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Město Sedlice

První Sobáček v roce. Mělo by tu být
řečeno něco moudrého, vzletného,
krásného. A mezi těmi všemi zkušenými psavci jsem
byl vybrán já! Já, starostovské ucho, bažant, nováček!
A víte co? Místo všelijakých novoročních klišé Vás
radši pozvu do Sedlice. Na co? Třeba na fotbal. Že
se u Vás hraje lepší? Možná. Ale u nás se tím kluci
baví a celkově je to legrace. A co takhle cestovatelské
přednášky „Neobyčejné cesty obyčejných lidí“? Běží
celou zimu a jsou dost dobrý. Nebo přijeďte na pivo do
místních hospůdek. Ale ne v březnu! To byste nemohli
na „Zahájení cyklistické sezóny“. Jo a ženský ze svazu,
ty mají akci snad každý měsíc. V červnu v Sedlici
exoti obouvají běžky, berou vzduchovky a závodí
v letním biatlonu. Na konci července Jakubská pouť.
Kolotoče, stánky, volejbalový turnaj, zábavka, dál
radši nekomentovat. Aby nebyla nuda, hned následují
„Krajkářské slavnosti“. V pohádkovém duchu. Dyť
jo, ta krajka je vlastně taková pohádka. Navazuje
hasičská soutěž. Taky pěkná švanda. Někde mezi tím
jsou vmáčklé střelecké závody. Jedeme dál! Loučení
s prázdninami. Halloween. Advent. Zpívání. A roční
pozvánka do Sedlice je hotová. Nic Vás neláká? Tak
zajděte na radnici na kafe. Něco vymyslíme.
Vladimír Klíma starosta Sedlice

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 4
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V čele města Sedlice
stojí pan Vladimír
Klíma. Rádi bychom
Vám představili pana
starostu v krátkém
rozhovoru.
Od kdy jste zvolen
starostou obce?
Starostou jsem byl
zvolen v roce 2018.
Už před svým zvolením starostou jste byl členem ZO?
Členem zastupitelstva jsem byl od roku 2014.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb?
Jaké jsou slasti a strasti starosty obce?
Už mě nebavily plané hospodské řeči. „Co by se mělo,
co je špatně, a tak dále.“ Proto jsme se s partou stejně
smýšlejících lidí rozhodli zkusit prosadit své představy
o Sedlici.
Strasti - příšerná byrokracie.
Slasti - když se dílo podaří a lidi nás pochválí.
Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste
je chtěl řešit?
Ty samé problémy které trápily i moje předchůdce.
Hustota dopravy na silnici I/20 protínající Sedlici, stav

