
Na vlastní zodpovědnost farář Arnošt vstupní dveře u kostela vypáčil. Po úklidu interiéru se na posvěcené půdě konaly 20. června
1920 první bohoslužby. Samozřejmě že tak revoluční zásah nemohl zůstat bez odezvy. Došlo k vleklým soudním sporům a tahanicím. Přesto lnářská náboženská obec CČSH užívala kostel až do
roku 1924, kdy musela odevzdat klíče a objekt předat v původním
stavu. Naštěstí se ihned našlo náhradní útočiště. Zázemí v podobě sálu zájezdního hostince občana Josefa Floriána, který se sám
hlásil k nové církvi.
Ještě v červnu 1920 byla zvolena prozatímní rada starších, z níž
se šest zástupců v čele s farářem Arnoštem zúčastnilo prvního
valného sjezdu delegátů náboženských obcí v Praze. Vzácnou
návštěvou pro lnářské vyznavače kalicha byl v srpnu 1921 příjezd
biskupa Dositeje /CČSH uvažovala v prvopočátcích rozvoje
o orientaci na pravoslavnou církev v Srbsku/. Biskup ve Lnářích za
přítomnosti pozdějšího patriarchy ThDr. Karla Farského odsloužil
mše a biřmoval 380 dětí.

K 16. červenci 1922 evidovala nová církev ve Lnářích a přilehlých
obcích již 5129 svých věrných. Ve školním roce 1921/1922
vyučovali československé náboženství jeden duchovní a osmnáct
pomocných kantorů. Na obecných školách se přihlásilo k tomuto
náboženskému směru 758 žáků. Na všech typech škol přitom
hodiny náboženství navštěvovalo 949 nadějí mladé republiky.
Státního schválení se dočkala lnářská náboženská obec CČSH
16. února 1923 výnosem ministerstva školství a národní osvěty.
Dne 8. dubna 1923 za účasti 102 věřících proběhlo její první řádné
shromáždění. Zde byl definitivním duchovním správcem ve Lnářích
zvolen Adolf Arnošt. Ten také již v srpnu 1924 reprezentoval své
věrné na zasedání prvního řádného církevního sněmu.
Červenec 1925 se nesl ve znamení velkolepých oslav svátku
Mistra Jana Husa. Po uznání 6. července památným dnem o to
intenzivnějších. Zdejší náboženská obec spolu se lnářským
„Sokolem“ byly dominantními tvůrci programu oslav. Oslav, kde
nechybělo pěvecké vystoupení, přednáška, tradiční bohoslužby
a nakonec ani divadelní hra „Osudy legionáře“.
Členská základna ČCSH ani v následujících letech
neochabovala. Její triumf byl dokonalý a fascinující. Počátkem 30.
let tvořilo lnářskou náboženskou obec 1715 věřících, na výuku
československého náboženství chodilo za oněch časů 224 dětí.
Patnáctý rok existence ČCSH ve Lnářích se stále hlásilo k nové víře
1500 stoupenců kalicha. Na pěti obecných a dvou měšťanských
školách probíhala úspěšně výuka 204 mladých zájemců o nový
církevní směr.

Konečně ve svém
To, o čem snil dlouhá léta první muž lnářské náboženské obce
Adolf Arnošt, totiž aby jeho náboženská obec měla svůj vlastní
svatostánek, začalo nabývat reálných obrysů v den jeho šedesátých
narozenin roku 1936. V onen památný den navrhl lnářský občan
Stanislav Voříšek založit stavební fond pro sbor CČSH. Mezi
přítomnými se ihned vybral základní vklad ve výši 260 korun.
Dva roky poté farář Adolf Arnošt odešel na zasloužený
odpočinek a za další dva roky spočinulo jeho tělo v chladném
a temném hrobě. Tím se naplnil jeden pozoruhodný lidský
příběh a skončilo nejslavnější dějství fenoménu husitské církve
ve lnářských dějinách. Přišly nové časy, kdy se pokračovatelé
významného kazatele a sjednotitele spleti lidských charakterů
soustředili především na zhmotnění odvěkého snu o vlastní
„Betlémské kapli“.
Světélko naděje blýsklo, když lnářský velkostatek náboženské
obci nabídl k odprodeji někdejší lednici. Ta byla pro zmiňovaný
účel ale posléze seznána jako nevyhovující. A tak do října 1940
probíhaly bohoslužby uvnitř hostince „Na Panské“. Duchovní
obětavě zajížděl sloužit mše i do Kasejovic a Hvožďan. 6. října
1940 si náboženská obec pronajala příhodnější místnost ve škole,
ale tato úleva neměla dlouhého trvání. Přišel zákaz bohoslužeb ve
školách a věřící byli nuceni se vrátit zpět do hostince „Na Panské“.
Nacistická perzekuce se krutě podepsala na veškeré činnosti,
realizované vlastenecky zaměřenou církví. Zájemcům o tuto etapu
našich církevních dějin doporučuji obsáhlou knihu z pera Martina
Jindry, pojednávající o perzekuci a odbojové činnosti CČSH
v letech 1938–1945, jež nese název „Sáhnout si do ran tohoto
světa“. Nicméně se i ve stínu hákového kříže podařilo podniknout
řadu opatření, kterými věrní přívrženci kalicha vybudovali prvotní
základy pro pozdější „Betlémskou kapli“. I když ponejprv spíše
imaginární. Byla to „Jednota mládeže CČM“, co štědře přispívala
do zřízeného stavebního fondu. V lednu 1941 založil jáhen Karel
Vyskočil tzv. „Zlatou knihu“ darů na stavbu nové kaple. Sbírka
vyvolala ohromnou vlnu solidarity mezi věřícími a během jednoho
měsíce obohatila fond o 22 495 korun. Finanční prostředky
byly shromažďovány až do konce roku 1947. Již roku 1941 řešili
představitelé náboženské obce architektonickou stránku projektu
s Ladislavem Čapkem – členem církevní Sekce výtvarných umělců.
Stále ale chyběl vhodný pozemek. Teprve roku 1948 padlo
rozhodnutí. „Betlémská kaple“ by mohla stát v zahradě pana
Floriána, na místě starého nepoužívaného kuželníku, nacházejícího
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se mezi školní budovou a hostincem „Na Panské“. Josef Florián
ochotně souhlasil. Výměnou na něho náboženská obec převedla
pozemek proti škole, kde pro vlhké podloží nebylo možno stavět.
Rok 1948 se již pak nesl ve znamení horečných prací. Vedením
stavby byl pověřen Rudolf Šlapák z Blatné, návrh průčelí kaple
vypracoval architekt Emil Rabenstein. Aby projekt nebyl příliš
nákladný, veškeré možné úkony se prováděly svépomocí. Poražení
dřeva na trámy a krov od velkostatku zařídil František Viktora.
O další klíčové úkoly se rozdělili František Viktora /zednické
práce/, Josef Suda /tesařské práce/, Jan Sladký /truhlářské práce/,
Karel Suda /malířské práce/ a Václav Šatava. Zajištění povozů pro
stavbu si vzala na starost vdova po zakladateli husitské církve
ve Lnářích Božena Arnoštová. Právě ona ztělesňovala laskavou,
moudrou a šlechetnou bohyni celého projektu. Pokračovala přece
v bohulibém díle svého manžela!
Okresní národní výbor nejprve projevil nesouhlas s realizací
stavby „Betlémské kaple“ ve Lnářích. Posléze však věřící potřebná
povolení získali a po svozu materiálu na místo zbouraného
kuželníku mohla začít druhá etapa stavby. Koncem června 1948 se
již objekt pyšnil krovem a novou střešní krytinou. Jen během žní
stavební intenzita ustrnula, nicméně se do zimy podařilo kostelík
dokončit. Závěrečným aktem se stalo vztyčení kříže. Půl roku tvrdé
práce přineslo sladké plody a vrchovatou míru zadostiučinění.
Příslušníci náboženské obce se konečně dočkali. Modlitby teď
byly o to vroucnější a pokornější, když jim splývaly ze rtů ve
svatostánku, patřící jen a jen jejich víře.
Na slavnostní otevření lnářské „Betlémské kaple“ 21.listopadu
1948 přijeli duchovní z okolních náboženských obcí, nechyběl ani
pražský biskup Miroslav Novák. Bylo to velké vítězství víry, pravdy
a soudržnosti. Jen nastupující komunistický režim mohl tento akt
vnímat jako hozenou rukavici a nebezpečí pro chystaný proces
degradace a potupení všeho lidského.

Trn v oku rudého ateismu
Církve se ihned po komunistickém převratu v únoru 1948 staly
pro novou moc nepřítelem číslo jedna. Láska k bohu a víra ve vyšší
spravedlnost, kterou si předávaly generace pravých vlastenců, byla
bolševiky vnímána jako podkopávání autority „vlády lidu“ a všichni
duchovní /až na ty loajální se srpem a kladivem/ představovali pro
zrůdnou ideologii velké riziko.
Na likvidační seznam komunistů se dostala především
římskokatolická církev. Ale nepřijatelné bylo i učení dalších
náboženských formací. Tedy se trnem v oku rudému ateismu stal
i náboženský výklad a sama existence pokrokové husitské obce. Té
lnářské pochopitelně nevyjímaje.
Nicméně soudruzi při perzekuci duchovenstva a zastrašování
věřícího obyvatelstva naráželi na odpor – místy i poměrně tuhý.
Jakkoliv byla 50.léta v jejich režii úděsná a praktiky brutální,
přesto se nedařilo dlouho věřící přesvědčit, že by měli vyklidit
kostely a upnout se na „něco jiného“. Sama náboženská obec
CČSH ve Lnářích ještě roku 1951 měla 884 členů. Početná základna
vyznavačů kalicha přetrvávala až do nástupu 60. let. Situace se
začala zhoršovat až s příchodem tzv. normalizace. Roku 1972
se k duchovnímu odkazu Adolfa Arnošta hlásilo ve Lnářích 670
občanů, roku 1979 pak 634. Úpadek bohužel pokračoval dál
a v 80. letech si udrželo svou víru jen 200 lidí.
Navíc lnářská náboženská obec strádala od počátku 50. let
faktem, že neměla svého vlastního faráře. Ten stanul v čele
zdejší komunity až roku 1955. Roku 1953 se ujal předsednictví
rady starších Josef Krejčí, který funkci obětavě vykonával až do
své smrti roku 1985. Výrazně mu pomáhala vdova po zakladateli
náboženského hnutí Božena Arnoštová, která si nechtěla ani
na okamžik připustit myšlenku, že to, co její muž vybudoval, by
mohlo skončit v propadlišti dějin. Pracovala pro společnou věc do
poslední chvíle. Roku 1975 se ale odebrala do říše věčného stínu
za drahým manželem.
Bohoslužby v 50. letech na lnářské půdě už nebyly tím, co
dříve. I tak do Betlémské kaple pravidelně mířilo 60 až 70 věřících.
Konaly se i biblické hodiny, farář docházel vyučovat československé
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náboženství, docházelo stále k uskutečňování obřadů a svátostí.
Rada starších se scházela každé dva měsíce. Roku 1954 muselo být
přistoupeno k opravě Betlémské kaple.
Jaká je současnost? Nepříliš povzbuzující, ale jak říká „dobrá
duše“ CČSH Lnáře Ing. Josef Honz st. z přilehlých Zahorčic, který
usilovně stmeluje staré tradice a lidi k nim připoutané, „Je jiná
doba, a tak to nutno brát a smířit se s tím“. I dnes několikrát
ročně jsou slouženy mše – zejména při významných svátcích.
Administrováním obce je pověřen duchovní Ivan Jirovský.
Úspěch pokrokové víry Církve československé husitské ve
Lnářích byl za starých časů fascinující a kolosální. Neprávem se na
dominantní úlohu a vliv náboženské obce ve Lnářích zapomnělo
a zapomíná. Zapomíná se ovšem také na to /nebo se spíše chce
zapomínat/, že obec Lnáře, kdysi tak čistá a příkladná, byla za
komunistické totality nucena být poplatná tehdejšímu režimu.
Zásluhou Ing. Josefa Honze st. a archiváře CČSH a historika
Martina Jindry se při loňských oslavách obce Lnáře uskutečnila
v prostorách lnářského zámku přednáška Martina Jindry
a slavnostní bohoslužba CČSH, kterou konal plzeňský biskup Filip
Štojdl společně s duchovním Ivanem Jirkovským. Následoval průvod
v čele s husitským praporem napříč obcí až ke hrobu zesnulého
Adolfa Arnošta na lnářském hřbitově. Odkaz pokrokového kazatele
tedy nezapadl a jistě se bude dál rozvíjet. I když pravděpodobně
nedosáhne takového triumfu jako za svobodných časů první
republiky. Ale kdo ví?
Vladimír Šavrda
/čerpáno bylo z archivních materiálů Mgr. Martina Jindry/

OBEC LNÁŘE

ZVE SRDEČNĚ NA

ADVENTNÍ K ONCER T
DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích
v neděli

15. 12. 2019
od 17:00
účinkuje

Pěvecký spolek PRÁCHEŇ Horažďovice
Vstupné dobrovolné
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Obec Lnáře pořádá ve Tvrzi

7. 12. 2019
TRADIČNÍ
ADVENTNÍ
ŘEMESLNÝ TRH
9:00 – 12:00

Pozvánka

Lom

Obec Lom zve všechny občany
na „Mikulášskou nadílku“, která se
uskuteční v sobotu 7. prosince od
14.00 hod. v obecním domě. Během
odpoledne budou probíhat různé
soutěže zakončené nadílkou od Mikuláše
a čertů.
Václav Kafka, starosta

Pozvánka

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Lomu se uskuteční v neděli 1.
prosince od 16.30 hod. Touto cestou zve obec Lom všechny občany na
tuto akci. Jako každým rokem bude připraveno pro všechny zúčastněné
malé občerstvení v podobě vánoční štoly a punče.
Václav Kafka, starosta

Naši Jubilanti

V srpnu oslavili manželé Kafkovi z Lomu zlatou svatbu. V září oslavila
paní Růžena Šípová z Neradova 75 let a pan Karel Vejšický z Lomu 84 let.
Jubilantům touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
pevné zdraví, štěstí a životní pohodu.
Václav Kafka, starosta

Neporazitelný hasič Michal Brousil
Lom – malá vesnička na Blatensku, a přesto se může chlubit
velkou osobností světového formátu. Jedním ze členů místního sboru
dobrovolných hasičů je totiž Michal Brousil. Ten Michal Brousil, který
v letošním roce dosáhnul neuvěři-telných úspěchu v hasičském sportu
„TFA“.
Soutěž „TFA“, jejíž název pochází z anglického „Toughest Firefighter
Alive“ a volně se překládá jako „nejtvrdší hasič přežívá“, je nejtěžší
hasičskou soutěží, která svými podmínkami simuluje práci hasiče při
zásahu. Michal je profesionálním hasičem sloužícím v Písku a tam se
i k tomuto extrémnímu sportu před pár lety dostal. A možná ani on
tenkrát netušil, jakých úspěchů v něm dosáhne.
Velké závody vyhrával již v posledních přibližně dvou letech. Zvítězil
v roce 2017 na mistrovství HZS ČR v Ústí nad Labem. V roce 2018 si přivezl
evropské zlato z německého Mönchengladbachu. Stál na stupních vítězů
na republikových závodech Českého poháru. Mírným zklamáním pak
byla v září 2018 cesta české reprezentace HZS ČR na Světové hasičské
hry do Koreje, kde Michal skončil na čtvrtém místě. A přestože je to zcela
určitě skvělý výsledek, Michal nebyl úplně spokojený. A dá se říct, že ho
nepopulární „bramborová“ medaile namotivovala do sezóny letošní.
Celou zimu a jaro obětoval tvrdé přípravě, mnoha tréninkům i nezbytné
regeneraci. Velkou oporou a pomocníky mu v tomto náročném období
byla jeho rodina a nejbližší. Hlavně bratr Jakub – také dobrovolný hasič
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obce Lom, a především také velký sportovec. „Jsem moc rád, že mi
brácha pomáhá. Je skvělý především v přípravě tréninků a hodně se od
něj učím, co se správné a zdravé stravy týče“, říká Michal.
A že se mnohaměsíční obrovská dřina a maximální disciplína vyplatila,
dokazují Michalovy výsledky letošního roku. Zjednodušeně řečeno: kam
přijel, tam vyhrál.
Ale postupně…Kolotoč závodů začal již prvního května, kdy se
v Ostravě konal první závod Českého poháru v TFA. Český pohár obsahuje
čtyři závody, ze kterých se sčítají výsledky do celkového hodnocení celé
sezóny. Michal vyhrál hned první závod v Ostravě a o čtrnáct dní později
pak i druhý závod Českého poháru v Olomouci.
Obrovského úspěchu pak Michal Brousil dosáhnul na začátku
června, když potvrdil, že patří na špici evropské elity. V německém
Mönchengladbachu obhájil zlato v individuálním závodě a zároveň byl
členem štafety, která přivezla do Čech další zlatou medaili.
Michal prokázal, že jeho výkonnost a připravenost byla letos
opravdu špičková. Čtyři úseky extrémně náročných disciplín, které
byly v Německu završeny výběhem do 15. patra nemocnice, Michal
zvládnul ze všech závodníků nejlépe. Jeho čas 5:48 byl nejrychlejší
nejen v jeho věkové kategorii, ale i v celkovém hodnocení. Michal se tak
stal evropským šampionem nejen své kategorie, ale vyhrál i absolutní
hodnocení. Svého polského rivala Marcina Zdziebla, kterému svým
parádním výkonem vrátil loňskou porážku, nechal letos za sebou o čtyři
vteřiny.
Poté, co absolutně ovládnul v disciplínách TFA mistrovství Evropy, se
Michal Brousil za necelý týden opět představil na tuzemském závodišti.
V Plzni se konal další ze závodu Českého poháru, kam Michal vzhledem
k vítězstvím v Ostravě a Olomouci přijel jako vedoucí závodník celého
poháru. A famózní formu předvedl i na plzeňském závodě. Čtyři úseky
korunované výstupem do věže katedrály sv. Bartoloměje Michal zvládnul
v parádním čase 4:54,32. Svého největšího sportovního soupeře Pavla
Kouříka z HZS Plzeňského kraje, který je loňským a předloňským vítězem
celého Českého poháru, porazil o pouhých 28 setin sekundy. Michal i na
třetím závodě ovládnul nejen svou věkovou kategorii, ale opět zvítězil
i v absolutním pořadí.
Absolutním vítězem se Michal Brousil stal i v rámci svého kraje.
HZS Jihočeského kraje na konci června uspořádal krajskou soutěž
v disciplínách TFA. Pro atraktivní závod bylo vybráno atraktivní
prostředí, kdy jihočeští profesionální hasiči závodili v Lyžařském areálu
Zadov. Michal zde suverénně ovládnul opět svoji věkovou kategorii
a i v absolutním hodnocení.
Vrcholem
sezóny
však
pro
Michala
Brousila byly
Světové policejní a hasičské hry, které se konaly
v srpnu v čínském Chengdu. Michal se
zde nominoval
do více sportů. A hned na
úvod her ho
čekala
jeho
elitní
disciplíMistr světa v Chengdu 2019
na – ultimate
firefighter. Závod ultimate firefighter je kombinací klasického závodu
TFA („Toughest Firefighter Alive“) a závodu FCC (Firefighter Combat Challenge).
Michal ukázal, jak excelentně je jeho sportovní forma načasovaná
a jak je v letošní sezóně nepřemožitelný. Svoji obrovskou kvalitu, formu
a vůli ukázal celému světu. Stlačil svůj výsledný čas na všech čtyřech
extrémně náročných úsecích pod čtyři minuty a tímto famózním způsobem se stal právem mistrem světa. Přestože se na světových hrách, jak
bývá zvykem na závodech v Čechách, nevyhlašuje absolutní vítěz napříč
všemi věkovými kategoriemi, je nutné zmínit, že Michal Brousil dosáh-
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Jubilea:

M a č ko v

Krásné 85. narozeniny oslavil
pan Hakr M.
75. narozeniny oslavil pan Křišťan V.
Zároveň narozeniny oslavila i nejstarší
občanka Mačkova 96. paní Zoubková B.
Ještě jednou srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví do dalších let.