Před

Sedlice je město ležící v severozápadní
části Jihočeského kraje v okrese Strakonice v nádherné
krajině plné lesů a rybníků. Její historické jádro je od
roku 2003 městskou památkovou zónou. Na rozdíl od
obcí s obdobným názvem se město Sedlice skloňuje
ta
v ženském rodě.
vuj
še
Osada Sedlice náležela do staré aglomerace
eme na
na Bozeňsku, jež zahrnovala oblast dnešního Blatenska,
Březnicka a Rožmitálska. Byla osídlena dříve než ostatní kraje.
Napovídá to kontinuita pravěkého a středověkého osídlení. Vývoj dalšího osídlení lze
předpokládat v období vnitřní kolonizace (13. - 14. století), kdy podél staré písecké cesty,
s kterou se tu spojovala jiná, rovněž stará cesta od Vimperka, vznikla zemědělská osada
silničního typu. V písemných pramenech je osada Sedlice (Sedlecz) uváděna v letech
1352 – 1399 mezi sídlišti bozeňského děkanátu. Majitelem Sedlice byl rod Bavorů
ze Strakonic.
Vilém ze Strakonic je v roce 1358 připomínán jako patron kostela v Sedlici, který
byl již ve 14. století farním. V roce 1404 prodal Břeněk ze Strakonic sedlické zboží, to
je tři popluží s dvorem a s podacím kostelním právem, Vojtěchovi, Janovi a Lipoltovi
z Kraselova. V době husitských válek zůstala Sedlice, podobně jako celé Blatensko,
ušetřena válečných pohrom. Pravděpodobně od poloviny 15. století patřila Sedlice
Mikuláši Kaplířovi ze Sulevic. V době, kdy byl majitelem Adam Řepický ze Sudoměře, byla
Sedlice v roce 1539 povýšena na město. Sedličtí současně získali městský znak a právo
pečetit zeleným voskem. Současně obdrželi sedličtí od krále Ferdinanda I. privilegia
s týdenním trhem a trhy výročními. Od  2006 byl obci vrácen status města.
Z hlediska historie jsou nejzajímavějšími budovami v Sedlici farní kostel sv. Jakuba
Většího z roku 1752 postavený Antonínem Jermářem na místě staršího gotického kostela
ze 14. století, socha sv. Jana Nepomuckého na okraji parku na Náměstí T.G.Masaryka,
bývalý štenberský dům s mázhausem a původní sgrafitovou výzdobou. Tvrz v Sedlici,
postavená po roce 1404, byla Šternberky přestavěna v 2. polovině 16. století
na renesanční zámeček v obdélníku vodního příkopu. Jádrem stavby je patrová budova,
z níž vybíhají dvě boční křídla. Na fasádě jsou patrny zbytky sgrafit. Chodba je zaklenuta
křížovou klenbou se zazděnými arkádami.
Nedaleko Sedlice se nachází Sedlická obora. Byla založena v rybniční oblasti patrně
již v 17. století podle francouzského vzoru. Rozprostírá se na katastru osady Holušice.
Stala se zásobárnou živé zvěře, odkud mohla být dodávána kdykoliv podle potřeby
vrchnostenské kuchyně, stávala se i možností pohodlnějšího lovu. Na ploše se zajímavě
členitým terénem nalezneme cenné původní smíšené lesní porosty, začleněné do státní
přírodní rezervace Sedlická obora. Součástí obory je také několik rybníků. Zmínky o staré
sedlické oboře nacházíme ve starých zápisech a matrikách. Například hospodářský plán
z roku 1800 uvádí, že v letech 1735–42 byla stávající obora oplocena pevnou kamennou
zdí. Obora byla vybudována na panství hraběnky Černínové z Chudenic. V držení rodu
Černínů byla až do roku 1753, kdy sňatkem přešla do majetku Lobkowiczů. Poslední
majitel z rodu Lobkowiczů, Jiří Kristian, se v roce 1932 zabil při automobilových závodech
na dráze Arus u Berlína. Jiří Kristian Lobkowicz nechal v jižní části obory postavit srub.
Podle vzoru sibiřských staveb jej v roce 1932 počal stavět mistr tesař Jiří Kouba.

Vladimír Klíma starosta Sedlice
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít

če

Co

V měsíci listopadu 2019 byla
zpracována zpráva o zajištění udržitelnosti projektu ve společném projektu
„Doplnění sběru separovaných odpadů
se
e ve Svazku obcí Blatenska“, registrační
v SOBu p
číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/00002 64.
Poděkování patří všem zástupcům obcí, kteří
poskytli obratem podklady pro zpracování zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Dále chci poděkovat také panu Pavlu Bulkovi z Technických služeb Města Blatná. Ten dodal podklady za všechny obce, ve
kterých sváží odpady Technické služby Města Blatná. Celkově bylo na
území Svazku obcí Blatenska za druhý rok provozu v době od 14. 11.
2018 do 13. 11. 2019 v pořízených nádobách vytříděno 262,897 tun
všech druhů odpadů.
- Valná hromada SOB se tentokrát konala výjimečně v úterý 10. prosince
2019. Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu SOB na rok
2020. Dále bylo projednáno uzavření smlouvy o poskytnutí daru pro
PREVENT 99 na financování terénních služeb. Také bylo projednáno
složení inventarizační komise. Předsedkyně SOB předala starostům
informace od pracovníků z oddělení dozoru MVČR České Budějovice
k novele zákona o místních poplatcích a tvorbě obecně závazných
vyhlášek. Bezprostředně na jednání Valné hromady SOB navazovalo 8.
Setkání starostů v rámci projektu CSS, kterého se za Svaz měst a obcí
ČR zúčastnil pan Ing. Bc. Robert Zeman. Ten zhodnotil celkový průběh
projektu a v závěru svého vystoupení poděkoval zaměstnancům CCS
za jejich práci.
- V průběhu měsíce prosince zaměstnanci Svazku obcí Blatenska
zpracovali na základě požadavků členských obcí několik žádostí
o dotace, především z Programu obnovy venkova Jihočeské kraje.
- Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální potřeby
starostů případně dalších pracovníků obcí.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