Beseda „Pěšky přes Pyreneje“

Mistři světa v Chengdu 2019 štafeta

nul ze všech závodníků celého startovního pole nejlepší čas. Byl by tedy
hodnocen jako absolutní vítěz – tedy nejtvrdší hasič světa!
Michal se se svým píseckým kolegou Davidem Kubišem a kolegy
Janem Haderkou (HZS Zlínského kraje) a Michalem Přecechtělem (HZS
Olomouckého kraje) zúčastnil i dalšího závodu – závodu štafet. A Češi
opět celému světu ukázali, že v TFA Česká republika nemá na celém
světě konkurenci. Český tým vybojoval světové zlato. Pro Michala to byla
již druhá zlatá a byl již nadmíru spokojený. Již jen pověstnou třešinkou
na světovém čínském dortu byla bronzová medaile v závodu družstev –
stair race (běhu do schodů), kdy závodníci v zásahovém obleku a dýchací
technice na zádech vybíhali do 53. patra (1 590 schodů) místního hotelu.
Posledním sportovním cílem letošního roku Michala Brousila pak
byla obhajoba mistrovského titulu na zářijovém mistrovství HZS ČR.
Republiková soutěž se konala opět v Plzni. Michal si přál obhájit nejen
svůj individuální titul, ale zároveň se svými kolegy z Jihočeského kraje
chtěli znovu vybojovat mistrovský titul v soutěži družstev. Na dvou po
sobě jdoucích mistrovstvích se nikdy žádnému kraji nepodařilo vyhrát.
Tento úspěch před plzeňským mistrovstvím drželi pouze Jihočeši
a s nadějí pokukovali po třetím vítězství v řadě.
Ale jak se říká, zvítězit je těžké a obhájit ještě těžší. Natož obhájit
již jednou obhájené. A tak cesta ke třetímu celkovému vítězství byla
pro Jihočechy letos velmi obtížná. V průběhu celého dne s přehledem
vedli borci Pardubického kraje dostihovaní závodníky z kraje
Moravskoslezského. Proto všichni, co fandili jihočeským barvám,
netrpělivě očekávali výkony mistrů světa – Davida Kubiše a Michala
Brousila. V předposledním rozběhu David Kubiš předvedl výkon na
hranici všech sil a posunul jihočeský tým v celkovém hodnocení
o několik příček výš. Naprosto neskutečným a obrovsky soustředěným
výkonem pak Michal Brousil potvrdil svoji letošní neporazitelnost. Vyhrál
o neuvěřitelných 15 vteřin nad letos věčně druhým Pavlem Kouříkem
a vybojoval si tak svůj další republikový mistrovský titul. Jeho výkon pak
v celkovém součtu znamenal, že tým HZS Jihočeského kraje o pouhé tři
vteřiny zvítězil i v soutěži družstev a Jihočeši jako první v české historii
tohoto sportu vybojovali zlatý hattrick.
Michal Brousil v letošním roce v žádném závodě neměl přemožitele.
Má doma vystavené zlaté medaile krajské, republikové, evropské
i světové. Nabízí se tedy otázka, jestli ještě má proč sportovat dál. Má
ještě vůbec motivaci pustit se znovu do extrémní tréninkové zátěže
a zkusit i v příštím roce bojovat o další zlata? Co mu nejtvrdší hasičský
sport může vlastně ještě přinést? Michal na tyto otázky odpovídá se
svým harleyařským pohledem na svět: „Mám ten sport rád. Je tvrdý, nic
mi nedá zadarmo, a to mě na něm baví. Chtěl bych se připravovat tak,
abych si přípravu i pak závody užil. Jsem samozřejmě spokojený, když
mám medaili. Ale důležitější je pro mě pocit, že se mi závod povedl. To
jsem pak šťastný.“
por. Ing. Vendula Matějů
mluvčí jihočeských hasičů

Dne 13.10. proběhla na sále obce beseda „Pěšky přes Pyreneje“.
Velmi pěkné a zajímavé besedy se zúčastnilo 20 posluchačů, kteří odešli
domu plný dojmů a obdivu k odvážnému a velmi mladému dobrodruhovi
Jakubovi Šolcovi. Ten se vydal sám na trasu 840 km po hranicích Francie
a Španělska od Atlantického oceánu k Středozemnímu moři, velmi
namáhavým a náročným terénem. Tento cíl zvládl za neuvěřitelných 29
dní.

Myslivci v Mačkově na honu

Mariášnická idylka v Mačkově

Z celkem 33 míst se v sobotu 9. listopadu sjeli zkušení a ostřílení
mariášníci do obce Mačkov, aby na sále zdejšího Obecního domu
popustili uzdu své vášni. V pořadí již třetí turnaj ve voleném mariáši
a jediný díl „Jižanského poháru“, který se hraje na Blatensku, probíhal
i tentokrát v příjemné atmosféře, umocněné ještě vzornou obsluhou
provozovatelů mačkovské hospůdky – manželů Černých. Ti svým
ukázkovým přístupem k hostům vytvořili skutečně harmonické
prostředí. Mariášnickou idylku ještě posílil vydatný oběd v podobě řízku
s bramborovým salátem, na který se někteří „přátelé žaludského esa“
těšili již týden dopředu. Mariášnickou idylku v Mačkově jistě posílil řízek
s bramborovým salátem.
Celkem usedlo za zbrusu nové stoly 44 patriotů staré lidové zábavy
z Blatné, Mirotic, Doubravice, Čejkova, Nalžovských hor, Rožmitálu pod
Třemšínem, Příbrami, Bohutína, Míšova, Horažďovic, Radobytců, Číčova,
Plzně, Nekvasov, Nebílov, Skořic, Sušice, Erpružic, Stříbra, Vilémova,
Vlčic, Šťáhlav, Makova, Klatov, Rokycan, Dvorců, Mirošova, Svaryšova,
Strakonic, Čestic, Slaníka, Zaječova a konečně Kadova.
V konečném účtování bohužel neprošel medailovým „sítem“ nikdo
ze zástupců Blatenska. Karty tentokrát nejvíce přály Václavu Hoblovi
z Vlčic. Druhé místo bylo souzeno Karlu Prošovi ze Sušice. Bronz putoval
na adresu Roberta Olejníka z Plzně. S prázdnou ale neodešel vůbec
nikdo – krásných cen bylo více než dost.
Poděkování náleží všem sponzorům, kteří turnaj v Mačkově podpořili.
Stranou nezůstala ani obec Mačkov, která poskytla finanční dar. Hlavním
sponzorem se stala firma LEIFHEIT.
Vladimír Šavrda

Přání

Zastupitelé obce přejí obyvatelům Mačkova i čtenářům SOBobáčka
hlavně klidné přípravy v době adventním, veselo při vánoční večeři,
radost u stromečku a krásné prožití celých vánočních svátků.
Do nového roku splnění všech přáních, hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů. Soudržné, pracovité, rozumné, laskavé,
nápomocné a přející spoluobčany. Vzkvétající obce, ve kterých se vám
i nám bude dobře žít.
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Dva protipóly lidského života
na společném setkání v Mačkově

Noví občánci si vychutnali poležení v obecní kolébce,
dříve narozeným přišel zahrát harmonikář
Nestává se často, aby v jedno odpoledne na společné půdě zahrály
pomyslné fanfáry oslavně pro nevinné dětské oči i stříbrem prokvetlé
skráně. V obci Mačkov z toho naopak vykřesali velmi pěknou tradici.
Již pátým rokem představitelé tamní samosprávy spojují na půdě
společenského sálu vítání občánků se svátečním srazem důchodců.
„A to nebývalo všechno. Přidružili jsme k oběma akcím ještě zlaté
svatby na území obce. Dosud jsme předali dárkové balíčky za
padesátileté manželské pouto šesti párům. Letos sice žádný „zlatý
svazek“ nemáme, ale napřesrok už opět ano,“ prozrazuje starostka
Mačkova Hana Míková.
Letos 3. října promlouvala první dáma obce s odznakem starostenské
moci na hrudi hned ke třem „robátkům“- Kateřině Kinské /maminka
Kateřina, otec Lukáš/, Honzíkovi Kadlecovi /maminka Martina, otec
Martin/ a konečně Pavlu Šípovi /maminka Eva, otec Pavel/. Spolu s ní
zaujal čestné místo a zhostil se i čestné povinnosti poblahopřát mladým
párům ke sladkému přírůstku do rodiny zastupitel Hynek Hokr. Spolu
s milými slovy a vroucnou gratulací přijali šťastní rodiče od zástupců
obce nádhernou knihu o historii Mačkova, neméně nádhernou kytici
pro každou maminku, omalovánky a finanční dar ve výši 1500 korun
– tady citlivé prsty vykouzlily z bankovek ozdobné ruličky. Jako bonus
si vychutnali noví občánci poležení v obecní kolébce – chyběly už jen
ty dobré sudičky! Ale jistě i bez nich se poslíčkům další mačkovské
generace bude dařit výborně a jednou budou oporou a nadějí jak
rodičům, tak rodné obci, kteří je tak láskyplně přivinuli do své náruče.
Při této příležitosti opětovně kulturní referentka obce Věra
Pangrácová secvičila s místní mládeží
recitační pásmo. Bez jediné chybičky pak
mačkovští školáci sami za sebe přivítali
nové občánky do života. „Dnešním dnem
tak vzrostl počet námi přijatých miminek
na deset během zmíněných pěti let,“
netají se radostí starostka obce.
Následně dětský soubor další kolekcí
básní poděkoval dříve narozeným spoluobčanům za celoživotní tvrdou práci, za
lásku a dobro, které šířili každým svým
činem a skutkem. Také složil hold jejich
stříbrem prokvetlým skráním a vráskám,
svědčícím o moudrosti a bohatých životních
zkušenostech. „Bohužel
nás ubývá,“ posteskla si
jedna ze zdejších pamětnic, poukazujíc nepřímo
na to, že za svátečně
prostřené stoly usedlo
všehovšudy pětadvacet
důchodců. Ona sama
za třiašedesát let života
v tomto prostředí zažila leccos: „I před rokem
1989 se tady v obci leccos dělalo. Dětské dny,
požární cvičení, taneční
zábavy, plesy. Dokonce
se v hostinci u paní Pichnerové blahé paměti slavilo jednotně MDŽ. Ženy
navařily, napekly, děti
nás potěšily kulturním
programem, nechyběla
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ani živá hudba. Dokonce sem pravidelně docházeli lidé ze sousedního Hněvkova – tenkrát to všechno spadalo pod jeden národní výbor,“
brouzdá minulostí obyvatelka Mačkova, která až do zaslouženého důchodu pracovala v blatenské Tesle. Práci současného vedení obce hodnotí velmi pozitivně: „Zejména naše paní starostka se vzorně o všechno stará. Pořádá se tu tolik akcí, že se jde z jednoho do druhého. Já
sama se už teď těším na vánoční program. Tam se v hojném počtu
sejdeme a je nám moc dobře,“ libuje si.
Petr Cabicar /72 let/ se přistěhoval do Mačkova v roce 1988. A se
zdejší komunitou splynul rychle. Od roku 2000 spolu s panem Josefem
M. v rámci místního automotoklubu pečuje o plynulý provoz a vzhled
sportovního areálu s možností koupání: „Jinak členská základna se
skládá z dvanácti jedinců a na kompletní údržbu přírodní lokality si
uděláme dvakrát do roka brigádu. Jde o mimořádné místo s nádherně
čistou vodou a výskytem řady vzácných živočichů. V období od května
do září zaznamenáváme vysokou návštěvnost nejen místních, ale
i vzdálenějších plavců, včetně „pražských umělců“. Tahle činnost
nás oba s Pepou v letním období plně vytěžuje, viď?“, obrací se na
kamaráda z totožné generační linie. Mimoto se Petr Cabicar v ještě
nedávné minulosti věnoval paraglidingu: „Byl to parádní adrenalin.
Přede dvěma lety jsem se ovšem poroučel „na kokos“ a musel uznat,
že jsem už na některé věci starý“, bere celou záležitost s humorem.
Jinak se prý momentálně upnul na restaurování starého auta RENAULT
16. „A pak to je zahrádkaření a ostatní důchodcovské záliby“, uzavírá
zajímavou konverzaci nestárnoucí sympaťák.
V tohle nevšední odpoledne bylo občerstvení na účet Obecního
úřadu. Na jeho účet především ale byla zásluha o společně prožité
chvíle v kruhu nejbližších a upevnění vzájemných sousedských vztahů.
A to je nad všechny peníze!
A nakonec k dovršení atmosféry přišel zahrát harmonikář Roman
Mlíčko.
Vladimír Šavrda
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Obec Mačkov Vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ POCHOD

SRAZ: 1.1.2020 ve 13:00 na návsi u zastávky
Trasa vhodná i pro kočárky
Pochod bude zakončený v hospodě teplým svařákem
17:00 budeme pozorovat ohňostroj od památníku K.H.Borovského

Mačkovská Hospůdka pořádá
OSLAVU UKONČENÍ ROKU 2019

SILVESTR

OBČERSTVENÍ: ŠVÉDSKÝ STŮL FORMOU WELLNESS SNÍDANĚ
PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK AKCE 31.12.2019 OD 19:00

Florbal v Myšticích
podruhé
V sobotu 2. listopadu se
uskutečnil druhý florbalový turnaj
v Myšticích, zvaný a hraný spíše
jako plácaná s florbalovou hokejkou.
M yštice
Přijelo 10 nažhavených týmů toužících
po velkém vítězství a nehynoucí slávě. Týmy
byly po rozlosování zařazeny do dvou skupin po pěti mužstvech.
Ačkoliv označení mužstvo je zavádějící, neboť za tým vítězů
z prvního turnaje AJ Mobile z Březnice hrála, a je třeba říci, že
výborně i žena. Ve skupinách se družstva střetla systémem každý
s každým a dále postupovala čtyři družstva do KO systému. Obhájci
prvenství z Březnice nakonec v nabité konkurenci skončili třetí.
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Myštický A tým po druhém místě z prvního
turnaje v sobotu obsadil celkové páté místo,
když svou skupinu s přehledem vyhrál bez
ztráty bodu při skóre 27 : 5 . Nicméně v pavouku
narazily Myštice hned ve čtvrtfinále na rozjetý
blatenský Dream tým, se kterým se ctí prohrály 4:2. Dlužno dodat,
že blatenský Dream tým byl o polovinu mladší . Druhý myštický tým
DLLLP byl po velmi bojovných výkonech šestý . Na čtvrtém místě
skončil další blatenský tým Divočáci, který se skládal výhradně
z florbalového dorostu, ale kluci hráli výborně . Prvenství pro
sebe urval po excelentních výkonech mladý tým z Mirotic, který
předváděl výborný výkon, a tak kluci vyhráli zcela zaslouženě .
Děkujeme dále týmům z Buzic a Skaličan, jejichž výkony byly
rozhodně kvalitní a vlastně všechny týmy převáděly skvělý florbal.
Nikdo se nezranil a téměř nikdo se s nikým nepohádal. Dobrá nálada
byla cítit po celý průběh turnaje. Velký dík organizátorům, zejména
pak Mikimu Mikešovi. Ještě jednou dííky všem zúčastněným za
pěkně prožitou první listopadovou sobotu.
Dne 15. 12. 2019 se bude konat vánoční tvoření nejen pro
maminky s dětmi. Od 13hodin v hostinci U Labutě. Budou
připraveny větve, šišky, jmelí a drobné ozdoby na svícny a jiné
výrobky s vánoční tématikou. Kromě dobré nálady můžete vzít z
domova cokoliv na zdobení (sušené listy, květy, plody, pomerančovou kůru či oříšky, keramické misky nebo květináče) popř.
tavné pistole. Děti si mohou kreslit a lepit co je zrovna bude bavit.
Budeme se těšit.
Hanka Šípková (sipkovahanka@gmail.com)

Zveme vás na malý

VÁNOČNÍ TURNAJ

odpoledne děti našly poklad – truhlu s dárečky, které si odnesly domů
na památku. Od čarodějnice dostaly nápoj vítězství a červí dort.
Myslím si, že ten, kdo za námi přišel, si odpoledne užil. Všem, kteří se
na přípravě akce podíleli, moc děkujeme a věříme, že naše spolupráce
bude i nadále pokračovat. Velké díky patří i obci za finanční podporu.
Poslední akcí v letošním roce bude PEKLO, které se otevře 7.12.2019
v 16 hodin. Slibujeme, že to bude stát za to.
Petra M. a Tereza M.

Obchvat obce Řiště

Na konci měsíce října byla v Řištích otevřená přeložka komunikace
III/17725 tedy Obchvat obce Řiště. Samotnou výstavbu provedla firma
M-Silnice xxxxxx a investorem byl po několika jednáních nakonec
Jihočeský kraj. Celkové náklady činily 9 192 537,22 Kč včetně DPH.
Jsme rádi, že se podařilo zrealizovat akci, na kterou čekali obyvatelé
obce bez nadsázky několik desítek let. Věříme, že stavba bude sloužit ku
prospěchu všem, a to jak místním, tak všem tudy projíždějícím řidičům.

Vítání občánků
V sobotu 26. 10. se uskutečnilo na zámku ve Lnářích vítání občánků
obce Předmíř. Tentokrát se konalo ve Svatebním sále, jehož prostory
všechny naprosto uchvátily. Za přítomnosti představitelů obce
a rodinných příslušníků, kteří sál zcela zaplnili, jsme přivítali celkem
7 nových občánků – Štěpánku Fojtíkovou, Kryštofa Boltnara, Jakuba
Červenku, Antonína Žežulku, Karolínu Hopovou, Lauru Palivcovou
a Mikuláše Beneše.
Hlavního programu se se ctí ujali pan starosta s panem místostarostou,
příjemným osvěžením bylo vystoupení Terezy Chourové, Lindy
Chourové a Dominika Martínka, které připravila paní Tereza Martínková,
a pomyslnou třešničkou na celém příjemném obřadu bylo po předání
dárků a zápisu rodičů v pamětní knize závěrečné fotografování, které
měl na starosti pan Milan Demela, který pro všechny připraví foto
leporela.
Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme hlavně pevné
zdraví, mnoho štěstí, hodně spokojenosti a radosti.

V PING-PONGU
kdy:
čtvrtek 26. prosince
kde:
sál Kulturního domu v Myšticích
v kolik: 8:00 prezentace

Rozloučení
s prázdninami
Dne 30.8.2019 jsme se jako
každý rok loučili s prázdninami. Pro
loňskou malou účast jsme se rozhodli
přesunout akci na odpoledne místo
Pře d míř
večer, v domnění, že přijdou i menší děti.
To se nám nepotvrdilo. Štěstí, že máme hodně
příznivců v okolních obcích, kteří nás pravidelně navštěvují a my jim za
to moc děkujeme.
Trio Jana, Honza a Tereza připravili pohádkovou cestu s pěti stanovišti,
kde na děti čekaly úkoly a za jejich splnění získaly odměny. Setkaly se
s čarodějnicemi, s čertem a vodníkem, autoservisem Pata a Mata, vlkem
a zajícem a v neposlední řadě s Mickey mousem a Minie. Na závěr

Pozvánky na akce
V sobotu 30. 11. proběhnou v Předmíři dvě, již tradiční, akce. Od
13:30 Pletení adventních věnců a od 17:30 Rozsvícení vánočního
stromečku, na kterém vystoupí se svým programem místní děti.
Týden nato, v sobotu 7. 12., od 16:00 hodin bude připravena pro
děti i dospělé další akce, a to „Peklo v Předmíři“. Rok 2020 přivítáme
Novoročním pochodem na Metelskou horu. Sraz účastníků bude
ve 13:00 u kapličky v Zámlyní a pokračovat budeme přes Předmíř
a Metly. Na všechny tyto akce zveme širokou veřejnost (nejen) ze
všech našich obcí .
Pavel Karlík – starosta obce
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Zelená stuha přinese Krupobití zničilo střechu v Lením areálu
Firma PROTOM Strakonice, s.r.o. vyměnila na budově v Letním
do pokladny městyse areálu
střešní krytinu nad terasou, která byla zničena krupobitím.
Celkové náklady činily 153 084,-Kč. Kromě spoluúčasti 1.000 Kč
celkem 925.000
uhradila náklady pojišťovna Koopetrativa.