VU3V na Blatensku

Virtuální univerzita třetího věku v Blatné
probíhá již osmým rokem. V prosinci 2019 byl
ukončen zimní semestr, ve kterém dokončilo 7 studentů šestý cyklus
přednášek. Měli tedy možnost účastnit se slavnostního zakončení –
promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Promoce se konala
ve středu 15. ledna 2020. Všem srdečně gratulujeme k úspěšnému
zakončení. Se studiem budeme samozřejmě pokračovat i v letním
semestru, který zahájíme ve čtvrtek 6. února 2020 od 9,00 hodin
ve velké klubovně Komunitního centra aktivního života v Blatné. Již
tradičně budou probíhat dva kurzy současně. Každý kurz obsahuje 6
lekcí – přednášek. Studenti mají možnost volby nebo případně mohou
navštěvovat oba dva kurzy. Tématem prvního kurzu jsou „Klenoty
barokního sochařství v českých zemích“. Druhým kurzem bude
„Leonardo da Vinci, renesanční uomo universale“. Zájemci o studium
Virtuální univerzity třetího věku se mohou přihlásit osobně v kanceláři
SOBu na adrese: Na Tržišti 727, Blatná nebo e-mailem: blatensko@
blatensko.eu případně na telefonu: 728 881 358, nejpozději při zahájení
letního semestru přímo na přednáškách vždy ve čtvrtek. Cena jednoho
kurzu vychází 350 Kč.
Dana Vohryzková

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

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB
II“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhaly průběžně
individuální schůzky a porady s konzultanty akčních plánů a plánů
rozvoje sportu.
- V úterý 26. listopadu 2019 proběhla již čtvrtá vzdělávací akce pro účetní
členských obcí SOBu s lektorem Ing. Davidem Vičarem. Tématem této
vzdělávací akce byla příprava rozpočtu obce a problematika mezd.
- V průběhu listopadu a prosince také proběhlo počítačové vzdělávání
pro volené zástupce obcí v oblasti využití geografických informačních
systémů (program MISYS) a vyplňování jednoduchých žádostí
o dotace v různých systémech.
Dana Vohryzková

Kalendář SOBu na rok 2021

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

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 březnového vydání
SOBáčka č. 73
je v neděli 8. března 2020.

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu
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Základní informace o projektu CSS

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

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:

Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300
e-mail: vaneckova@blatensko.eu
Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu

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

V loňské roce byly vyhlášeny poslední
výzvy v rámci Operačního programu
Zaměstnanost

o

.p

MA

Bla

.s.