K dotacím za Zelenou stuhu ve
výši 500.000,-Kč od Ministerstva
Rad
životního prostředí a 400.000,- od
o m y š l jihočeského
kraje, ještě navíc schválilo
zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém
jednání dne 19.9.2019 poskytnutí daru pro městys ve výši
25.000,- Kč. Zelenou stuhu získal městys v rámci soutěže Vesnice
roku za péči o zeleň a životní prostředí. Symbolický šek na 500
tisíc korun od Ministerstva životního prostředí převzal starosta
Luboš Peterka první říjnový den v sídle Senátu ČR, kde se konalo
slavnostní vyhlášení celorepublikových výsledků. Zároveň převzal
Čestné uznání od Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
za aktivity obce při utváření a péči o veřejný prostor a historické
kulturní dědictví.

V Radomyšli bude 26 nových parcel
Firma PROTOM Strakonice, s.r.o. dokončila akci
„ZTV Radomyšl – lokalita
Za Humny, stoka A, Řad A“.
Cena díla 1.561.885,-Kč vč.
DPH. Cílem této akce bylo
přivést vodovod a kanalizaci
na hranici lokality, kde bude
26 stavebních parcel pro rodinné domy. Aby byl v lokalitě
dostatečný tlak vody musela
se vybudovat přečerpávací
stanice . Sítě a komunikace
v samotné lokalitě by
měly
být
vybudovány
v příštím roce a v roce 2021
předpokládáme, že zde
začnou vyrůstat nové domy .

Přečerpávací stanice

Základní škola bude mít novou učebnu
chemie a fyziky a snad také nový výtah
a zateplenou tělocvičnu

Pokračují opravy kanalizace
Ještě v letošním roce budou provedeny opravy havarijního stavu
části kanalizace v ulici Sokolská poškozené posledním přívalovým
deštěm. Předpokládané náklady činí 433 272,- Kč bez DPH. Práce
byly objednány u firmy STAVBY BOKR, s.r.o., Blatná.
Projektantem Ing. Korbelem byla vyhotovena projektová
dokumentace na rekonstrukci 4 úseků kanalizace v Radomyšli,
která by měla proběhnout v roce 2020. Celkové předpokládané
náklady bez DPH činí 4.243 000,-Kč a městys bude na tuto akci
žádat o dotaci.

Tenisový kurt má nové oplocení
Firma PLOT-TEAM s.r.o realizovala
nové
oplocení víceúčelového sportoviště u ZŠ. Cena
díla činila 282
893,-Kč. Původní
kovové oplocení
bylo v dezolátním stavu a hrozilo zde nebezpečí úrazu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Rozhodnutí o poskytnutí
dotace Základní škole Radomyšl na projekt „Modernizace
přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“. V rámci projektu
bude vybavena a zmodernizována odborná učebna přírodních věd
pro výuku chemie a fyziky. Bude pořízeno vybavení, které nahradí
současné nevyhovující vyučovací pomůcky. Provedeny budou
také drobné stavební práce a úpravy. V přírodovědné učebně
poté bude moci probíhat plnohodnotná a moderní výuka chemie
a fyziky. Konkrétními klíčovými kompetencemi, na něž se projekt
váže, jsou práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.
Učebna bude vytížena minimálně 11 vyučovacími hodinami týdně
a svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele.
K učebně bude zajištěn bezbariérový přístup od vchodu do budovy
pomocí schodolezu. V budově školy bude také bezbariérová
toaleta. Celkové předpokládané náklady činí 1.687 364,-Kč. Dotace
1.602.996,57 Kč. Realizace proběhne do 31.10.2020
Městys ve spolupráci s firmou G-PROJECT, s.r.o. připravuje
podání žádosti o dotaci na akci „Výtah ZŠ Radomyšl“. Jedná se
o náklad cca 1,3 mil. Kč. Žádat budeme o 90 % dotaci a když vše
dobře dopadne proběhne realizace během léta 2020.
Firma IDR STAVBY s.r.o. připravuje projektovou dokumentaci
na akci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny
ZŠ Radomyšl“. Jedná se o zateplení vzduchotechnikou včetně
elektroinstalace. Žádost o dotaci chceme podat v roce 2020.

U areálu TJ bude nové parkoviště
Probíhá stavební řízení na akci „Radomyšl parkoviště TJ“ v rámci
kterého vznikne 25 nových kolmých parkovacích míst. V areálu
se koná v průběhu roku velký počet akcí a parkování je zde
velký problém . Předpokládaná cena je 477 000,-Kč a realizace se
uskuteční v roce 2020.

Obřadní síň projde obměnou
Sociální kulturní a sportovní výbor v čele s předsedou Pavlem
Křížem připravil návrh na vylepšení obřadní místnosti na radnici
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v rámci kterého dojde k výměně vnitřních dveří, stará křesla budou
nahrazena novými stejně tak jako obřadní stůl a rekonstrukcí
projde také předsíň.

• Projektant Ing. Slováček připravuje projekt na realizaci chodníku

Na kostele sv. Jana
Křtitele proběhla I. etapa oprav střechy a krovu.
Konkrétně
byla
provedena
výměna
krovu východní části
presbytáře napadeného
dřevomorkou,
výměna
šindelové
krytiny
sanktusníku,
oprava
hrotnice, repase kříže
a oprava hromosvodu.
Celkové náklady činily
560 000,-Kč z toho příspěvek MK 300 000,- Kč.
Městys přispěl na tyto akce v letošním roce formou daru ve výši
200 000,-Kč

• Klubovna v Leskovicích bude do konce roku osazena novým

Vítání občánků

Investiční akce v místních částech

• Na základě výsledků výběrového řízení byla uzavřena SOD

s firmou EICHLER „Přístřešek a zázemí pro dětské hřiště Rojice“.
Na celkové náklady 641 953,99 Kč na tuto akci, která se bude
realizovat na jaře 2020, bude městys čerpat dotaci z POV
Jihočeského kraje ve výši 400.000,-Kč.

• Hasičská zbrojnice v Rojicích proběhla zásadní rekonstrukcí

zejména díky aktivitě místních občanů, kteří veškeré práce
realizovali svépomocí.
kolem silnice II. třídy v Domanicích od nové zástavby směrem
od Radomyšle do centra obce.
akustickým podhledem.

• Plány na vybudování cyklostezky z Leskovic do Radomyšle
ztroskotaly bohužel na nesouhlasu majitelů jednoho z pozemků.

• V klubovně v Lázu budou osazena nová plastová okna
a připravuje se projekt na připojení objektu na obecní studnu
a vybudování WC včetně nové jímky.

Jednota Volyně zahájila stavební úpravy
marketu v Radomyšli
V letošním roce proběhnou opravy za cca 700 000,- Kč, které
zahrnují opravu fasády, střechy, hromosvodu, větracích mřížek,
nátěry zábradlí, výloh, mříží, výměnu oken v patře a nové 3D
nápisy. V plánu je výměna oken v přízemí, přesun plynových bomb,
rekonstrukce podlahy v prodejně a ve spolupráci s městysem
oprava schodišť, chodníků a prořezávka stromů

Pokračují opravy obou kostelů
V kostele sv. Martina
proběhla oprava kaple
Božího hrobu v rámci
které byla provedena
oprava krovu, střešní
krytiny, klempířských
prvků a části fasády.
II. etapou pokračovalo
restaurování
soch
a kříže kalvárie. Celkové
náklady činily 785 745,Kč z toho příspěvek
Ministerstva
kultury
700 000,- Kč.

Tradiční vítání občánků se konalo v sobotu 19. října 2019
v obřadní síni Úřadu městyse Radomyšl. Na obřad jsme pozvali
devět dětí narozených v období od 1.3.2019 do 31.8.2019, přišlo
jich sedm. Dva chlapci
a pět holčiček.
Přítomné přivítal předseda sociálního a kulturního výboru pan Pavel
Kříž. Obřad zpestřily kulturním vystoupením děti
z mateřské školy v Radomyšli pod vedením paní
učitelky Lenky Poklopové
a Kateřiny Mrázové.
Po projevu starosty městyse pana
Ing. Luboše Peterky
se novopečení rodiče podepsali do
pamětní knihy městyse. Zároveň s přáním předal starosta
rodičům
pamětní
list k narození dítěte a finanční dar od
městyse. Maminky si odnesly květiny a dárkový set – plyšového
medvídka s dečkou pro miminka.
Na závěr obřadu se na památku rodiče se svými dětmi
vyfotografovali. Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně
štěstí, zdraví a lásky.
Olga Majerová, matrikářka

V opravené komendě se slavilo
V zaplněné komendě v areálu fary se 2. listopadu odehrály
oslavy 30. výročí Sametové revoluce a proběhlo zde slavnostní
uvedení knihy o historii městyse „Z dějin Radomyšle“ od Bořivoje
Nechvátala a kalendáře na rok 2020, složeného z obrazů Valentina
Horby, který nese výstižný název „Moje zlatá Radomyšl“. Mezi hosty
byli kromě zmíněných
autorů také ředitelka
Muzea středního Pootaví
paní
Ivana
Říhová,
historik Suverénního řádu
maltézských rytířů pan
Milan Buben, nebo pan
Ondřej Chvojka, který
zde zastupoval Jihočeské
muzeum
v
Českých
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Budějovicích. Starosta Luboš Peterka konstatoval, že investice
do komendy byly letos dokončeny schodištěm, novou podlahou
v patře a připojením na elektřinu. Na celkové náklady kolem
2 mil. Kč významně přispělo Ministerstvo kultury. Nyní se ve
spolupráci s Muzeem středního Pootaví a Jihočeským muzeem
připravuje expozice, která bude instalována v přízemí budovy.
1. patro bude určeno k pořádání různých akcí tak, aby budova žila.
Otevření muzea je naplánováno na červen 2021.
Návštěvníci si následně vyslechli zajímavé pásmo hudby
a slova, mapující události Sametové revoluce. Sametově s loutnou
a akordeonem – tak se jmenoval program, který připravila hráčka
na akordeon Jitka Baštová s loutnistou Jindřichem Mackou.

Historický úspěch
radomyšlského nohejbalu
V zápase o 3. místo Botas Dorostenecké ligy porazili naši
mladí nohejbalisté TJ Sokol Zbečník 4:1 a vybojovali tak bronzové
medaile. Slavnostní dekorování proběhlo v sobotu 19. října v Praze
na „Superfinále“.

Dole zleva: Tomáš Věženský, Tomáš Havlík, Adam Vachulka, Martin Švancar,
Tomáš Ježek, Nahoře zleva: předseda TJ Milan Koubovský, Lukáš Votava,
Josef Slavíček ml. Filip Hokr, Martin Buriánek, trenér Josef Slavíček st.

Novinky od chovatelů
Na závěr chovatelské sezóny pracujeme na zazimování
holubníků a králíkáren a již je trochu času Vás informovat o tom, co
se v tomto roce událo.
Už na začátku roku 2019 jsme se vrhli na obnovování areálu za
radnicí, kde se koná tradiční pouťová výstava drobného zvířectva.
A že jsme si nedali malé úkoly! Rozhodli jsme se nakoupit nové
voliéry pro holuby a zrenovovat klece pro králíky a celkově
poupravit již zašlý vzhled výstavního vybavení. Takže se brousilo,
natíralo, nýtovalo, montovalo a uklízelo… Ale za každou prací stojí
nejedny pracovité ruce. A tak musím poděkovat opravdu všem
členům sdružení. Jmenovitě bych chtěla za velký podíl zmínit
přítele Vláďu Majera a Jana Karvana za smontování voliér, Karla

a Václava Sládka z Oseka za výrobu nových dřevěných podlážek pod
klece, přítele Josefa Šindeláře a v neposlední řadě novou členku
Helenu Tomáškovou. Prostě každý pomohl, jak bylo v jeho silách
a semkli jsme se, aby výstava byla perfektní.
To se doufám zdařilo a opět jsme přivítali velké množství
návštěvníků. Cestou z pouťových atrakcí na výstavu lákala nová
cedule od Evči Sosnové a dokonce jsme měli i květinovou výzdobu
od Blanky Peterkové. Je moc hezké, když jsou v obci ochotní
a šikovní lidé a spolu vytvoří takovou povedenou akci.
Počasí bylo pěkné, i když zvířata by možná ocenila o pár
teplotních stupňů méně, ale všechna to zvládla bez újmy. Během
výstavy vždy probíhá jeden den hodnocení, kdy se pozvou odborní
hodnotitelé zvířat a druhý den je otevřeno pro veřejnost. Vystavili
jsme 60 králíků, 100 holubů a 26 klecí drůbeže. Účastnilo se
35 vystavovatelů ze spřátelených organizací v Záhoří, Blatné
a Česticích.
Letos máme ještě v plánu hodnotící schůzi, kde si řekneme
plány a podněty na rok 2020. Kromě kvalitního chovu králíků,
holubů a drůbeže se zaměříme na rozšíření stávajících 16 členů
o další chovatele. Pokud by měl někdo zájem se k nám přidat, sdílet
chovatelské zkušenosti nebo si dojít pro radu, jak s chovem začít,
ozvěte se na kontakt níže. Rádi Vás uvítáme.
Na závěr chci zmínit vstřícnost vedení Městyse Radomyšl, které
nás podpořilo finančně i technicky. Děkujeme!
Radka Žáková, předsedkyně sdružení, ČSCH z.s., Základní organizace
Radomyšl, chovateleradomysl@seznam.cz, 777 033 425

Babí léto s bábinkami
Na začátku září se bábinky vypravily do Komunitního centra
aktivního života v Blatné, kde se konaly Seniorské hrátky. Této akce
se zúčastnily již v loňském roce, proto si ji letos rády zopakovaly.
Hned následující den byly pozvány na návštěvu do sousedních Rojic.
Zde je čekalo příjemné posezení v nově opravené hasičské zbrojnici.
V polovině září čekal bábinky dlouho plánovaný celodenní výlet do
Brna. Dopoledne si prohlédly známou vilu Tugendhat a seznámily
se s její historií. Následovala komentovaná prohlídka historického
centra Brna, nejprve autobusem, poté pěší. Celý den zakončila
vyhlídka na město z hradu Špilberk a večeře v hradní restauraci.
Neskončila tím ovšem zářijová aktivita bábinek. Poslední čtvrtek
v září věnovaly výletu na Šumavu. V rámci programu Dostupná
Šumava 2019 navštívily kostel sv. Vintíře a Muzeum dr. Šimona
Adlera v Dobré Vodě, Hůrku s kaplí sv. Kříže a zvýrazněnými základy
kostelíka sv. Vincence, ledovcové jezero Laka, rozhlednu Pancíř,
Železnou Rudu a Zhůří. O cestu na Šumavu byl takový zájem, že
druhá skupina tutéž cestu podnikla o týden později. Je nutno
přiznat, že babí léto bábinkám opravdu přálo a všechny výlety se
jim opravdu vydařily.
Říjen již nebyl tak hektický . Na druhou říjnovou středu připadlo
tradiční loučení s létem v Leskovicích . Sice se oproti obvyklé
tradici o měsíc opozdilo, o to zajímavější program na bábinky
čekal . Na besedu byla pozvána řádová sestra Angelika Pintířová
z Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.
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Kromě tohoto netradičního setkání čekaly
na přítomné dárky vyrobené B. Peterkovou,
I. Poklopovou a V. Janoušovou. Následující
týden bábinky opět
dokázaly, že se nesetkávají jen kvůli vlastní
zábavě, ale dovedou
být i užitečné. Věnovaly jedno odpoledne
údržbě záhonků veřejné zeleně v centru Radomyšle. A protože po
práci by měl následovat zasloužený odpočinek, čekal je v samém
závěru měsíce ještě jeden výlet, ale o tom až příště…
Bábinky

Divadelní spolek Radomyšl

Po náročných přípravách opery -W. A. Mozarta - „Don Giovanni“,
jsme se s plným nasazením vrhli na premiéru a další dvě představení
v Sokolovně v Radomyšli.
Premiéra je vždy velice choulostivé představení. Všichni herci
i technický personál byli jako vždy před premiérou nervózní
a napnutí, aby vše klaplo na výbornou. Vše se připravilo a po roce
příprav odstartovalo.
Premiéra: 11. října 2019 – sobota 19.00 – Sokolovna Radomyšl.
Ještě před začátkem představení jsme nechali vzpomenout na
osobnosti české kultury, které nás opustili – KARLA GOTTA, VLASTU
CHRAMOSTOVOU a našeho dlouholetého člena pana Milana
Prášila.
Představení začalo předmluvou
o stručném výkladu Phdr. Miroslava Žitného o charakteristice opery
a jejího zpracování
režisérem Richardem Semiginovským. Následovala
předehra našeho
elektronického
orchestru. Představení mělo dle publika spád a hlasitým potleskem dávali najevo
„snad úspěšné“ vystoupení všech členů. Snažili jsme se o srozumitelnou deklamaci v českém jazyce – zvláště při zpěvu. Všem členům
po představení bylo z publika předáno množství květin a gratulací. Potlesk ve stoje a dlouhý aplaus vybudil i přídavek vyprodané
Sokolovny. Z představení jsme pořídili video záznam, který bude
po ukončení k dispozici na internetu všem. Bude to další kronika
našeho spolku pro další generace. V neděli 13. října 2019 od 16.00
odehráli 2. Premiéru – Opět musím všechny aktéry vyzdvihnout.
Jakým způsobem – již odlehčeným, kdy z nás spadlo napětí a stres
z premiéry, podali ještě lepší výkony. V pátek 18. října jsme odehráli zatím poslední představení před domácím publikem. Celé ty
tři vystoupení jsme zvládli se stoupajícími výkony. Toto představení zdokumentovala
strakonická televize
STTV. Doufám, že
vše vydrží a v dalších městech našeho
okresu se vše také
povede. 8. října 2019
v divadle Fráni Šrámka v Písku, 9. října
2019 v Sokolovně
v Blatné a 23. a 24.
října 2019 v KD ve
Strakonicích.

Poděkování patří všem členům divadelní spolku Radomyšl
– zvláště panu Richardovi Semiginovskému, který tuto krásnou
operu oper překomponoval a vytvořil tím úplně nové dílo.
Děkujeme všem spokojeným příznivcům našeho spolku za
gratulace. Jsem si jist, že jsme přinesli zase něco nového pro
všechny milovníky opery a zpěvohry v českém jazyce, kterou
dokonale v textu vykreslil Jaromír Nohavica.
Lubomír Mráz – předseda spolku.

Radomyšl poprvé swapuje!