Přijaté projekty v rámci
OP Zaměstnanost
S

t e n s ko ,

Divadlo To Tem

V rámci implementačních aktivit byly zakoupeny do všech mateřských
škol zapojených do MAP II stavebnice pro rozvoj smyslového vnímání
děti, které jim nadělil Ježíšek.
Dále bylo podpořeno představení divadélka ToTem spojené s výtvarnou
dílnou pro děti, které proběhlo v městské knihovně v Blatné 22. 12.
2019.
A příjemným zážitkem pro ty nejmenší bylo lednové „Kouzelné čtení
s Albi tužkou“, které proběhlo rovněž v knihovně v Blatné.
Doufáme, že další plánované aktivity budou pro děti, žáky, rodiče
i pedagogické pracovníky přínosem.
Tereza Ptáčníková – hlavní manažer MAP II

Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@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

Výtvarná dílna pro děti

Výzva č. 4 ZAMĚSTNANOST MAS
Blatensko, o.p.s.
Celková alokace výzvy činila 1 650 000,-Kč
V této výzvě byl přijat jeden projekt – Komunální služby na Blatensku
Výzva č. 5 Prorodinná opatření II MAS Blatensko, o.p.s.
Celková alokace výzvy činí 4 240 205,-Kč
Datum ukončení příjmu žádostí bylo 31. října 2019 ve 12,00 hod.
V této výzvě byl přijat k hodnocení jeden projekt – Dětská skupina
Trempík 2
U obou projektu proběhlo hodnocení formálních náležitosti
a přijatelnosti. V lednu proběhne hodnocení věcné a následně výběr
projektů ze strany MAS.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653
V projektu MAP Blatensko II pokračuje realizace všech klíčových
aktivit. Ve školách bylo dokončeno dotazníkové šetření k reflexi
škol a v současné době probíhá finalizace agregovaných výstupů
k jednotlivým tématům.

Město Sedlice - Pokračování ze str. 1

Po smrti Jiřího Kristiana Lobkowicze přešla obora do majetku Ludmily
Liechtensteinové. Obora pak v roce 1948 převedena spolu s ostatními
lesy Liechtensteinů do vlastnictví státu. Dnes oboru spravují Lesy České
republiky s. p., které zde mimo jiné provádějí chov 90 kusů černé
a 100 ks dančí zvěře. Obora plní v současné době funkci významné
genové základny černé zvěře v ČR. Nejsilnější trofej dosáhla bodové
hodnoty 129,55 CIC. Nejsilnější trofej dančí zvěře dosáhla bodové
hodnoty 206,06 CIC. Současná rozloha obory je 267,8 ha.
Největší slávu přinesly Sedlici paličkované krajky vyráběné
místními krajkářkami. První písemné záznamy o sedlické krajce
najdeme ve starém spise o kraji prácheňském, kde se dovídáme,
že výroba krajek v Sedlici se datuje již v 15. století, čímž potvrzuje
se domněnka, že právě naše krajkářství je původní slovanské. Jaký
druh krajek se v té době vyráběl, nevíme, neboť většina starých
krajek se nedochovala díky četným požárům, nebo se stářím
rozpadla. Kromě několika málo nezůstalo téměř nic. Jiné záznamy
– písemné, či ústní se nenašly .
Další prameny nás zavádějí až do první poloviny 18 . století, kdy
byla majitelkou sedlického panství paní Marie Ludmila Černínová
z Chudenic . Hraběnka se krajky velmi oblíbila a rozhodla se proto
upravit polní robotu žen tak, že její část nahradila paličkováním
krajek . Sedlické krajky se těšily veliké oblibě, byly proslulé svou
kvalitou a traduje se, že až z Bavor přijížděli kupci, kteří si zde
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této komunikace, chybějící chodníky kolem ní, zastaralá kanalizace
pod ní. Souboj s ŘSD o její rekonstrukci. Sečteno a podtrženo, většina
problémů se točí právě okolo části silnice I/20 vedoucí městem.
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké
máte dlouhodobé plány?
Letos se doufám konečně podaří vybudovat sběrný dvůr. Proběhne
oprava místních komunikací v Mužeticích, Němčicích a Sedlici.
O letních prázdninách se chystá rekonstrukce sociálního zázemí
v mateřské školce. A když bude síla, čas a chuť, tak doděláme
odpočinkový park pod fotbalovým hřištěm.