Se spolkem Klíček Radomyšl bychom rádi přinesli informace, jak
se u nás objevil nový trend v oblasti sdílení a využívání věcí. Ve
větších městech dnes již běžná forma výměny oblečení a věcí, které
mohou posloužit dál – tzv. SWAP. Slovo pochází z angličtiny /čte se
„swop“/ a znamená „vyměnit, prohodit, prostřídat“. V současné
době, kdy drtivá většina obyvatel žije v materiálním nadbytku,
je to způsob posílání věcí dále do světa, prodloužení životnosti
a prohlubování šetrnosti k přírodním zdrojům. V případě, že majitel
už nechce danou věc používat, ale je v dobrém stavu, odnese věc
na swap, kde si jí může vybrat někdo jiný a odnést domů k užívání.
Zase naopak je možno přijít na swap a najít tam něco, co přesně
v naší domácnosti chybí. Za věci se neplatí, výměna probíhá
nezávazně, otevřeně.
Taková akce – tedy swap, neboli výměnný bazar – proběhla
26.10. poprvé i v Radomyšli. Vyhlásili jsme výzvu, že kdo má zájem,
může nám předat oblečení pro děti a dospělé, dále knihy a dětské
hračky či příslušenství (např. fusak do kočáru). Sešlo se nám
opravdu hodně pytlů a krabic s vytříděnými předměty. V den konání
swapu jsme vše připravili a roztřídili do přehledných kategorií.
Pro zpříjemnění odpoledne jsme měli připravenou skvělou kávu,
bylinkový čaj a limonádu. Celý swap byl doplněn tvořivou dílnou
Veroniky Kovářové (volyňské hnutí Nemáme planetu B). Jakýkoliv
kousek oblečení si mohli návštěvníci ozdobit obrázkem vytvořeným
přes šablonu barvami na textil.

Z oblečení a předmětů, které si nikdo nevybral, jsme po
předchozí domluvě, nachystali zásilku pro Dětské centrum
Jihočeského kraje sídlící ve Strakonicích. Po swapu jsme tam věci
odvezli a můžeme napsat, že projevená vděčnost byla nefalšovaná
a veliká. Rádi budeme ve spolupráci v budoucnu pokračovat.
Další swap plánujeme uspořádat opět na jaře. Velký zájem
byl o darování přebytečného oblečení, tak to jistě zopakujeme.
Pravděpodobně budeme měnit další okruhy předmětů. Těšit se
tak můžete např. na kuchyňské potřeby, nářadí či další předměty
z domácnosti. Budeme moc rádi, pokud se k nám v dalším kole
přidáte. Ať již jako darující, či někdo, kdo si přijde vybírat! Aktuální
informace o akcích najdete na www.klicek-radmysl.cz či na našem
FB.
Alena Cardová

Co nás čeká?

Víkend v Soběšicích pro ženy, Vánoční trhy 24 listopadu,
Mikulášská nadílka, lidové zvyky v podání baráčníku a žáků školy
v sokolovně 14 prosince, zvonkový průvod a rozsvěcení stromku
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u kostela 15.prosince. Stále běží dílničky drátkování. V lednu
koncert Jakuba Smolíka s předprodejem na radnici. Určitě
využijeme nově vzniklé prostory na půdě komendy pro pravidelné
měsíční divadla pro děti. Nápad§ mnoho tak se máte na co těšit.
za ženy
B.M.

Počasí nám přeje

Tolik diskutovaný Halloween po čtvrté. Letos ovšem výjimečný.
A čím? Soudružností, spoluprací, ochotou. Při průvodu obcí se
dětem v ulicích zjevovaly kostlivci, hroby, hřbitovy, duchové, dýně,
různá světýlka, mumie, blikající vrata řada dalších příšerek. Jsme
moc rády, že k tradiční výzdobě u Mrázů Na sídlišti se zapojila celá
ulice, že se letos přidala i Baborčice a jiní obyvatelé. Řeknete dělají
to pro děti, ale ani tak to není samozřejmost.
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Sliby se mají plnit
V posledním čísle jsem slíbila, že se pořád něco bude dít. A děje.
O podzimních prázdninách to byl rodinný výlet do Netěchovic.
Tři generace dorazily v půl druhé do Zemědělského muzea a pak
už se nezastavily. Jedna skupina šla na farmu a druhá v teple
u kachlových kamen vyráběla vše co se dá z mléka vyrobit. Farmářka
Lucka vše vysvětlila a při tom vznikal tvaroh, podmáslí, syrovátka,
sýr a máslo. Za 40 minut jsme kolektivně utloukli hroudu másla
a pěkně se u toho zapotily Nevypadalo vábně, ale po vyklopení
ze staré dřevěné formy to byla náhle pěkná dobrota. S čerstvým
chlebem ta nejlepší lahůdka na světě. Vše bylo možné ochutnat.
Starší generace povídání zpestřila svými postřehy, zkušenostmi,
radami.
Po výměně skupin se vylezlo na půdu. Zde pěkně v ucelených
blocích bylo vše vysvětleno o zpracování hlíny, masa, mléka, medu,
vlny. Nejen o zpracování byla řeč, hlavně se mluvilo o tom, že člověk
se musí o vše dobře a pilně starat. Králíci slepice, kozy, krávy, ovce,
holubi a tak dále mazliví a zvyklí na děti byly v obležení. Není divu
i na vsích už je jich velký úbytek. Raritou je kozel, který se stříhá
na vlnu jako ovce. Realita, že ta krásná prasátka už jsou msto ve
výběhu na našem stolem.
A nakonec Hopsárium z balíků sena. Kopice obdélníkových
balíků složená na prolézačky, klouzačky a skákačky děti tak utahala,
že zpáteční cestu jsme strávily v tichu a lehkém pochrupkávání.
Děkuji všem, co se nám věnovaly, děkuji Lucce, že nám poradila
hopsání na konec, neboť jinak by jsme asi neviděli nic.
B.M.

Průvod letos vedlo pět duchů a měli moc práce. Přišlo více jak
200 lidiček a mnozí v kostýmech. Táhli se v dlouhatánské řadě,
nedalo se dohlédnout konce. Na hasičárně díky hasičům už hořel
oheň na buřty, probíhala výroba škapulířů, domácí modelíny,
tubusů na pastelky v krásně vyhřáté místnosti.

První ročník rybářských závodů
v Radomyšli
Kousek odtud v Komendě probleskovalo tajemné světlo. Zde
děti, rodiče, škola, školka aj. vytvořily výstavu z dýní, duchů,
strašidýlek, světýlek, pavučin, pavouků, netopýrů, majáků, hrobů
a řady jiných děl. Letos se zapojila i SPŠ Strakonice obalová
technika. Dětem očička jen svítily, dospěláci chválily. A to je ta
největší odměna za ten čas a zimu spojené s přípravou. Pro velký
úspěch jsme otevřely ještě v utery pro školku, školu a jiné zájemce.
Za naše caparty děkujeme všem, co se jakkoliv zapojily.
Za ženy B.M.

Zúčastnilo se 30 rybářů z nichž 15 chytilo
alespoň 1 rybu. Celkem
se chytilo 50 ryb, které
se vracely zpět. Nezávodilo se na počet, ale
na součet délek ulovených ryb. Vítěz Noskovič Kuba chytil 13 ks
v celkové délce 693 cm.
Druhý byl Křivský Luboš,
5 ks v délce 268 cm. Třetí Vojáček Zdeněk, 4 ks

Vítěz Jakub Noskovič převzal pohár
od starosty Luboše Peterky
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délka 221 cm. Ten chytil i největšího kapra, 59 cm. Ráno si rybáři
vylosovali místa na obě kola, chytali od 8 do 11 a po pauze od 12
do 15. Poděkování všem, kteří pomohli s organizací a také s obsluhováním žíznivých a hladových rybářů. Vzhledem ke kladným
ohlasům předpokládáme že akci příští rok zopakujeme.
Michal Vojáček

V sobotu 19. října proběhly v Lázu
oslavy Halloweenu
Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Trojboj byl pro děti výzvou
Vyjeli jsme na kole a na in – linech
S kroužkem sportovních aktivit jsme využili krásného babího
léta a uskutečnili jsme už dva výlety. Na kolech jsme v září vyjeli
podle mapy na okruh dlouhý asi 25 km. Děti měly stanovený cíl
a průjezdní body a po celou cestu se střídaly v práci s mapou. Přes
Petrovice, Brloh a Nedílnou jsme úspěšně dojeli k rybníku Milavý,
občerstvili jsme se, odpočinuli a pokračovali přes Velkou Turnou
zpět do Radomyšle. V říjnu jsme popojeli autobusem za Chrášťovice,
obuli kolečkové brusle a pak už silnice mezi Chrášťovicemi a Lázem
byla naše. Frčelo nám to výborně. Vyzkoušeli jsme jízdu po jedné
noze, jízdu pozadu a proběhly i drobné závody na čas. Sešla se
skvělá partička sportovně nadaných dětí a je radost s nimi trávit
sportovní chvíle.
Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Již druhý ročník atletického trojboje byl uspořádán ve slunečném
odpoledni uprostřed října ve školní družině v Radomyšli. Děti pro
své zápolení využily atletický ovál hned za školou. Soutěžilo se ve
třech disciplínách – skok daleký, běh na 60 metrů a hod kriketovým
míčkem.
Ty nejmladší děti se pomalu seznamovaly s jednotlivými disciplínami královny sportu a snažily se
vydat ze sebe to nejlepší.
Pro ty starší nebyly jednotlivé disciplíny nic nového,
ale o to víc chtěli uspět.
Hodnoceny byly výkony
děvčat i chlapců ve všech
třech disciplínách dohromady po jednotlivých
kategoriích. Tedy nestačí
umět jen rychle běhat, ale
měly by také průběžně trénovat házení a skok daleký, tedy všestrannost. „Mě se tu tak líbí,“
prohlásila Emička Parči z první třídy a zřejmě se její pocity odrazily
i na výsledcích, protože si v první kategorii odnesla třetí místo .
Děti celé odpoledne strávily ve výborné a bojovné náladě.
Odměnou jim kromě diplomu a medaile byla i malá sladkost na
doplnění vydané energie.
Výsledky:
1. kategorie:
		
		
2. kategorie:
		
		
3. kategorie:
		

1. místo – Vítek Pavešic,
2. místo – Josef Bažata,
3. místo – Ema Parči
1. místo – Jan Mrázek,
2. místo Matěj Krůta,
3. místo Adam Demetr
1. místo – Jakub Benedikt,
2.-3. místo – Natálie Nagyová a Radka Janová
Alena Šrámková, ZŠ Radomyšl

První krůčky malých házenkářů
na ZŠ Radomyšl
Malí házenkáři se do tréninku pustili naplno hned od začátku.
Na první trénink přijel představit házenou předseda klubu HBC
Strakonice 1921 pan Miroslav Vávra, spolu se dvěma hráči A týmu
mužů. Dětem ukázali základy házené, zahráli si s nimi a nakonec
všechny podarovali drobnými upomínkovými předměty. Další
tréninky už zvládáme sami. Pravidelně se nás schází kolem 24.
Několik hodin proběhlo za pěkného počasí na venkovním hřišti a na
zimu se přesuneme do tělocvičny. Učíme se přihrávat, driblovat,
střílet na branku a po několika společných trénincích si zvládáme
i zahrát miniházenou.

V Blatné nám to opět zacinkalo
– závody v podzimní atletice

Dne 4. 10. 2019 se konaly školní atletické závody v Blatné.
Sestavila jsem tým, který měl sedmnáct žáků. Ani chladnější počasí
nám nezabránilo opět vybojovat medaile. Bylo jich celkem sedm.
Martin Šůs
Štěpán Mach
Adéla Machová
Iveta Hochová
Lucie Bláhovcová

150 cm ve skoku vysokém		
120 cm ve skoku vysokém		
125 cm ve skoku vysokém		
3,79 m ve skoku dalekém 		
9,33 s v běhu na 60 m		

2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Štafeta 4x60m Lucie Bláhovcová, Adéla Machová, Andrea Koptová,
Klára Kaplánková 39:46 s mladší žákyně – 2. místo
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da, překonání překážky
po vodorovném laně
a základy topografie.
Leskovice se umístily
v kategorii mladších na
16. místě z 19 hasičských sborů. Díky patří
dětem, že i v takovém
počasí bojovaly, rodičům za velkou podporu
a vedoucím za trpělivou přípravu.
Michaela
Kadečková

Štafeta 4x60m Štěpán Mach, Jakub Ira, Karel Kaplánek, Šimon
Mandl 36:82 s mladší žáci – 2. místo.
Chtěla bych moc poděkovat všem sportovcům, kteří se zúčastnili
a budeme se těšit na další závody.
Johana Šišpelová, ZŠ Radomyšl

Tričkohrátky v Leskovicích
Podzim hraje všemi barvami, a tak i my v Leskovicích jsme se
nechali inspirovat a strávili jsme podzimní sobotní dopoledne
dílničkou pro naše nejmenší. Tentokrát jsme ale trošku obměnili
tradiční dílničky,
které pořádáme
a zaměřili jsme
se na malování
na trička. Velkou múzou pro
nás byla Máša
Kadlecová, která má s těmito
technikami bohaté zkušenosti. Naučila nás
různými způsoby malovat na
již
zmiňovaná
trička a látkové tašky. Dětem, ale i dospělým se barvení velice líbilo a co
kus, to byl originál. Samozřejmě jsme
nezůstali jen u toho a děti si mohly namalovat i ptačí budky, abychom
trošku ten podzim povzbudili. Všichni
byli moc šikovní a myslím, že se všem
jejich úsilí vyplatilo. A jak už to v Leskovicích prostě už bývá, jídla a dobrot
bylo dostatek. Jsme moc rádi, že zde
máme šikovné maminky a tatínky, kteří se vždy rádi zapojí a přijdou si s dětmi něco nového vyzkoušet a vyrobit. Děkujeme všem, kteří se na
akci podíleli, byť jakýmkoliv způsobem.
Tereza Žílová Kadlecová

Mladí hasiči z Leskovic se zúčastnili závodů
v Chlumu u Blatné a sezónu tréninků exkurzí
ukončili na hasičském útvaru ve Strakonicíc
Hra Plamen začíná na podzim okresní soutěží branného běhu
a požární štafety dvojic, letos se konala v Chlumu u Blatné. Mladí
hasiči z Leskovic se letos účastnili poprvé, ale zhostili se zadání
skvěle a přípravu nepodcenili spolu s vedoucími ani rodiče. Šlo převážně o získání zkušeností a nových znalostí. Disciplíny branného
běhu jsou: střelba ze vzduchovky, uzle, požární ochrana, zdravově-

Rojice navštívily bábinky
a Dominik Hašek
Ve středu 4. září 2019
proběhlo setkání místních
s Radomyšlskými bábinkami .
Bábinky přijeli na exkurzi do
našeho zrekonstruovaného
stánku .
Ocenily
nejen
vřelé setkání, ale i pečené
špekáčky . Všichni jsme se
skvěle bavili . Počasí nám
zkazilo setkání rojických
dětí, které jsme nazvali
„Hurá, začala nám škola“ .
Tato akce se uskutečnila až
15 . září 2019 . Připraveny byly různé soutěže a opékání špekáčků .
To už nám počasí přálo a děti si užívaly jednotlivá zápolení včetně
přetahované . Následující víkend, 21 . září 2019, se nesl v duchu
besedy se slavným hokejistou Dominikem Haškem . Pohodového
posezení se mimo občanů z Rojic zúčastnili i zaměstnanci podniku
HEYCO WERK ČR s . r . o . Písek . Setkání bylo zakončeno hokejovým
utkáním v Písku, do kterého se zapojil i Dominik Hašek . Také se
slavilo Rojické posvícení . Nechyběly hnětynky, grilovaná žebírka
a ani harmonika .
Marie Hřebíčková
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Představení Dívčí válka
v Sedlici
V sobotu 28. 9. se sedlické
sokolovně odehrála nesmrtelná
parodie na známou pověst o Dívčí
válce, aneb jak to Alois Jirásek
neviděl. O zábavu se postaral pražský
Sedlice
ochotnický divadelní soubor divadla
Okko.
František Ringo Čech v 80. letech minulého století použil tuto
předlohu a přepracoval ji tak, že v podstatě zůstal pouze název,
některé postavy a jedna jediná věta. Podařilo se mu však vnést
do pověsti mnohem více optimismu, kterého je dnes jako šafránu.
O dalším plánovaném představením tohoto mladého,
ochotnického souboru s velkým smyslem pro humor vás budeme
informovat.
Autor: Jitka Prokopcová

Cyklozastávka Sedlice
I město Sedlice se, jako již tradičně, zapojilo do akce Ukončení
cyklistické sezony, která letos proběhla v neděli 6. října. Nutné je
ale dodat, že letošní ročník probíhal inovativním způsobem pod
názvem Oficiální ukončení cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji
aneb Za krásami Blatenska. Do akce se tak mohli zapojit milovníci
cyklosportu z celého kraje.
Město Sedlice zřídilo základnu pro unavené jezdce v budově
hasičské zbrojnice. Připraveno bylo bohaté občerstvení – výborné
zelňáky i bramborová buchta a spousty lahodného pití nejen
pro zahřátí. Mysleli jsme i na kulturní vyžití, a proto společnost
Sedlická krajka o.p.s. připravila menší výstavu mapující historii
krajkářství v Sedlici.
Celkem se u nás zastavilo více než 200 jezdců z různých končin
našeho kraje. Občerstveni a v dobré náladě pak zamířili zpět do Buzic,
kde všechny trasy končily.
Autor: Mgr. Kateřina Brabcová

Halloweenský rej v Sedlici
V sobotu 26. října se uskutečnil první ročník halloweenského
strašidelného bálu v Sedlici. Tato akce byla již v pořadí sedmou
oslavou tohoto svátku v našem městě.
Ples naplánovaly a uspořádaly členky Českého svazu žen Sedlice.
A že se jim to tedy opravdu povedlo!
V sedlické sokolovně se po čtvrté hodině odpoledne začaly
dít divy. Sál se pomalu zaplnil strašidly, čarodějnicemi, čaroději,
mumiemi a jinými kostýmy. Za zvuků pohádkové diskohudby se
všechny masky předváděly v plné kráse. Vládla výborná nálada.
O zábavu nebylo nouze. Mne nejvíce oslovil zajímavý fotokoutek.
K dispozici byly vtipné nápisy, ale i další pomůcky jako strašidelné
zuby nebo oči na špejli, které dokreslovaly pořízené umělecké
fotografie.