V roce 2021 je naplánována rekonstrukce Kostelní ulice, včetně
kanalizace, vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení. Výhledově
proběhne to samé s průtahem I/20. Pak je tu ještě jeden plán
z kategorie sci-fi a tím je obchvat Sedlice.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Když si nasadím růžové brýle, tak …. Ale raději ne. Úplně by stačilo,
kdyby si naši následovníci řekli: „Ti staří pardálové tady udělali kus
práce.“
Prozradíte na sebe něco osobního?
Jsem ortodoxní slávista.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Po letech bídy a strádání mi dělá radost fotbalová Slavia.
Rozčílí mě lidská hloupost a neschopnost vlastního úsudku.
Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máte rád?
Miluji Šumavu a celkově přírodu. Není nad to si vzít batoh
a s kamarády vyrazit na túru.

i

Unikátní rocková
výstava zavítala
do Blatné
nu

V pátek 8. listopadu proběhla
v prostorách Komunitního centra
ma
aktivního života vernisáž rockové výstavy
c e z re
blatenského rodáka Milan Říský - Live, která
vznikla ve spolupráci s Martinou Košanovou ze
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Výstava představovala
retrospektivu koncertních fotografií, které byly autorem pořízeny za
posledních pět let zejména v zahraničí, ale i v České republice. Hudebně
ji doplňoval playlist na Spotify, YouTube a Apple Music. K vidění zde
byly hvězdy světového formátu jako Till Lindemann z německé kapely
Rammstein, exhibicionista Marilyn Manson, Češka Markéta Irglová,
Glen Hansard a mnoho dalších.
Milan Říský se narodil v roce 1988 ve Strakonicích a jako fotograf
a redaktor prošel hudebními časopisy Rock&Pop, Rock&All a Fakker.
Šest let také zastával funkci webeditora, redaktora a fotografa
v Plzeňském deníku a nyní působí v oddělení propagace a marketingu
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Za zmínku určitě stojí
i jeho dlouhodobá spolupráce s plzeňským hudebním klubem Divadlo
Pod Lampou a dokonce jako jediný Čech byl již třetím rokem oficiálním
fotografem festivalu Rock Im Park v německém Norimberku. Se svým
fotoaparátem také doprovázel na turné Daniela Landu či rappera Marpa.
V současné době žije v Plzni.
Vernisáž výstavy zahájil Radek Řebřina z Centra kultury a vzdělávání
Blatná, který všechny návštěvníky přivítal a poté dal slovo autorovi
výstavy Milanu Řískému, aby přiblížil vznik expozice. „Výstava vznikla
z fotografií, které jsem vyfotil za posledních pět let na různých
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nechávali paličkovat čepce ze zlatých nití, ke kterým se ještě
na obrubu přidávaly tylové krajky . Sedlické krajkářky byly velmi
zručné . Dokázaly paličkovat i ze žíní, do nichž vplétaly slámu .
Koncem 19. století krajkářství poněkud upadalo. Naštěstí se
tohoto domáckého průmyslu ujala mecenáška paní Vlasta Stránecká,
majitelka panství z nedalekých Čekanic. Ta prostřednictvím
Národní jednoty pošumavské vyslala do Prahy na dvouletý kurs
Barboru Dragounovou, která si později k práci přibrala i svou
sestru Valburgu. Roku 1899 zřídila paní Vlasta Stránecká v Sedlici
krajkářskou školu, najala prostornou místnost, opatřila vzory
i potřebný materiál a na svůj náklad vydržovala i učitelku. Tou se
staly střídavě sestry Dragounovy. Zájem byl veliký, v roce založení
krajkářské školy se přihlásilo téměř 600 dívek a žen. Počet žákyň se
pohyboval obvykle mezi 40 až 80.
V roce 2000 byl zpracován projekt revitalizace sedlické krajky
v rámci programu SAPARD. Cílem projektu je zachování staleté
tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí
a zajištění možnosti doplňkového příjmu pro místní obyvatele.
Vzniká nový právní subjekt Sedlická krajka – veřejně prospěšná
společnost. Majetek bývalé krajkářské školy je převeden pod správu
obce. V Sedlici byl v rámci tohoto projektu v roce 2003 slavnostně
otevřen obchod, kde Sedlická krajka prezentuje své výrobky, nabízí
k prodeji pomůcky určené na výrobu krajek a pořádá výukové kurzy
pro děti i dospělé.
Sedlice má v současné době základní a mateřskou školu, kino,
knihovnu, dům s pečovatelskou službou, pobočku České pošty,
zdravotní středisko, vlakové nádraží a vlakovou zastávku
Součástí Sedlice jsou osady Mužetice, Holušice, Němčice a Důl.
Jejich obyvatelé se aktivně podílejí na správě osad, organizují
kulturní, společenské a sportovní vyžití.
V Sedlici a osadách žije necelých 1300 obyvatel. Působí v různých
spolcích. ČSŽ, SDH, TJ Sokol, Modrásek, Myslivecký spolek Trchov,
Český svaz včelařů, SK NAKAMA SHOTOKAN, neregistrovaní
badmintonisté, volejbalisté, tenisté. Ke svým aktivitám využívají
fotbalový stadión, školní tělocvičnu, školní hřiště, hřiště „za
strojírnami“, dětská hřiště, společenskou místnost v hasičské
zbrojnici, zasedací místnost na radnici, prostory v objektu
„kupectví“.
Jestli-že Vám něco z výše uvedeného připadá nemožné, či
neuvěřitelné, zveme Vás k nám do Sedlice přesvědčit se o pravdě
pravdoucí. 
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koncertech, zruba polovina jich vznikla na festivalu Rock Im Park
v Norimberku, jehož návštěvnost je okolo 70 000 lidí. Fotografovat na tak
velkém a známém festivalu je pro mě splněný sen,“ řekl a nezapomněl
zavzpomínat na své fotografické začátky: „Když jsem před několika lety
začínal s malým foťáčkem na Blatenském festu, vůbec mě nenapadlo,
kam se v budoucnu, už samozřejmě s pořádným foťákem, podívám.“ Na
otázku, na jakou fotografii je nejvíce pyšný, bez přemýšlení odpověděl,
že si nejvíce cení fotografie Chestera Benningtona z Linkin Park, který
spáchal sebevraždu v červenci roku 2017, na deskách této kapely totiž
v mládí vyrůstal.
Expozice trvala do 31. prosince a čítala 31 fotografií bez popisků,
přičemž každá měla velikost 70 x 100 cm. Návštěvníci si u vstupu mohli
vzít tištěný katalog s informacemi o daných interpretech a také v něm
našli návod, jak na svém smartphonu spustit playlist k výstavě.

Možnost registrace psů
opatřených čipem
Vážení spoluobčané,
Novela veterinárního zákona, kterou Senát schválil 16. srpna 2017,
počítá s povinným čipováním psů v České republice od 1.1.2020.
Z pohledu Městské policie se jedná o velmi užitečnou povinnost.
Pokud dojde k odchycení zatoulaného psa, pomocí čipu můžeme rychle
zjistit majitele a psa poté v co nejkratší době předat zpět majiteli.
Novela zákona počítá s povinným čipováním, neřeší však bohužel již
následnou registraci čipů. Neexistuje jeden centrální registr čipů, ale je
možno psa zaregistrovat v několika různých registrech. Tudíž se bohužel
může stát, že pes bude čipovaný, zaregistrovaný v některém z registrů,
ale nám se přesto nepodaří číslo čipu dohledat. Případně nebude mít
čip registrovaný nikde. Proto bychom Vám chtěli nabídnout následující
službu:
Přijděte s doklady o čipování Vašeho psa na služebnu Městské policie
Blatná a psa i číslo čipu zaevidujeme do naší evidence. Budeme k tomu
potřebovat doklad o načipování s číslem čipu, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště a telefonní kontakt na majitele – toto z důvodu
rychlého kontaktování majitele. Je možné u nás zaregistrovat i psy
z okolních vesnic, pokud se může stát, že by mohl utéci na katastrální
území města Blatná.
Náš registr není dostupný z internetu, jedná se pouze o evidenci
Městské policie Blatná pro účely odchytové služby, tudíž nehrozí, že by
Vaše údaje mohla vidět jakákoliv nepovolaná osoba.
Toto není povinnost, jedná se o službu, kterou Vám nabízíme pro
případ ztráty Vašeho psa, pro jeho urychlené navrácení.
Roman Urbánek – Vedoucí strážník MP Blatná