Již tradičně proběhla soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni. Letos
se vybíralo z 11 dýní a šance na vítězství měli všichni. Každé dítě
mělo možnost hlasovat pro tři různé výtvory. Hlasovací lístky se
vhazovaly do připravené nádoby. Vítěznou odměnu si nakonec
vydlabala Kačka Dolejšová.
Soutěžilo se také o nejhezčí strašidelný kostým. Porota
měla nadlidský úkol vybrat mezi téměř stovkou kostýmů ten
nejzajímavější. Po velkém a nesnadném rozmýšlení nakonec ocenila
duo strašidelných princezen (Charlotka Šlapáková a Simonka
Jarošová), dále strašidelnou nevěstu Natálku Šlaisovou a kvarteto
kamarádek v opravdu strašidelných maskách (Kačka Dolejšová,
Kája Brabcová, Majda Mazáčková, Vaneska Trčová). Všechny dívky
si vysloužily pěkné odměny.
Během tanečního řádění probíhaly i další soutěže. Připraveno
bylo například nafukování balonků a tanec ve dvojicích, při kterém
dvojice drží balónek svými těly, nikoliv rukama; shazování kuželek
opravdovou dýní nebo hra na mumii (cílem je omotat svého partnera
toaletním papírem).
Nikdo nezůstal bez odměny. Pro všechny děti byly připraveny
balíčky se sladkostmi či ovocem.
Při tanci i soutěžích tři hodiny utekly jako pár minut a v osm
hodin večer nastal čas se rozloučit. Všichni odcházeli domů
s úsměvem na rtech a to je pro nás nejlepším důkazem, že se večer
vydařil. Už teď se těšíme na další ročník.
Autor: Kateřina Brabcová (Český svaz žen Sedlice)
Foto: Kateřina Prexlová

Oslava vzniku Československa a uctění
památky padlých v 1. světové válce
V pondělí 28. října uspořádalo město Sedlice ve spolupráci
s Československou obcí legionářskou, jednotou Strakonice a SDH Sedlice
připomínku 101. výročí vzniku Československa s uctěním památky
padlých v 1. světové válce.
Před začátkem hlavních pietních aktů v Sedlici jsme objeli osady
a při pietních aktech zde položili věnce k pomníkům padlých. Začínali
jsme ve 13 hod. u pomníku padlých v osadě Holušice, pokračovali
v Mužeticích a Němčicích. Všechny tyto pietní akty probíhaly stejně,
po přivítání účastníků hlavním řečníkem Davidem Maňhalem
následoval projev starosty města Sedlice, pana Vladimíra Klímy.
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Pan starosta v něm velmi výstižně přirovnal naši republiku ke
101. leté dámě a přečetl její chorobopis. Následoval proslov
Davida Maňhala, který připomněl význam 28. října jako dne vzniku
naší moderní státnosti a jeho odkaz, připomněl i některé události
1. světové války a zmínil se i o konkrétních pomnících padlých
v jednotlivých osadách. Následovalo kladení věnce a uctění
památky padlých delegacemi, za delegaci města Sedlice to byl pan
starosta Vladimír Klíma a paní místostarostka Kateřina Brabcová,
za SDH Sedlice to byli velitel sboru František Doušek, Zdeněk
Kylberger, za hasičky Barbora Doušková a Lenka Podsklanová. Poté
následovaly státní hymny Rakouska-Uherska, ČR, SR. Památku
padlých jsme uctili i minutou ticha za zvuků Večerky. Stejný průběh
měly i pietní akty v Mužeticích a Němčicích. Nejpočetnější účast
na pietních aktech v osadách byla v Mužeticích, kde u pomníku
padlých místní občané zapálili i svíčky.
Od 15 hod. začínaly hlavní pietní akty v Sedlici. Jako první
jsme uctili památku ruského legionáře Martina Taliána, padlého
u Zborova, u jeho rodného domu. David Maňhal stručně připomněl
život Martina Taliána a jeho působení v čs. legiích v Rusku. Paní
místostarostka Kateřina Brabcová zarecitovala na počest legionáře
Martina Taliána báseň Ladislava Stehlíka Zborovským. Následovalo
zavěšení věnce k pamětní desce na rodném domě a uctění památky
Martina Taliána delegacemi města Sedlice, SDH Sedlice a Čs. obce
legionářské.
Následovalo uctění památky poručíka ruských legií Josefa Šavrdy
u jeho rodného domu. David Maňhal opět připomenul jeho život
a statečný boj ve službách srbské dobrovolnické divize a ruských
legií. Oslavnou báseň „Drahý strýčku“, kterou v roce 1937 napsal
sedlický děkan Matěj Kolářík k poctě Josefa Šavrdy, přednesla
hrdinova prapraneteř, paní Hanka Hrdličková.
Hlavní pietní akt se konal u pomníku obětem světových válek
na náměstí TGM. Pan starosta Vladimír Klíma opět na úvod shrnul
101 let republiky v podobě jejího chorobopisu. David Maňhal
ve svém proslovu kromě významu a odkazu 28. října a událostí
1. světové války zmínil i osobnost prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka a tradici oslav 28. října v Sedlici v době první republiky.
Poté přednesla paní místostarostka báseň ,,Vlasti na uvítanou“ od
Antonína Sovy, kterou při oslavách 28. října v Sedlici v roce 1920
recitovala žákyně 2. třídy měšťanské školy v Sedlici Anna Hokrová.
Následovalo opět kladení věnců, státní hymny a Večerka. Po skončení
byla v zasedací místnosti radnice pro zájemce připravena tematická
výstava k 1. světové válce a tiskové materiály Čs. obce legionářské.
Čestnou stráž tvořili praporečníci SDH Sedlice a vojáci
v historických uniformách c. k. 11. píseckého pěšího pluku, čs. legií
v Rusku a čs. armády.
Všechny 3 pietní akty v Sedlici proběhly i před kamerou
regionálního zpravodajství České televize. Po jejich skončení byl
se sedlickými členy Československé obce legionářské, br. Davidem
Maňhalem a br. Miroslavem Šavrdou, natočen rozhovor, který
byl ještě tentýž den odvysílán ve Studiu ČT 24, ve Zprávách od
17:30 hod.
Děkuji všem občanům, kteří se oslav zúčastnili, panu starostovi,
paní místostarostce, veliteli, hasičkám a hasičům SDH Sedlice,
praporečníkům i dobrovolníkům čestné stráže v historických
uniformách, br. Miroslavu Šavrdovi i jeho dceři, paní Hance
Hrdličkové.
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Věřím, že se oslavy 28. října stanou v Sedlici a jejích osadách obnovenou
každoroční tradicí. Stojí přeci za to připomenout si hlavně v tento
sváteční den tradici svobody a demokracie v naší zemi jako základu naší
moderní státnosti a na chvíli se tak zastavit a udělat si čas na tuto oslavu.
Text: David Maňhal
Foto: František Jirsa

Podzim v ZŠ Sedlice

Po zahájení školního roku se provoz ve škole dostal do normálu
– nové poznatky, zkoušení, úkoly, písemky. Kromě běžných činností
se mohou žáci účastnit dalších aktivit. Na škole funguje několik
kroužků – paličkování,
hra na kytaru, výtvarný,
keramický, florbal, karate, sportovní hry, hra na
flétnu.
Poosmé jsme uspořádali sedlický Běh naděje,
žáci z MŠ i ZŠ předvedli pěkné výkony, přálo
nám i počasí. V Blatné
proběhly tradiční atletické závody, ve kterých
se naši reprezentanti
neztratili.
Medailové
Běh sedlických nadějí
pozice získali Tomáš Baloušek a Monika Židová. Třídy se rozjely na různé exkurze, které
budou pokračovat v průběhu celého školního roku. Letošní spe-

Podzimní vycházka na Mužetický vrch

Výlet na Boubín

Výlet na Prášilské jezero
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cialitou byly exkurze na Prášilské jezero a Boubín, na které si žáci
vydělali sběrem papíru a hliníkových plechovek.
A co nás v nejbližší době čeká? V listopadu „oblíbené“ třídní
schůzky, vystoupení žáků na předvánočních akcích, mikulášská
nadílka, vánoční prázdniny. V listopadu by měla proběhnout okresní kola
v halové kopané a ve florbalu, kam určitě vyšleme naše reprezentanty.
Deváťáci již nyní vybírají budoucí střední školy. V prosinci proběhne
čtvrtý Vánoční workshop, jehož první tři ročníky byly velmi úspěšné.
Marek Charvát

Vánoční workshop

V pondělí 9. prosince proběhne na naší škole již čtvrtý Vánoční
workshop. Od 14 hodin budou probíhat tvořivé dílny, ve kterých si
zájemci vyzkouší různé techniky a vytvoří si vlastní výrobky s vánočné
tématikou. V 16 hodin bude v tělocvičně zahájeno kulturní vystoupení
jednotlivých tříd. Na závěr si pak všichni společně zazpíváme vánoční
koledy. Po celou dobu si budou moci návštěvníci zakoupit výrobky
našich žáků a vánoční cukroví. V provozu bude i naše kavárna. Všichni
jsou srdečně zváni.
Marek Charvát

Zprávičky z MŠ Sedlice

V novém školním roce naše řady rozšířili tříletí kamarádi, kteří si brzy
zvykli na nové prostředí mateřské školy a začali se obohacovat novými
zážitky. Odloučení od maminky a tatínka je těžké v každém věku. Proto
obdivujeme naše malé hrdiny z první třídy Berušek, že tuto náročnou
situaci zvládli tak rychle a do školky chodí již s odvážným odhodláním
a spokojí se na dlouhou chvíli se společností svých vrstevníků. Seznamují
se s novými hračkami, učí se s námi říkanky, písničky, hrají zábavné hry
a těší se i na návštěvy, které nás přijíždí potěšit a pobavit. Jako první
k nám přispěchalo divadélko LUK z Českých Budějovic s legračně
upravenou pohádkou „O Budulínkovi“. Celé představení jsme s napětím
očekávali, co se bude odehrávat, kdo a jak Budulínka zachrání před
dotěrnými liščaty.
Vše dobře dopadlo, a tak se děti mohly soustředit na sportovní výkony
společně se staršími kamarády ze základní školy. Zúčastnili jsme se
8. ročníku „Běhu sedlických nadějí“, který Základní škola Sedlice pořádá.
Všichni malí sportovci byli za svůj výkon odměněni malou sladkostí a ti
nejrychlejší i krásnými medailemi. Po sportovních výkonech se naši
předškoláčci začali připravovat na návštěvu Domova s pečovatelskou
službou v Sedlici. Doufáme, že se babičkám a dědečkům program
a pohádka v podání malých herců líbila a alespoň trošku jim udělala
radost.
Podzim jsme přivítali vycházkou za barevnou přírodou a za zvířátky.
Cestou jsme pozorovali starostlivé ovečky se svými mláďátky a skotačivé
kozičky. Starší děti ze třídy Zajíčků si v Sedlické oboře prohlédly za
podrobného výkladu správce obory pana J. Brožovského vystavené
expozice a zvířecí obyvatele obory. Za námi do školky přijel pan M.
Tůma s velmi zajímavou přednáškou o myslivosti doplněnou mnoha
názornými ukázkami trofejí, obrazovým materiálem i nepostradatelnými
mysliveckými pomůckami. Jako překvapení jsme viděli na školní zahradě
praktickou ukázku výcviku loveckých psů. Na školní zahradě jsme si
rozdělali podzimní ohýnek a připomněli jsme si, jak chutnají v ohništi
upečené brambory.

V listopadu se potěšíme s pohádkou divadla KOS „Pan doktor
Léčímrád“, návštěvou městské knihovny a výpravou za divadelním
představením do Blatné, které nám připomene blížící se „čertovský“
čas. My se ale nebojíme a těšíme se na Mikuláše, čerty s andělem,
na krásné adventní období a hlavně na Vánoce! Klidné a bezstarostné
prožití vánočních svátků a především hodně zdraví a štěstí v novém roce
2020 přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Sedlice!		
Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová

HOLUŠICKÁ VZDUCHOVKA

První listopadovou První listopadovou neděli se v Holušicích na
sále v hostinci U Trávníčků konala střelecká soutěž ze vzduchovek pro
děti a dospělé s příznačným názvem Holušická vzduchovka. Obnovená
tradice pod vedením pana Stanislava Trávníčka měla velkou odezvu
nejen u dětí, ale i u dospělých.
V nejvíce obsazené kategorii DĚTI 6-12 let se na stupně vítězů postavily:
1. Jaroslav Flandera
2. Vítek Šindelář
3. Lukáš Kafka
v kategorii OPEN:
1. Nelly Trávníčková

2. Dominik Trávníček 3. Filip Aichinger

V kategorii dospělých ŽENY bylo pořadí následující:
1. Dominika Holečková 2. Jana Koubková
3. Jaroslava Vondrášková
v kategorii MUŽI:
1.Jaroslav Meruna

2. Jakub Kafka

3. Lukáš Caletka

Děkujeme hostinci U Trávníčků za poskytnuté zázemí, za podporu
MěÚ Sedlice a za organizaci Osadnímu výboru Holušice. Těšíme se na
další se na další ročník a kdoví možná bude soutěž součástí poháru
O nejlepšího holušického střelce.
Osadní výbor Holušice

STROMY GENERACÍM
Výsadbou 15–ti ovocných stromů v Holušicích cestou k hajnici do
Maliv byla zakončena první etapa obnovy cest a alejí v okolí Holušic.
Celá mez musela nejprve na výsadbu nové aleje starých českých odrůd
ovocných stromů připravit. Došlo k odstranění náletových dřevin
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a starých stromů,
dále k terénním
úpravám,
a
to
vše za podpory
techniky z MěÚ
Sedlice a aktivních
občanů
Holušic.
Kromě nové aleje
je osázeno i dětské
hřiště.
Výsadba
proběhla v deštivém
počasí, o to více si
vážíme, že jste přišli
a podpořili nás.
Osadní výbor
Holušice

Český svaz žen Sedlice
Celebrita v Sedlici

To, že Český svaz žen
Sedlice je velmi aktivní, co se
kulturního dění týče, není asi
žádné tajemství. V našem
programu ale převažují dětské
akce, a tak jsme se rozhodli
v březnu 2019, že do Sedlice
pozveme nějakou tu celebritu,
kterou
znají
převážně
starší ročníky. Oslovili jsme
známého
režiséra
pana
Zdeňka Trošku, který naše
pozvání přijal. Samotná akce
se konala 16.9. v místním kině.
Lístky byly během pár měsíců
pryč a sedlické kino bylo po
mnoha letech opět vyprodané. Pan Troška přijel se svým kamarádem
a režisérem panem Kališem. Asi všichni známe lidový a upřímný humor
pana Trošky a o ten nebylo onoho večera nouze. Na jevišti strávili něco
málo přes hodinu a půl a rozdával dobrou náladu celému publiku, které
odměnilo oba účinkující velkým potleskem několikrát během večera.
Pan Troška je známý labužník a tak jsme pro něj připravili drobnou
odměnu v podobě výborných sýrů z Chraštovic, domácími klobásami,
hnětynkami a medem ze Sedlice. Jsme rádi, že diváci odcházeli z kina
s úsměvem na tváři a druhý den se nám dostalo i několik děkovných sms
za uspořádání akce. To nás opravdu moc potěšilo.

se stane tradicí a přiláká tak časem i více prodávajících, ale hlavně
nakupujících. Děkujeme Městu Sedlice za zapůjčení stolů.

Vánoční výstava
V zasedací místnosti Městského úřadu v Sedlici se uskuteční
od 5. do 7. prosince výstava vánočních výrobků dětí MŠ a ZŠ Sedlice.
Všichni jsou srdečně zváni, otevřeno bude od 8.00 do 16.00hod.
K zakoupení budou drobné vánoční předměty a dekorace. V sobotu
7. 12. budou k zakoupení zákusky a vánoční dobroty z Cukrárny
Hraběnky.

Česko zpívá koledy
I letos se Sedlice přidá k celorepublikové akci Česko zpívá koledy.
Sejdeme se u vánočního stromu ve středu 11. prosince v 18.00hod.
Zvaní jsou malí i velcí, zpěváci i nezpěváci.

Zpívání u jesliček
26. prosince od 15.30hod. se uskuteční 4. ročník Zpívání koled
u jesliček. Všichni jsou srdečně zváni k poslechu vánočních koled.
Vstupné dobrovolné.

Cestovatelské přednášky jsou zpět
S.O.V.A. (Spolek občanů veřejně aktivních) zahájí v neděli
26. ledna 2020 již třetí řadu úspěšných přednášek z cyklu Neobyčejné
cesty obyčejných lidí. Prvním letošním přednášejícím bude Mudr.
Jan Hlad, který přijde vyprávět o své cestě do země vycházejícího
slunce – Japonsku. Začínáme v 17hod, občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
Kateřina Prexlová

Hasiči

ZPV Plamen Chlum
V sobotu 5. 10.2019 naše družstva mladších a starších mladých
hasičů vyrazili na poslední soutěž v letošním roce – ZPV Plamen
v Chlumu. Počasí nám vůbec nepřálo, neboť pršelo, foukal vítr
a byla zima, takže jsme všichni v zimním oblečení, jeli ukázat, co

2. venkovní bazar v Sedlici
Český svaž žen Sedlice uspořádal ke konci září podzimní venkovní
bazar na náměstí T.G.M. Sešlo se 13 prodávajících, kteří nabízeli
především dětské oblečení, hračky a sportovní vybavení. Počasí nám
přálo a tak dorazili i přespolní nakupující. Doufáme, že venkovní bazar
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umíme. Zázemí pro soutěž bylo skvěle připraveno. Po celý den byl
k mání teplý čaj a občerstvení pro všechny zúčastněné. K obědu
byla moc dobrá polévka, která nás zahřála a poté řízek s chlebem.
I když jsme nevyhráli, odvezli jsme si spoustu zkušeností pro
další soutěže. Také každý soutěžící si odvezl igelitovou tašku
s dárky.

Podzimní brigáda v hasičárně
V neděli 20. 10. 2019 dopoledne mladí hasiči – starší, přidali
ruku k dílu a zúčastnili se tak podzimní brigády kolem sedlické
hasičárny. Vzali košťata, hrábě, lopaty a odstranili mech a trávu
kolem plotu. Někteří pomáhali dospělým s tím, co bylo potřeba.

TJ Sokol Sedlice – starší žáci
Po sezóně 2018, kterou jsme sehráli ještě jako mladší žáci, nás
čekal velký skok do skupiny starších žáků. Začali jsme proto brzkou
letní přípravou již 25. července. Účast některých hráčů pokulhávala,
protože byl čas prázdnin a dovolených, ale větší část mančaftu chodila
pravidelně. Začátek přípravy jsme věnovali výběhům do přírody
a postupně, s blížící se sezónou, jsme začali pilovat také techniku.
Hlavně šlo o přizpůsobování se jiným rozměrům hřiště.
Na první zápas v nové skupině jsme se všichni těšili. Na domácí
půdě jsme přivítali tým Chelčice/Netolice, který jsme dokázali porazit
výsledkem 3:2. Na některých hráčích bylo znát, že letní přípravě
věnovali méně času, ale jako tým jsme zahráli dobře. Celkově jsme za
celou podzimní část sehráli osm zápasů, z toho jsme šestkrát zvítězili
(dvakrát na penalty) a jen dvakrát prohráli.
Z prohraných utkání mě mrzí zápas s týmem Svéradice/Chanovice,
kde jsme soupeři podlehli vysoko 1:9 a utkání se nám vůbec nepovedlo.
Celkově hodnotím podzimní část sezóny velmi dobře, přezimujeme
v tabulce na 4.místě (jen dva body od druhého týmu za zmíněným
týmem Svéradice/Chanovice) a věřím, že stejně dobře, nebo ještě lépe,
si žáci povedou i na jaře.
Rád bych ještě uvedl pár slov o mém trenérském působení v klubu TJ
Sokol Sedlice. Žezlo jsem přebral po Zdeňkovi Balouškovi ml. na podzim
v roce 2018. V tomto období jsem si udělal i trenérskou licenci C na FK
Tatran Prachatice. S mladšími žáky jsme přezimovali na krásném prvním
místě a po jarní části jsme nakonec skončili třetí. Rád bych za tuto dobu
poděkoval Filipu Rakovanovi a Vláďovi Klímovi ml., kteří mi pomáhali na
pozicích asistentů, a byli mi v mých začátcích velkou oporou.
Text: Josef Brabec, trenér
Foto: M. Kovaříková

Peklo otevírá své brány a všechny Vás srdečně
zve na:

Čertovské rojení

1.prosince 2019 od 13:30 do 18:00
na hradě v Buzicích

- návštěva u Lucifera, herna pro čírťata
- čertovský krámek , čertovská pohádka
a kramářská píseň
- čertovská miniškolička práskání bičem spolku Keltoviny
- ohňová show SHŠ Berit Vimperk,
- jarmark, , občerstvení
- kostýmy vítány!
- vstupné: 50 Kč děti a 70 Kč dospělí
Pořádají: Spolek Modrásek a Starožitnosti Zdeněk Sedlák
M ěs t o S e d l i c e s r d e čn ě z v e v š e c h n y
s p o l u o b ča n y n a
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Novinky ze Škvořetic
a Pacelic
Přestože Škvořetice finišují se
zprovozněním kanalizace, která je již
funkční od 21.10.2019 a jednotlivé
domy
se postupně připojují, společenský
Šk
v o ř e t i c e a kulturní život v obci jede na plné obrátky.
7. a 8. září jsme si užili Škvořetickou
pouť se vším všudy, ale hlavně s deštěm. Na hřišti
vypuklo fotbalové klání mezi žákovskými týmy: Svéradicemi a Blatnou
a starými gardami Ančabandem a Sedlicí. Celému odpoledni dominoval
zápas SIGI TEAM SPARTA PRAHA – KOCOUR TEAM ŠKVOŘETICE, kde bylo
možno spatřit známé tváře z fotbalového a moderátorského prostředí.
Přestože zápas skončil prohrou domácích, odměnou jim byl zážitek
ze soubojů s opravdovými legendami českého fotbalu. Po náročných
zápasech proběhla dražba dresu s podpisy hráčů SIGI TEAMU a výtěžek
byl věnován dětskému domovu Zvíkovské podhradí. Program pokračoval
dětským rozloučením s prázdninami. Závěr deštivého dne zakončili
všichni zúčastnění pouťovou diskotékou na malém sále KD.
Souběžně se sportovním odpolednem byla sloužena Mše Svatá
v kapli Panny Marie Bolestné. Pouťový víkend byl zakončen nedělním
posezením s hudbou p. Koubka v místním hostinci. Jedinou skvrnkou na
jinak zdařilé pouti bylo nevlídné počasí. Ale jak řekl jeden klasik: nemusí
pršet, stačí když kape.
V následujících podzimních dnech proběhly také v Pacelicích tradiční
soutěže pro děti: Cyklohrátky a Pacelická tretra.
27.10.2019 se konalo Škvořetické posvícení. Na návsi se peklo
prasátko a vonělo široko daleko, v hospůdce vyhrávala hudba, pivo teklo
proudem a nechyběly ani hnětýnky.
Náš adventní výlet do Plzně je již za dveřmi (7.12.2019) a moc se na
něj všichni těší, protože nastartuje pravou vánoční atmosféru a všichni
si naplno uvědomí, že Vánoce se hlásí plnou silou.
Příští rok budeme oslavovat 640 let Pacelic. Přípravy už jsou v plném
proudu a zveme všechny přátele našich obcí k návštěvě oslav, které
budeme samozřejmě avizovat dlouho dopředu.
Škvořetice i Pacelice mají od letošního roku jednu podstatnou
novinku. Obnovili jsme plnou funkci našich webových stránek
a s pečlivostí tam zapisujeme všechny důležité informace a události. Ne
každý má ale doma počítač, proto jsme se rozhodli, že budeme vydávat
náš, vlastní, skromný „časopísek“ BUBENÍČEK, který v písemné formě
vybubnuje vše důležité pro všechny naše občany a každý ho najde ve
své schránce 1x měsíčně. Začínali jsme se čtyřmi stránkami A5, teď už
nám nestačí stránek osm a do budoucna … kdo ví.
Ještě jedna událost nás velmi potěšila. Přijela nás navštívit paní
Kay Webber z USA. Předem se ohlásila u starosty a projevila přání,
že by chtěla poznat rodiště svých předků. Nechala si vypracovat svůj
rodokmen a zjistila, že její prapradědeček se narodil ve Škvořeticích.
Paní Kay skutečně přijela 7. října a chtěla vidět rodný dům (který ještě
stojí). Moc se jí líbil, protože nynější majitel jej má v perfektním pořádku.
Nadšená byla z kaple Panny Marie Bolestné, která byla ještě naklizená
ze zářijové mše. Kostel Nanebevzetí Páně na Křesovci je sice trošku
zchátralý, ale také se jí líbil, povšimla si kapličky na návsi, no a zámek
přehlédnout snad ani nelze. Starosta se paní Kay omlouval za probíhající
stavební úpravy a vysvětlil jí, že jsou nutné kvůli budované kanalizaci. To

SIGI TEAM SPARTA PRAHA - KOCOUR TEAM ŠKVOŘETICE

Škvořetické posvícení

ovšem netušil, že to paní Kay nadchne ze všeho nejvíc. Ihned projevila
o stavbu zájem, nechala si vše podrobně vysvětlit, vymohla si i exkurzi
v čističce. Při srdečném loučení se naše návštěvnice přiznala, že ve své
vísce ve středozápadní Americe (kde žije 2 500 obyvatel) je předsedkyní
vodárenského svazu. Byla to milá shoda okolností, která potěšila obě
strany.
To, že se výstavba ČOV, vodovodu a kanalizace ve Škvořeticích těší
velkému zájmu místních občanů, bylo patrné na exkurzi v nové čističce
odpadních vod, která měla velký ohlas. Všichni Škvořeťáci se těší, až
odjedou všechny stavební stroje, vše se dobuduje a uklidí.
Čeká nás však další velký úkol – chceme mít hezkou náves. Naši
lidé navrhují různá řešení zkrášlení prostoru uprostřed vsi. Nápadů je
hodně, ale předáme je architektovi, který vše doladí do posledního
detailu. Všichni doufáme, že se změna v budoucnu uskuteční a určitě se
s novou návsí pochlubíme i v Sobáčku.
JK, JH, JCh

Tchořovická pouť
Na konci září se ve Tchořovicích
slaví Václavská pouť. Pro děti byla
v sobotu 28. 9. 2019 od 15 hodin
v místním pohostinství připravena
Tc h
loutková pohádka „Pletené pohádky“
o ř o v i c e v podání Divadýlka Kuba z Plzně. Pod
tímto názvem se skrývaly čtyři pohádky:
O statečném kůzleti, O chytrém zajíci,
Kůzlátka a vlk a O zlé
koze. Jak loutky, tak
celá scéna, byly upletené z vlny. V pohádkách nechyběla lehká
nadsázka a humor.
Pro ty starší byla
určena následující akce
od 17 h také v místním
pohostinství. Slova se
Pletené pohádky
ujal kronikář obce pan
Karel Krejčí svým povídáním o historii hydrobiologické stanice,
nechyběly
doprovodné
historické fotografie, ani
vzpomínky na poutě ve
Tchořovicích v minulosti,
kdy do obce ještě zajížděly
kolotoče.
V neděli 29. září 2019
v místní kapli sv. Václava
byla od 15 hodin sloužena
mše svatá P. Rudolfem
Beseda s kronikářem
Huškem. Kaplí se letos
rozezněla hudba v podání p. Vlkové, která mši doprovodila hrou na
varhany i zpěvem.
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Ukazatele rychlosti Tchořovice
Na přelomu září a října
instalovala firma VATEC
electronics v naší obci
2 ukazatele rychlosti.
Radary jsou připevněny
na obecních sloupech
veřejného osvětlení, při
hlavní komunikaci I/20,
jeden ve směru od Blatné
a druhý při příjezdu
do Tchořovic od Lnář.
Vzhledem k umístění
radarů u komunikace
I/20, jsme před jejich
instalací museli získat
souhlas Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic a rovněž Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Náklady na pořízení a instalaci radarů
činily 125.511 Kč. Akce byla zčásti hrazena z dotace Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje. Tato dotace byla ve výši 75.000
Kč, zbývající částku 50.511 Kč jsme uhradili z rozpočtu obce . Obcí
projede denně po této komunikaci několik tisíc aut. Cílem instalace
radarů je informovat řidiče o okamžité rychlosti jejich vozidla
a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci.

Drakiáda na letišti
Již poněkolikáté se nad letištní plochou v neděli 6. října 2019
vznesli k obloze pestrobarevní draci. Účast sice byla menší než
v předchozích letech, ale Ti, co přišli, určitě nelitovali. Příjemné
podzimní počasí, mírný vítr, který si s draky pohrával a úsměv na
tváři dětí, že jim jejich drak vzlétl k nebi. Nechybělo ani opékání
buřtů a teplý čaj na zahřátí. Kdo chtěl, využil betonovou plochu
a namaloval na něj obrázek křídou. Poděkování za přípravu této
podzimní akce patří paní Ivaně Machovcové.

způsoby. Porušovali zákaz vjezdu do jednosměrné komunikace č.
III/02017 z obce směrem k rybníku Nový. Vzhledem k tomu, že po
této komunikaci byla v době uzavírky přejezdu v jednom směru
povolena objížďka, byl zde zvýšený provoz nejenom osobních
automobilů, ale především kamionové dopravy. Vzhledem k malé
šíři této komunikace v obci, způsobovali řidiči, kteří do označené
slepé ulice vjížděli, mnohdy zablokování komunikace. Vzhledem
k tomu, že v této lokalitě nejsou chodníky, byli zde ohrožováni
i chodci, kteří se v této části obce pohybovali. Auta, která přijela
až ke kolejím, otáčela, couvala, či se snažila projet po obecní
komunikaci od přejezdu směrem k bytovkám a dále k Dolejšímu
mlýnu. Osobní auta sice touto komunikací projela, ale nechápu
řidiče kamionů či autobusů, kteří přes zákaz vjezdu aut nad 3,5 t
také na tuto komunikaci zajeli a následně složitě točili u bytovek
ve dne i v noci. Někteří řidiči vjížděli na cestu směrem ke kravínu
a poté se snažili přejet koleje a po poli se vrátit zpět na I / 20
(využíváno i v opačném směru) – že je pole oseto ozimy, jim vůbec
nevadilo. Došlo i k uvíznutí nákladního auta, které chtíc si zkrátit
cestu, najelo na podmáčenou polní cestu, kde zapadlo.
O vzniklé situaci jsem hned v pátek informovala Policii ČR
i odbor dopravy MěÚ Blatná. Došlo ke kontrole dopravního značení
na Blatensku. Dle sdělení bylo dopravní značení dostatečné.
Následně byla Policie ČR informována opakovaně, stejně tak byl
informován zhotovitel stavby. Přesto ke zlepšení dopravní situace
nedošlo po celý týden, kdy probíhala rekonstrukce přejezdu. Dle
mého názoru dopravní značení upozorňující řidiče, že Tchořovice
jsou pro dopravu při příjezdu od Blatné zcela neprůjezdné, nebylo
dostačující, neboť značení upozorňovalo pouze na uzavření
přejezdu a tudíž komunikace I/20, a řidiči tak až do poslední chvíle
čekali, že místo objedou po silnici nižší třídy, která ale byla rovněž
uzavřena. Navigace je sice dobrá věc, ale občas by měl být na
prvním místě zdravý lidský rozum a především pozornost řidičů
vzhledem k dopravnímu značení.
Práce na rekonstrukci přejezdu a doplnění závor budou dále
probíhat již za plného provozu na komunikaci I/20.

Zatrubnění kanálu
V lokalitě Na Drahách došlo v letošním roce k zatrubnění části
kanálu v délce cca 40 m, který byl do této doby otevřenou stokou.
Stoka nepříjemně zapáchala a každoročně zarůstala plevelem
i křovinami, které musely být odstraňovány. Projekt jsme začali
připravovat v roce 2016. Pozemek byl sice v majetku obce, ale
kanál byl majetkem Státního pozemkového úřadu. Z tohoto důvodu
jsme zahájili jednání s tímto úřadem. Začátkem roku 2017 obec
požádala SPÚ o majetkoprávní vypořádání a následně 40 m kanálu
od SPÚ koupila. Zaplatila za to SPÚ celkem 16.600,- Kč . Současně
byl projekt na zatrubnění podán na příslušné odbory MěÚ Blatná.
Stavební řízení bylo značně zdlouhavé, ale nakonec v březnu
2019 jsme konečně získali stavební povolení. Zatrubnění kanálu
provedla firma Radek Šimsa. Celková cena díla činila 318.448 Kč.
Část nákladů na tuto akci Zatrubnění kanálu T7 Tchořovice ve výši
165.000 Kč pokryla dotace POV Jihočeského kraje, zbylou část jsme
uhradili z rozpočtu obce .

Rekonstrukce přejezdu
V pátek 18. října byla zahájena rekonstrukce železničního
přejezdu ve Tchořovicích, která probíhala za úplné uzavírky
komunikace I/20. Zároveň byla vlaková doprava nahrazena
autobusy. Přestože byla objížďka vyznačena na příslušných
komunikacích dopravními značkami, vjíždělo do obce během
uzavírky několik stovek aut denně, ať již ve směru od Blatné nebo
ode Lnář.
Tito neukáznění řidiči způsobovali po celou dobu rekonstrukce
přejezdu, tj. do 25. 10. 2019 dopravní problémy v obci, poškozovali
obecní komunikace či soukromé pozemky. Vzhledem k tomu,
že obec byla neprůjezdná, řešili tito řidiči svoji situaci různými

Přání
Začíná doba adventu, doba očekávání, pro nás dospělé doba
předvánočního shonu a pro ty nejmenší doba, kdy odpočítávají
každý den, než přijde Ježíšek.
Přeji Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Eva Křivancová, starostka

Tchořovické sádky – 1. část
Místní sádky jsou jistou chloubou vesnice. Byly jediným
zařízením tohoto typu na velkostatku ve Lnářích a zachovaly se
do současné doby. Sem byly sváženy ryby ze všech jeho rybníků.
Přesný vznik sádek není znám, ale s největší pravděpodobností to
bylo kolem roku 1650 / snad i dříve /, kdy rozvoj rybníků ve lnářské
oblasti byl značný. První vyobrazení a tím i doklad o existenci sádek
se nachází na obrazové mapě lnářského panství /1795x1496mm/,
na olejovém obrazu z roku 1698 a to v podobě tří vodních nádrží
a budovy porybného. … Mapu nechal pořídit Tomáš Zachareus
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Černín z Chudenic. Tvůrce mapy zůstává v anonymitě. Není
orientována, a tak východ nacházíme na horní straně, západ na
dolní, jih a sever po stranách .... Nejstarší reálná podoba a tvar
sádek je znám na mapě z roku 1838 a v porovnání s mapou kolem
roku 1895 se mnoho nezměnilo. V té době zde bylo pouze 6
samostatných nádrží sádek.
Rozsáhlá povodeň v roce 1895 sádky značně poškodila a nebyly
schopné provozu. Proto jako náhradní, provizorní, byly zřízeny sádky
v Závišíně. Při následné opravě byla provedena i jejich rozsáhlá
rekonstrukce. Byla vybudována tři seskupení vodních nádrží, která
byla rozdělena do deseti sádek velkých a tři samostatné menší.
Z toho jedna celobetonová pro úhoře. Kromě toho byla vybudována
betonová nadzemní nádrž o rozměrech 4x1,8 m s hloubkou vody
cca 80 cm v severní části sádek pod „nevodárnou“. Ta sloužila
jako zásobárna ryb pro drobný prodej. Sádky byly napájeny třemi
samostatnými přívody z rybníka Hořejšího. Stavba výpustního
zařízení byla dřevěná a vysunuta nad hladinu vody rybníka tzv.
„kaberny”. Na nich bylo ruční, klikové železo-mosazné, ovládání
k otevírání a uzavírání vody do napájecí soustavy sádek.
Jednotlivé vodní nádrže byly na okrajích zpevněny kamenným
zdivem bez spojovací malty a rozděleny na jednotlivé sádky
celodřevěným předělem, který byl tvořen spodní a horní prizmou,
opatřené dlabem, do kterého byly zasunuty jednotlivé kusy
smrkové tyčoviny. Výška předělu se pohybovala kolem 150 cm.
Horní prizma v šířce cca 30 cm sloužila i jako manipulační plocha
pro obsluhu sádek. Nevýhodou bylo pochopitelně rovnoměrné
snižování vodní hladiny v celém seskupení při odlovu jednotlivých
sádek, což působilo v některých případech značné potíže. Přívod
vody do sádek byl dřevěnými jedlovými koryty a v každé sádce
zakončen rozstřikovací dřevěnou deskou. Odtok ze sádek byl
regulován jednoduchým přepadem. Vyústění vody do zátoky
před mostem rybníka Dolejšího bylo přes cestu proti hospodářské
budově Eustacha Polana čp. 54. Bylo i místem, které místní ženy
využívaly při praní a máchání prádla.
Původní dům porybného, který stál přes cestu proti hospodářské
budově čp. 36, byl při povodni 1895 zcela zničen, a proto byl
postaven nový, v místě domu čp. 76, který byl zbourán. Na tomto
místě se nachází do současné doby. Byl dostavěn v roce 1897, ale
již dne 21. září 1898, při požáru dolní části vesnice, zcela vyhořel.
Na troskách byl vystavěn nový, zda stejné velikosti není ale známo.
Ze zničeného původního domu porybného byla vystavěna malá
vytápěná odpočinková místnost, s historickými tmavozelenými
kachlovými kamny s mysliveckým motivem, která sloužila
následující léta k odpočinku a ohřevu dělníků pracujících na
sádkách. V těsném sousedství byla stáj pro volský potah, nad stájí
a odpočinkovou místností byl seník. Hnůj se vyhazoval otvorem do
ulice, kde se i skladoval.
Povodní bylo značně poničeno i obvodové zdivo kolem sádek
přelévající se vodou přes hráz rybníka. Bylo proto vystaveno
nové, zakončené kamennými
deskami až 2 m dlouhé,
široké 40 cm o síle 8-9 cm
a to po celém obvodu sádek.
Pouze u domu čp. 31 - zeď se
zahradou, je oplocení původní.
Aby v případě další povodně
škody byly menší, oplocení se
zahradou domu čp. 33 bylo
osazeno
„samootevíracími
vraty”, které v případě přívalu
vody umožnily její odtok
bez jakýchkoliv škod. Byla
to v podstatě volně visící
dřevěná stěna uchycená na
okrajových sloupcích v horní
části v otočných pouzdrech.
Stejně tak tomu bylo na druhé
straně sádek u domu Eustacha
Polana čp. 54. Bohužel po další
Vstupní dveře do objektu sádek - 1946
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Sádky Tchořovice rok 1946

rekonstrukci sádek v roce 1975–77 bylo toto zařízení odstraněno.
Velmi krátce po povodni v roce 1895 dochází k rozsáhlým
opravám nejen na sádkách, ale i na všech poškozených rybnících.
Ze starých zápisů se dozvídáme: …“Nevýslovné nyní starosti nastaly
nám. Všechny hojné sliby pomoci přítele, nepřítele rozplynuly
se v dým, opuštěni na celé čáře. Odepřena nám za dobrý plat
výpomoc trestanců. Provázeni zlobou lidu, dali jsme se chutě,
nespoléhajíce již na nikoho se svými věrnými do práce. Tchořovické
sádky a opravy silně pošramocených rybníků byly ve dvou letech
po obrovské námaze a obrovským nákladem zaskvěly se opět
hladiny rybníků v původním půvabu a po povodni ani stopy a lid
vzpomíná na zlatou vodu…“ .
Mezi léty 1920–30 byl zrušen samostatný náhradní přívod
vody do sádek z rybníka Nového. Ten se napojoval na odpadní
strouhu vedoucí od splavu rybníka Nového do rybníka Hořejšího.
Za kamenným mostkem, sestavený z dvou ohromných kamenných
bloků, který byl kolem roku 1995 zlikvidován, tedy v místech, kde
strouha se odklání od silnice, bylo přepouštěcí zařízení. Náhon
s vodou pokračoval buď do rybníka Hořejšího, nebo jalovou
stokou podél jižního okraje rybníka v délce cca 1 km přes zahradu
rod. Češků čp. 31, Morávků čp. 32 / kde byl i nevelký rybníček /,
Ladmanů čp. 33 do sádek. Poslední zbytky této stoky můžeme
ještě dnes najít u hospodářské budovy na parcele bývalého domu
čp. 31 a v jeho blízkosti. Tento přívod zajišťoval dostatek čerstvé
vody pro sádky i v době, kdy byl prováděn výlov rybníka Hořejšího.
Na starých mapách je tento náhon označován jako „zlatá stoka“.
V současné době bývalý náhon lemuje prořídlé stromořadí tu
vyrostlé olše lepkavé, což je dobře patrno i ze souběžné silnice.
Součástí sádek byly i další budovy:
Nevodárna – situována v podélném směru na východní straně
sádek pod hrází rybníka Hořejšího, z velké části dřevěná.
Stavba sloužila k sušení zatahovacích sítí – nevodů, jejich opravě
a k pozdějšímu uskladnění, k uskladnění rybářského náčiní jako
byly váhy, kádě, lejty, kesery, ohnoutky, koše, plachty, lodě a další.
Sušárna ryb – o půdorysu 4 x 3,5 m, umístěná v severní části sádek.
Vstup do objektu byl z hráze rybníka Hořejšího, sloužila k sušení
nasolených ryb, pravděpodobně i k potravinářským účelům. Ryby
po opracování byly nasoleny, následně sušeny na ocelových sítech
s jemným pletivem o rozměru 50 x 50 cm ve speciálně upravených
sušících stojanech. Sušící pece byly především na olšové nebo
výjimečně i dubové dřevo. Tato činnost byla ukončena mezi
světovými válkami.
Na sušárnu navazoval sklad krmiva pro ryby, kde bylo
uskladněno obilí, ale i průmyslová hnojiva.
V prostoru sádek, nedaleko sušárny ryb a skladu krmiva, stála
osamocená kancelář porybného, malá zděná budova o půdorysu
3,5 x 5m. Ještě v roce 1911 byla tato stavba nazývaná „strážním
domkem”.
Nezbytným doplňkem staveb bylo i nevelké hospodářské zázemí
využívané zde bydlícím sádeckým, zaměstnancem velkostatku.
Prostor kolem jednotlivých nádrží nebyl zpevněn, ale zatravněn
a nebyl využíván pro žádný dopravní prostředek. Veškerá osádka
ryb v sádkách byla sem dopravena ve dvouručních nosidlech
se sítěnou výplní. Stejně tak se postupovalo při expedici ryb.
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K přenášení ryb v nosidlech byly využívány především místní ženy.
Posledními dvojicemi byly Antonie Frýzková – Růžena Frýzková,
Anna Hudečková – Helena Mašková a Marie Bártová – Anna Fialová.
Dopravní prostředky /převážně upravené selské vozy/ tažené
koňským nebo volským potahem zajížděly k sádkám do ulice za
hospodářskou budovou čp. 36. Vstup do sádek byl dvoukřídlými
dveřmi s jedním schodem v návaznosti na přístřešek, kde bylo
umístěno vodní čerpadlo napojené na podzemní vodní nádrž.
To sloužilo k plnění převozních lejt vodou, či jiných nádrží,
sloužící k přepravě ryb na sádky, či jejich expedici. K dopravě
ryb byly využívány koňské potahy místních hospodářů. Mezi
poslední patřil František Ladman čp. 33, František Machovec
čp. 25, František Mařík čp. 37, František Pavlík čp. 34, Josef Řiský
čp. 22. Pochopitelně byly využívány i 2 koňské potahy z panského
dvora čp. 1. Ustájený volský potah na sádkách byl využíván až do
roku 1948, kočím byl Václav Vávřík z čp 38 .
Kapacita sádek v této době nepřevyšovala 700 q ryb.
Karel Krejčí, Tchořovice
Podklady:
Kroniky obce Tchořovice
Osobní vzpomínky K. Krejčího

Družstvo starších žáků

Stříbro je naše

zdravověda, překonání vodorovného lana. Na toto vše, jsme se
pečlivě připravovali. A povedlo se. V kategorii mladší se družstvo
ve složení Adéla Zitková, Martin Zitko, Jan Čadek, Gabriela
Fridrichová, Matouš Pošta, Petr Masák, Jonáš Šimůnek vybojovali
ve velké konkurenci zasloužené stříbrné 2. místo. V kategorii
starší se družstvo ve složení Ester Platlová, Hanka Čadková, Vojta
Zitko, Jarda Pošta, Jakub Resler umístilo na 15. místě. Všem moc
gratuluji a děkuji, věřím, že v roce 2020 navážeme na tento výsledek
a budeme i nadále úspěšní.

SDH Tchořovice

Činnost mladých hasičů
Pomoc mladých hasičů při školení vedoucích
Dne 21. – 22. září se konalo v LT Vrbno školení vedoucích, kde
naši mladí hasiči simulovali různé druhy zranění – bezvědomí,
zásah elektrickým proudem, otevřená zlomenina, popáleniny, cizí
předmět v ráně, šok, autonehoda, tepenné krvácení, otrava ….
Každé dítě představovalo jiný druh zranění, které jim fingovaně
namaloval či vytvaroval pomocí barev, umělé krve či těsta zkušený
zdravotník, také jim vysvětlil, jak se mají při tomto zranění
chovat. Poté byli všichni rozmístěni na různá stanoviště. Skupinky
vedoucích musely tato stanoviště všechna obejít a zranění náležitě
ošetřit. Po skončení akce zkušená zdravotnice všem zopakovala
podání první pomoci u jednotlivých zranění. Pro všechny
zúčastněné to byla výjimečná zkušenost, která byla velmi poučná
hlavně do budoucna, a všichni si ji moc užili. Za tento herecký

Kolektiv SDH Tchořovice - ZPV Chlum

Úklid hasičárny
Již tradičně, jako každý rok, jsme vyrazili do naší hasičárny,
abychom ji a naše hasičské auto po celé sezoně dali do pucu.
Vymetli jsme pavučiny, vyčistili okapy, zametli, umyli okna, porovnali
nářadí,..….. Dali jsme si prostě záležet a po hodině usilovné práce
bylo zase vše tak, jak by mělo být.

Šipkovaná
Pro naše nejmladší hasiče jsme
připravili hru šipkovanou, na jejímž
konci hledali ztracený poklad. Nejdříve
ale museli najít a správně zodpovědět
24 otázek s hasičskou tématikou, které
hledali po vyznačené trase. Odpovědi
pak průběžně doplňovali do předem
připravené tajenky. A díky vyluštěnému
heslu, které znělo: Svatý Florián, patron
hasičů se dostali k ukrytému pokladu –
zasloužené sladké dobrotě, na které si všichni moc pochutnali.
Krvácení, odřeniny zleva Klára
Obermajerová, Ester Platlová,
Gabriela Fridrichová

Obvazová technika zleva Jonáš Šimůnek,
Martin Zitko, Jan Čadek

Bazén Horažďovice

výkon, ve kterém se některé děti opravdu „našli“, dostali sladkou
odměnu a oběd.

Jako poděkování za letošní vydařenou hasičskou sezónu
2018/2019 a hlavně za úspěšné zahájení (ZPV) té příští, jsme vyrazili
si zařádit do bazénu. I tato akce se vydařila a všichni si ji velmi užili.

V sobotu 5.10. jsme se zúčastnili v obci Chlum okresního kola
hry Plamen – závodu v požární všestrannosti (ZPV). Na mladé
hasiče čekala štafeta požárních dvojic a branný závod, ve kterém šlo
nejenom o čas, ale také o bezchybně zvládnutá stanoviště – střelba
ze vzduchovky, topografie, práce s mapou a buzolou, vázání uzlů,

SDH TCHOŘOVICE ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ
ZPÍVÁNÍ KOLED, KTERÉ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ
23. PROSINCE OD 17:00 U KAPLE SV. VÁCLAVA.

Tchořovice slavili stříbro
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Obec Tchořovice pronajme pohostinství s bytem v budově čp. 102
ve Tchořovicích u Blatné
za účelem provozování pohostinství

 Nemovitost se nachází při hlavní silnici Plzeň –České Budějovice, na pozemku
parc. č. st. 131 v k. ú. a obci Tchořovice, okr. Strakonice, budova je zapsána
v KN na LV č. 1 pro k. ú. a obec Tchořovice, okr. Strakonice, u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice.
 Nebytové prostory pohostinství s příslušenstvím tvoří výčep, lokál, sál, sklad,
kuchyň, WC, chodby a sklepy.
 V patře budovy se nachází byt 2 + 1 s příslušenstvím o výměře 95 m2.
Informace o pronájmu poskytne OÚ Tchořovice na tel. 725 883 262 nebo 725 031 415.
Žádosti o pronájem je možné podávat na OÚ Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná.

Setkání harmonikářů
v Zadních Zborovicích
Dne 14. září uspořádal SDH
Zadní Zborovice 4. ročník Setkání
harmonikářů v kulturním domě
v Zadních Zborovicích za účasti
Tř
e b o s t i c e 35 účinkujících.
ho
Celkem v 15 vystoupeních účinkovali
harmonikáři ze širokého okolí, a to ze Strakonicka,
Písecka, od Tábora, z Kašperských Hor, z Klatov a z Horažďovic a tím
naplnili předpokládaný pětihodinový program do poslední minuty.
Setkání mělo příznivý ohlas u široké veřejnosti s přáním, abychom
v tomto pokračovali i nadále.
Členům hasičského sboru, kteří se aktivně podíleli na přípravách
tohoto hudebního odpoledne patří mé poděkování.
Za SDH Zadní Zborovice Václav Slavík

Zprávy z Uzenic

Ve spolupráci s obcí Myštice se
14.9.konal zájezd na jižní Moravu
do Lednicko-Valtického areálu,
kde jsme navštívili zámek Lednice,
kde jsme stihli prohlídky interiérů
a zároveň krásně upraveného parku
U ze n i c e
a zahrad ve kterých se neplatil vstup.
Poté jsme se přesunuli autobusem
p. Vohryzky do Hustopečí, kde jsme navštívili
vinný sklep, kde bylo k dispozici občerstvení, konzumace vína
a byla předvedena degustace majitelem sklípku u které jsme se
dost pobavili. Přespali jsme na internátě a druhý den jsme vyrazili
k domovu, tímto chci poděkovat
všem účastníkům zájezdu za
vzornou spolupráci.
28.9.proběhla
v
obci
pouť sv. Václava. Ve 12.30.se
konala v místní kapličce mše
a následně pokračovala pouťová
zábava u místního klubu,
kde byl postaven stan a pro
děti skákací hrad na kterém
se děti vyřádily. Odpoledne
a večer pokračovala zábava
s hudbou a občerstvením,
účast byla hojná, myslím, že
se všechno vyvedlo, a nakonec
přálo i počasí. Děkujeme všem, kteří akci připravovali a ženám za
napečení moučníků.
12.10. na louce za místní bytovkou proběhla drakiáda. Z počátku
nám počasí nepřálo ale nakonec se přeci trochu rozfoukalo.
Na obloze se 13 draků. Na závěr se posedělo u ohně a opekli se
buřty. Jak si občané jistě všimli byly instalovány měřiče rychlosti
a zároveň světlo do autobusové čekárny.
Marešová
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Informace
z Velké Turné
Poslední dva měsíce byly v naší obci
rušné. Probíhaly opravy obecního
majetku, spolufinancované z dotačních
programů Jihočeského kraje. Požární
Ve
l k á Tu r n á zbrojnice dostala nová dřevěná vrata
a vikýř, plastová okna, nové okapy a okapové
svody. Zároveň probíhala oprava místní komunikace
k Milavům. Nového
povrchu se dočkal
úsek od hlavní silnice
k rybníčku Louže.
Nejrozsáhlejší akcí
pak byla oprava
střechy
bývalé
hospody U mostu.
Na budově sálu
a hospody došlo
k výměně střešní
krytiny,
laťování,
izolace, vyspravení
poškozených částí střechy a opravě okapních žlabů a svodů.
Ve stejné době prováděla Správa železniční dopravní cesty opravy
železnice v úseku od přejezdu u Žlebín až na úroveň bývalé turenské
školy. Pracovníci firmy vyměnili pražce, kolejnice i zásypový kámen.
Po dobu dvou týdnů byly všechny vlakové spoje nahrazeny autobusy
a v celém úseku byly uzavřeny 4 železniční přejezdy. Naštěstí se jednalo
o přejezdy na pole, nebo na polních cestách, takže nedošlo k žádným
dopravním omezením.

Čeká nás:
Čtvrtek 5.prosince 2019
Pátek 6.prosince 2019
Sobota 7.prosince 2019
Pondělí 23.prosince 2019
			
Pátek 27.prosince 2019
Sobota 28.prosince 2019
Úterý 31.prosince 2019
			

SaK Turná z.s.

Mikulášská nadílka
Poslední leč v sále Hospody Na Rozhrání
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční setkání občanů v kapličce
sv. Jana Nepomuckého
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Výroční schůze SDH Velká Turná
Silvestrovská zábava s hudbou v sále 		
Hospody Na Rozhrání
Ivana Mrázková

V neděli 6.10. se členové spolku se vypravili na výlet vlakem na
zříceninu hradu Dívčí kámen. Po propršené sobotě se počasí umoudřilo
a těch pár kapek, co spadlo, nestálo ani za řeč. Oproti loňskému
náročnému stoupání na Kleť se tentokrát účastníci příjemně prošli.
Z vlaku vystoupili v Třísově, cestou minuli keltské sídliště a prohlédli si
starou elektrárnu pod hradem. Nejnáročnějším úsekem bylo stoupání
na hradby hradu. Po prohlídce Dívčího kamene pokračovali směrem na
Holubov. Cestou se zastavili na oběd v příjemné restauraci Třísovský
hamr a ve vlaku cestou domů už plánovali, kam se podívají příští rok.
V pondělí po posvícení, o Pěkné hodince, uvedli herci DS Čelakovský
v sále Hospody Na Rozhrání komedii Rajčatům se letos nedaří. Po
skončení představení se diváci přesunuli do výčepu a pěknou hodinku
v příjemné atmosféře dodrželi.

Čeká nás:
Dne 31. října skončil provoz v ATC Milavy. Letošní rekreační sezóna
byla poznamenána nízkou hladinou vody v rybníce a také její špatnou
kvalitou. Ubylo dlouhodobých pobytů ve stanech a přívěsech a přibylo
jednodenních přespání. V současné době probíhá zazimování ČOV,
úklid ATC a svoz mobiliáře k uskladnění v obci. Během zimy provedou
zaměstnanci obce potřebné opravy, aby bylo vše připraveno na příští
sezónu.

brigáda na úklid spadaného listí, v sobotu 16.11. lampionový průvod,
30.11. tvořivé adventní odpoledne a 7.12. výstava výrobků našich dětí
spojená s adventním koncertem Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů.
Ivana Mrázková

Činnost SDH Velká Turná

Obec
Velká
Turná
dokončila projekt – Oprava
požární zbrojnice JSDHo Velká
Turná JPO V a v sobotu 12.října
předal starosta obce Pavel
Šípek opravenou zbrojnici
zpět do užívání
členům
sboru a zásahové jednotce
SDH Velká Turná. Na požární
zbrojnici byla vyměněna
vstupní vrata, okna, vikýř
sušárny hadic, okapy a byla
provedena částečná oprava
vnitřních omítek. Provedené
opravy zlepší podmínky pro
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zagarážování požární zásahové techniky a vybavení. Za přítomné členy
přebral zbrojnici starosta SDH Zdeněk Charvát a za JSDH velitel družstva
Josef Verne.
Přítomní členové sboru společně poseděli a naplánovali nastěhování
zásahové techniky.
Další kulturní akcí podzimu je pro SDH organizace Posvícenské zábavy,
která se konala v sobotu 19.října od 20:00 v sále Hospody Na Rozhrání.
K tanci a poslechu zahrála skupina K-BAND. Sálek se nakonec naplnil
celkem 70 občany. Kapela hrála do půl třetí ráno. Než jsme uklidili sál
bylo ráno. Celkově vzato se akce podařila a kdo přišel ten se pobavil.
Ve Velké Turné je zvykem v neděli po posvícení zahrát písničku
o hnětynku v každém stavení. Letos se dali dohromady p.Hauser na
buben, p. Hřebejk na harmoniku a p. Rod na saxofon. U každého stavení
zahráli písničku na přání. Odměnou bylo milé přijetí, hnětynka a různé
pohoštění.
Velitel SDH Velká Turná Pavel Šípek
Foto: Pavel Šípek

Vítání občánků v Záboří
V sobotu, 12.října 2019 se
uskutečnilo na Obecním úřadě
v Záboří vítání nových malých
občánků do obce. Bylo krásné teplé
slunečné odpoledne, a tak napadlo
Záboří
paní starostku Lidku a její sestru
a pravou ruku, členku zastupitelstva Blanku,
že se bude tato malá slavnost odehrávat venku, na dvoře obecního
úřadu, pod lípou. Vítání tak bylo jiné, netradiční a obě organizátorky
se zhostily své role na výbornou. Do obce mělo být přivítáno šest
dětí, narozených v průběhu dvou let. Jedna malá princezna se
nedostavila, a tak jsme přivítali Adélku, Mariku, Jána, Ondřeje
a Matěje. Blanka přivítala přítomné, seznámila je s vítanými dětmi
a předala slovo dětem z místní mateřinky, které pod vedením svojí
paní učitelky přednesly pásmo básniček, které k této příležitosti
nacvičily. Děti byly milé a bezprostřední a vysloužily si velký potlesk.
Následoval projev paní starostky, která zdůraznila, jak velkou
a krásnou událostí je narození malého človíčka a popřála dětem do
života hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Jejich rodičům pak hodně
sil a pevných nervů při výchově jejich ratolestí. Rodiče byli vyzváni
k podpisu do pamětní knihy obce, proběhlo focení malých občánků
v kolébce, byly předány dárky a květiny maminkám. Nechyběl
přípitek a občerstvení.
Ať vyrůstáte v láskyplné náruči svých rodičů a ať se vám v naší
obci krásně žije, naši malí občánci!
Jaroslava Vodičková
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Záboří
Velcí pejsci s velkým srdcem

V pátek 25. 10. se pro žáky 1. stupně uskutečnila akce výcvikového
střediska Hafík z Třeboně (canisterapie). Jednalo se o zážitkový program
založený na kontaktu klienta a psa.
Děti se přivítaly a seznámily s pejsky: pětiletým Karlem rasy landseer,
což byl krásný obr s přátelskou povahou, a čtyřletou veselou Jenny
rasy zlatý retrívr. Po příjemném kontaktním úvodu následovaly ukázky
poslušnosti a speciálních triků, slalomy, aportování, schovávání piškotů,
piškotovaná, probíhání tunelu a brány.
Obě majitelky pejsků nám vypodobnily práci svých svěřenců
v nemocnici, v dětských domovech, domovech seniorů nebo na
přehradě. Karel je totiž navíc pes záchranář.
Poslední tečkou za příjemným setkáním pak bylo razítko tvaru psí
tlapky, které dostaly děti na čelo nebo na ruce. Čas strávený se zvířecími
kamarády se nám moc líbil a chceme tímto ještě jednou poděkovat paní
Jarce Kučerové a paní Janě Maškové, které k nám přijely i se svými pejsky
ve svém osobním volnu. Rádi se s nimi někdy příště ještě uvidíme.
Text: Šárka Kučerová
Foto: Dana Stejskalová
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Výšlap k hrobce Battagliů

Cyklovýlet do Chanovic
Začátkem září padlo spontánní rozhodnutí, že bychom se s některými
třídami z druhého stupně mohli vypravit na kole po blízkém okolí.
A protože se sedmá třída osvědčila svou vytrvalostí již v loňském roce na
Šumavě (tehdy v chůzi), vzali jsme na kola právě tyto žáky. A vzhledem
k tomu, že třídní paní učitelka deváťáků je vášnivá cyklistka, nebylo
pochyb o tom, která třída se k sedmičce připojí.
Ač jsou Chanovice celkem malá vesnice, je toho zde dost k vidění.
Zámek s parkem, skanzen a rozhledna. To vše jsme díky milé slečně
průvodkyni během dopoledne zvládli. A cestou ještě kamennou bábu
u Bezděkova a patník ve Slatině věnovaný památce Heleny Růžičkové.
Díky vám, rodiče, že své děti stále ještě vedete k obyčejnostem
života. Protože ne všichni mají v dnešní době ještě radost z pohybu, ne
všichni ještě dneska cítí vonět dřevo, ne všichni se zasmějí tomu, že se
jim promáčely boty od mokré trávy, málokdo ještě vidí barvy podzimu
v lese. Vaše děti tohle všechno stačily vnímat. A tak si zpětně říkám: Je
to dobrý, tady je svět ještě v pořádku!
Text a foto Kateřina Srbová

Poslední zářijový pátek se žáci 1. až 3. ročníku vypravili na turistický
pochod. Cílem výpravy byla neogotická hrobka rodiny Battagliů
z Bratronic a Enisů z Lažan, která se nachází mezi rybníkem Chvalov
a Bratronicemi. Malí turisté si vedli výtečně. Celou trasu tam i zpět
absolvovali (někteří i s písničkou na rtech) za necelé dvě hodiny.
Text a foto Marie Sekáčová

57

Svazek obcí Blatenska - listopad 2019

Sportem proti rakovině

Halloween

Ve čtvrtek 19. září se ve Strakonicích konal charitativní běh, kterého
se zúčastnili i žáci prvního stupně. Hlavním organizátorem akce byl 25.
protiletadlový raketový pluk Strakonice. 2, 5 km dlouhou trať se podařilo
zdolat všem dětem bez větších obtíží. Poté si mohli zájemci prohlédnout
vystavenou vojenskou techniku.
A kdo se nestyděl, odnesl si domů podepsanou fotografii od Imricha
Bugára či podpisy kanoistů Lukáše Trefila a Radka Šloufa.

V pátek 1. listopadu naše škola oslavila Halloween, svátek, který se
v České republice těší stále větší oblibě. Žáci deváté třídy si pro první
stupeň připravili strašidelné úkoly, za jejichž splnění byly všechny děti
náležitě odměněny. Například se lovili z mouky žáby a pavouci, naštěstí
ne opravdoví, ale gumoví, hrály se netopýří kuželky, poznávaly se poslepu
záhadné předměty či různá jídla a koření. Ti odvážní si nechali vytvořit
i halloweenský makeup. Celý den se tak po škole proháněli kostlivci,
upíři, čarodějnice a další děsivé masky. Děti si tento den náramně užily.
Text Lenka Říská, foto Šárka Kučerová

MYŠTICKÁ PATNÁCKA
2019

Výlov rybníka Chvalov
Poslední den v říjnu se vypravili žáci první až osmé třídy na výlov
rybníka Chvalov. Chladné podzimní počasí umocňovalo atmosféru. Šípky
kolem cest, zbarvené listnáče, pole připravená na zimní siestu, mokrá
tráva pod nohama. Rybáři brodící se po prsa ve vodě zakalené bahnem,
ryby hemžící se v hejnech u hladiny.
Na zpáteční cestě se zastavujeme u hrobky rodu Battaglia a Enis.
Pánů, kteří zde před dávnými časy obcházeli svá panství a zanechali po
sobě zámek v Bratronicích a Lažanech. Míjíme starou hájenku, ve které
se s nadcházející zimou zavřely už okenice, a míříme na teplý oběd do
školy.
Text a foto Kateřina Srbová

Zatím jako tradičně se objevil den
28. září 2019 kdy vyrážíme na pochod
Myštické patnáctky. A skutečně se tak
přesně
v sobotu stalo. Pořadatelé ve
TK
B l a m i š velmi dobré náladě nás přátelsky přivítali.
Po registraci jsme si mohli dát kávu nebo
čaj a k tomu hodně dobré koláčky. Kávu i čaj bylo
možné si ochutit mlékem. Z příjemného rozhovoru s pořadateli bylo pro
někoho vyrazit na trasu trochu složitější. Ale nakonec se tak přece jen
stalo, vždyť proto turisté do Myštic přijeli. Na stanoviště startu se přišel
podívat i starosta obce Myštice ochutnal domácí buchtičky, kamarádsky
pohovořil a po chvíli zjevně spokojen odkráčel. Za chvíli přišel šéf hospody
U Labutě a přinesl jídelní lístek, aby měli turisté v cíli představu o tom
do čeho jdou. Pěkným bonusem pro pochodníky byla 10% sleva na jídlo
po předložení odznaku Myštické patnáctky. Mezitím odcházející vedla
nová trasa přes můstek vpravo spodem polní a lesní cestou do Kožlí.
Po červené turistické značce trasa jde kolem Lomu na Prašivce směrem
na Krůvek. Z místa Na Krůvku pak lesní cestou přes silnici Svobodka
– Mirovice na vyvýšeninu Křemenec nad Pohořím. V případě hezkého
počasí je odsud nádherný rozhled na Šumavu i Brdy. V Pohoří je možné
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navštívit moc hezké Muzeum Mirovicka, kde je výborný průvodce
Ing. Pavel Suček kronikář obce Mišovice. Toto muzeum vzniklo z podnětu
a velkého úsilí právě pana Sučka, mimo jiné autora knížky pro děti
„Povídání o důlních skřítcích“ Kontakt na muzeum: mišovice@volny.
cz. Z muzea může turista najít občerstvení v hospodě U Koblížka tel.
603 545 704, kde ocení výborné retro doplňky. Po občerstvení pak přes
obec Minice do Mišovic, kde bylo kontrolní stanoviště. Odtud pak polní
a lesní cestou nad lesem Ložec do obce Ostrov a dále pak do Uzenic.
Odtud je pak trasa vedla přes Nevželice zpět do cíle pochodu pod hráz
rybníku Labuť v Myšticích. Na trase si dospělí i děti měli možnost projít
opět stezku naboso, jak pořadatelé označili Bosonohou stezku. Také
ptačí budka „Myštická patnáctka“ doslova zaujala všechny, kteří zase
přijeli na krásný pochod. Na další ročník pochodu slibují pořadatelé
zase novou zajímavou trasu. Přejeme jim dobrý výběr všem, kteří se
rozhodnou přijet v roce 2020 hezké počasí a pěkné zážitky.
TK Blamiš

25 km a někdo
70 km. Když jsme
přijížděli k Blatné
padl návrh ještě se
zastavit v hospodě
U Datla pokud bude
otevřeno. A skutečně
bylo. I tady bylo
příjemné posezení,
a dokonce jsme
dostali do Pivního
pasu
závěrečné
razítko. Tak skončil večerní pochod PPPPPP, jak je uvedeno na začátku
článku. Všem, kdo by chtěli tento průzkumný pochod absolvovat držíme
palce v rozhodování a šťastné kroky.
Vladimír Vildt

Posedmnácté páteční pěší pivní
průzkumný pochod v Nepomuku

Voda a příroda

Ano opravdu již posedmnácté páteční pěší pivní průzkumného
pochod, který se konal jako už tradičně v pátek, tedy den před dalšími
pochody a to sobotním a potom nedělním kočárkovou vycházkou.
Na start jsme se dostavili včas i když auto jsme zaparkovali u sokolovny
a na místo startu bylo třeba urazit půl kilometru do rekonstruovaného
pivovaru Zlatá kráva. Duchovním otcem zrození nového pivovaru je Ing.
Roman Sochor mladší. Na dvoře jsou vystaveny staré zemědělské stroje
jako obracečka, sekačka a vyorávač brambor – čert a další. To vše bylo
poháněno kdysi koňmi. Za pěkného slunného počasí jsme si na začátek
dali výbornou dvanáctku právě z tohoto pivovaru. Nebylo možné dlouho
čekat, protože před námi bylo 8 hospod, kde každý, kdo chtěl razítko
pivního putování mohl konzumovat alko i nealkoholický nápoj. Všude
byla příjemná zastávka, a tak čas určený k absolvování trasy nemilosrdně
utíkal. Rychle se smrákalo, a tak už v Klášteře bylo třeba při odchodu
zapnout kapesní svítilny nebo čelovky. Pomalu jsme se blížili k Rottovu
mlýnu, kde nás čekalo další razítko. Jak se mlýn přibližoval stále více
jsme cítili vůni klobás. Poté co se nám podařilo ty obrovské a velmi
chutné klobásy sníst, nazvali jsme tuto kontrolu pro naše uši Klobásov.
Cesta nás dále vedla mezi rodinnými domky k další kontrole U Nádraží
a odtud na kontrolu Moštárna označená razítkem Stříbrná kráva.
Souvislost se Zlatou krávou neznáme, ale určitě nám ji organizátoři
časem objasní. Pro toho, kdo nezná Nepomuk, je dobré podotknout, že
od nádraží je třeba jít kolem DPS a čtvrtou ulicí vpravo a pak asi po 600
metrech kolem studny vlevo a moštárna je na dohled. Z Moštárny pak
přes kopec ke kruhovému objezdu u trpaslíka na předposlední kontrolu
Zelenohorská pošta. Tady jsme se seznámili s historií staré pošty na
dobových fotografiích. Něco málo občerstvení a hurá do sokolovny,
kde byl cíl. Poslední razítko a účastnickou vizitku do Pivního pasu,
zaposlouchat se do hezkých písniček v podání skupiny Když se sejdem,
něco málo občerstvení a kolem 24.hodiny odjezd. Někdo to měl domů

„Zase spadlo jen pár kapek,“ říká posměšně většina lidí. Jako by příroda
nebo Bůh mohli za to, že je nedostatek vláhy. Matka Země, nejkrásnější
planeta Vesmíru, umírá v důsledku bezohlednosti lidí. Přicházející krize,
která se dotkne všech, je nutná, aby se lidstvo probudilo.
Naši slovanští předkové Českou zemi, v dobách Keltů a Germánů
pokrytou téměř celou lesy, vykáceli za účelem zemědělství a těžby
dřeva. V současnosti málo lidí a společenství v ČR je ochotno sázet
hodnotné stromy na svých pozemcích, vysázet lesy a lužní lesy. Růst
zalesnění je zanedbatelný. Převládá snaha stromy likvidovat a stavět
betonové, žulové a asfaltové džungle, kde v horkých létech, která se
stanou samozřejmostí, se nebude dát žít.
Nyní viditelně umírají smrkové porosty v EU vysázené za účelem
rychlého zisku. V dlouhodobém suchu podléhají kůrovci. V Německu
jsem na několik místech viděl lesy vysázené na nevyužívaných loukách.
Milióny hektarů lesa hoří na Sibiři. V Brazílii požáry zakládají sami
zemědělci a těžaři nerostů. Deštné lesy jsou nejbohatší pokladnicí
biodiverzity, ale jejich rozloha se každý rok zmenšuje o plochu rovnající
se rozloze ČR (i přes zpomalení př. dotacemi Norska či Německa do
Amazonie) Přitom umírá mnoho živočichů a rostlin. Každý den vymizí
z přírody mnoho živočišných a rostlinných druhů ve světě i u nás https://
magazin.aktualne.cz/veda/z-prirody-mizi-desitky-zivocisnych-druhuochrana-prirody/r~104acbc8103411e982ca0cc47ab5f122.
Na ničení pralesů se podílejí i výrobci palmového oleje a tuku.
Původní pralesy se nahrazují nekonečnými monokulturami palmy olejné,
jež původně pochází ze západní Afriky. Vzhledem k velké spotřebě se
plantáže rozšiřují a kvůli nim bylo zničeno mnoho původních deštných
lesů. Největší producenti palmového oleje jsou Indonésie, Malajsie,
Thajsko, Kolumbie, Nigérie, Nová Guinea, Ekvádor. Palmový tuk je levný,
mnoho výrobců ho přidává do potravin a kosmetických výrobků. Přitom
obsahuje asi 50 % nasycených mastných kyselin, jež způsobují ucpávání
cév, viz https://www.slimming.cz/palmovy-olej.
Problémů je mnoho. Je otázkou, co může udělat obyčejný člověk, aby
ulevil přírodě. Každý můžeme pro Matku Zemi něco udělat podle svých
možností:
• Třídění komunálního odpadu. Tím snížíme energetickou náročnost
výroby recyklovaných plastů, papíru, skla, kovů aj.
• Šetření vodou. Zalévání či splachování dešťovou vodou. I v bytě
máme ve dřezu a v umyvadle misku a vodu z mytí nádobí či rukou či
z pračky použijeme ještě jednou na spláchnutí toalety.
• Neplýtvat energiemi a potravinami. Užívat ekologicky šetrné
prostředky v domácností na mytí nádobí, prádla, do myčky aj. př.
Club 21, Amway aj.
• Důsledně kupovat výrobky bez palmového oleje a tuku.
• Dát přednost biopotravinám rostlinného či živočišného původu, jež
pocházejí z ekologického hospodářství a mají platný certifikát (př. bez
použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky
modifikovaných organismů). Koupíme je v běžných obchodech
i prodejnách zdravé výživy.
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• Nespalovat v kamnech komunální odpad a plasty, nýbrž palivo ke
spalování určené. Kolikrát v zimním období se noční procházka po
Blatné v období inverze stane noční můrou pro vlastní plíce. Navíc
škodlivý spad zasáhne zahrádku vlastní i sousedů a chemikálie pak
lidé či domácí býložravci jedí.
• Kupování výrobků a služeb přednostně z obce či regionu, kde bydlíme
(farmáři, řemeslníci, místní výrobci), na dalším místě z kraje, z České
republiky. Pokud vhodný výrobek nenajdeme zde, tak z EU. Pokud
je to možné, vyhnout se kupování nekvalitních produktů např.
z Asie, čímž zatěžujeme Matku Zemi dopravou výrobků dotovaných
čínskou vládou přes polovinu zeměkoule. Navíc čínské firmy odvádějí
daně čínské vládě, která část daní využívá na vyzbrojování, včetně
mezikontinentálních jaderných zbraní, které ohrožují evropské země.
• Existují neziskové projekty na nákup pozemků v pralesích Amazonie
a Indonésie a jejich využití a střežení, např. https://www.novinky.
cz/domaci/clanek/cesi-kupuji-pralesy-v-amazonii-aby-je-zachranilipred-vykacenim-40270877
• Kdo je bohatší, je rozumné investovat do pasivních staveb,
kolektorů na ohřev vody a topení, tepelného čerpadla, fotovoltaiky
či rekuperace tepla.
• Důsledně na kratší vzdálenosti chodit pěšky či jezdit na kole. Je-li
to možné, užívat hromadnou dopravu namísto zahlcováním silnic
osobním autem či motocyklem a namísto užití leteckých spojů.

projektů na podporu lidem v nouzi, podpora jednotlivců v jejich
zemědělské činnosti, získání zdrojů vody. Žijeme v bohatší části světa
a máme větší zodpovědnost i možnosti než ti chudí a nejchudší.
• Být skromný, spokojený s tím, co máme, dívat se na lidi u nás či ve
světě, kteří mají mnohem méně a žijí mnohem skromněji. Mít rád
sám sebe, hledat a šířit v sobě, ve své rodině, se sousedy i mezi
národy pozitivitu, úctu toleranci.
• Upřímná modlitba či meditace za Matku Zemi a její regenerační
schopnost velmi pomáhá, https://www.cestyksobe.cz/meditujtekazdy-den-minutu-pro-matku-zemi/9289.
Jsou i další možnosti, se kterými se někdo rád podělí. Svou Matku Zemi
máme ve vlastních rukách.
Aleš Drobník, foto NASA

Tradiční prosincová veřejná schůze ČSOP Blatná s promítáním o přírodě
papuánských ostrůvků Raja Ampat bude ve čtvrtek 12.12.2019 od 17:00 v sále
v suterénu v SOŠ Blatná. Zveme všechny zájemce ohřát se v předvánočním
chladu při záběrech z korálových útesů a zelené džungle! O dalších akcích ZO
ČSOP Blatná (vycházky za ptáky atd.) se dozvíte na facebooku ČSOP Blatná a
na webu www.csop.cz/blatna

• Elektrokola a elektromobily nejsou ekologickým řešením, pokud se
v ČR cca 50 % elektrické energie vyrobí spalováním hnědého uhlí,
plynu nebo odpadu.
• Jedeme-li autem, na motorce či elektrokole, důsledně volit jízdu bez
velké akcelerace a rychlosti, využívat setrvačnosti při dojezdu. Využít
přepravní kapacity auta.
• Vytvořit společenský tlak na úrovni obcí a státu na stavbu větrných
elektráren k výrobě elektrické energie. Náklady (v Kč/kWh) na
výrobu elektřiny je u větrných elektráren srovnatelná s vodními
a tepelnými elektrárnami. http://csve.cz/cz/clanky/celkove-naklady(v-kc-kwh)-na-vyrobu-elektriny-dle-primarniho-zdroje:/523 V ČR je
proti větrným elektrárnám averze. Raději se ze Šumavy díváme na
jadernou elektrárnu. Jezdím občas do Německa. Větrné elektrárny
jsou víc než 500 m od nejbližšího obydlí. Staví se technologická
řešení na stabilizování dodávky energie (velké baterie či fi Siemens
v Německu postavila efektivní zařízení na uložení přebytečné energie
do tepelné – lávové kameny) a naopak.
• Podpořit pomocí či financemi lidi i zvířata v nouzi v sousedství, v ČR
i jinde ve světě. Lze najít a ověřit mnoho sociálních i ekologických

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, Blatná
(u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na:

www.realityblatna.cz

HLEDÁME pro konkrétní zájemce
další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.
Nabídněte – RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci
a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Pejsek Malda

V tichu lesa kolem Maldy
srna hbitě se prohnala,
on si řekl „ta bude moje“,
a honička hned nastala.

Byl hezký večer, měsíc říjen,
do lesa lovec vyrazil,
na cestu si přibral Maldu,
měsíc cestu ozářil.

Prší, srst mu studí zima,
vítr fouká, tma černá je,
přes vesnice Malda běží,
chce domů. Ale kde domov je?
V Chlumu pejsek ocitne se,
znavený a promrzlý,
jeho cestu návsí obce
doprovází štěkot psí.

Haf, haf, já už chci jít domů.“
„Hafky, ňafky, počkej jen,
za chvilku tě tady najdou,
vždyť brzy bude bílý den.“
A taky ano. Déšť už ustal,
světlo dnem se ozvalo,
chlumští lidé pejska našli,
trápení mu přestalo.

Všichni psi, co v obci jich je,
za svými vraty štěkají,
křepeláčka odhánějí,
soucitu s ním nemají.
Srna běží, pejsek za ní,
srnka ale rychlá je,
po dlouhém běhu kdesi v lese
srna závod vyhraje.

Malda s pánem často chodí,
rád proběhne se po lese,
jeho haf-haf lovec slyší,
když Malda k němu vrací se.

Pán píšťalkou křepeláčka
přivolává k sobě hned,
les se chvěje, tma je černá,
pes ztratil se, neví jak zpět.

Černou srst má pejsek Malda,
křepelák mu říkají,
pro bílou skvrnku na černé hrudi
ho snadno všichni poznají.
Ten večer byl jiný.
U nohy svého pána
vzorněMalda šel,
vtom se ale cosi stalo,
na pána pejsek zapomněl.
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Běží vpravo, pán tu není,
běží vlevo a také nic,
co má dělat pejsek neví,
tak bloudí krajem. Co dělat víc?

Jen pejsek Čertík kamaráda
za svým plotem přivítal,
a kdyby mohl, hned by Maldu
do tepla k sobě domů vzal.

Lesem běží křepeláček,
přes pole i silnice,
rybníku se rychle vyhne
a zase jsou tu silnice.

A tak Čertík s černým Maldou
deštivou noc přečkají,
od sebe jen plot je dělí,
svorně spolu štěkají.

Řešení sudoku z zářijového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 70 bylo jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti.
Tajenky: : PODĚLTE SE (lehká verze, kontrolní 1.řádek 587312946); O SVÉ DOJMY (středně těžká verze, kontrolní
1. řádek 912687354); Z DOVOLENÉ (těžká verze, kontrolní 1. řádek 832176495). Výherci: Stanislav Korbel, Kadov
49; Ludmila Tesařová, Pole 24; Anna Pekárková, Blatná 965. Uvedení výherci si mohou vyzvednout výhru (drobné
ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 30. listopadu 2019, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383
420 300 nebo 728 881 358 nebo 607 032 192. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. Po
vyřešení SUDOKU z čísla 71 (tj. z listopadového vydání 2019) 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 30. listopadu 2019.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.
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Najedl se pejsek Malda,
ohřál se a osušil,
na svého pána v Chlumu počkal,
než domů se s ním navrátil.
Miluše Kordulová
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