Stejně tak i rozsvěcení
našeho
vánočního
stromu, u kterého si
vždy
zazpíváme
pár
koled, a předseda OV
Luboš Kylián nás potěší
milým proslovem. Již
po osmé nechyběla ani
degustační soutěž, stejně
jako v prvním ročníku se
degustoval bramborový salát. V roce 2012 nejvíce chutnal bramborový
salát manželů Vlčkových. Vítězství po letech neobhájili, ale jejich salát
byl druhý nejlepší. Nejvíce chutnal salát od paní Jitky Fousové a třetí
nejlepší salát připravila paní Martina Sýkorová.
Čtrnáct dní po trzích jsme se sešli v naší krásné kapličce. Adventní
zpívání se také již stalo tradicí. Úvodního slova se ujal předseda OV
Luboš Kylián a poté jsme společně odříkali Otčenáš. Letošní rok nám
krásné české koledy zazpívaly děti z naší obce. Pěvecké pásmo s nimi
secvičila Tereza Kyliánová za pomoci Jany Pártlové. A jako každý rok
vystoupil náš „sbor dobrovolných zpěváků“, který do svého repertoáru
zařadil několik nových písní.
text a foto: Lucie Kyliánová

Novoroční vejšlap

Říká se jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto je fajn, udělat něco
pro své zdraví a vydat se na pořádnou procházku. V Málkově se již po
několikáté po novoročním obědě vydává skupina lidí na vejšlap, který
zahrnuje návštěvu „jeskyně“ v Černém háji a výstup na zříceninu hradu
Křikava, kde je čeká zasloužené občerstvení.
foto: Tereza Kyliánová

DRAHENICKÝ
MÁLKOV
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Jubilanti v osadě
Drahenický Málkov
leden 2020
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Fousová Jitka 		
Rumplíková Olga
Šťastná Lenka 		
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50 let

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

Adventní čas v Málkově
Ač se to zdá neuvěřitelné „Málkovské adventní trhy“ se konaly již
po osmé. Velice nás těší, že jsou stále tak hojně navštěvované a líbí se.

Za osadu Drahenický Málkov a stejně tak i za SDH Drahenický Málkov
bych všem do nového roku ráda popřála jen to nejlepší, hlavně hodně
zdraví, protože to je nejdůležitější a také hodně radosti a spokojenosti
v životě.
Lucie Kyliánová

6

Svazek obcí Blatenska - leden 2020

SKALIČANY

Konec roku ve Skaličanech
Každoroční shon a hektika posledních pracovních dnů každého roku
se projevuje na všech. Místo pohody a klidu v rámci příchodu svátků se
mnoho lidí pachtilo, aby dokončilo své povinnosti, mnohdy nastřádané
vskutku až na konec roku. Přitom stačí jen málo a můžeme vše prožít
v klidu, v podstatě stačí jen chtít. Můžete namítnout, že toto jen nestačí,
že zaměstnavatel zavelí a prostě musím… ano možná tomu tak, je, ale to
je volba každého z nás. Ve Skaličanech se parta tradičních organizátorů
společně se sousedy a i přespolními kamarády opět domluvila a jak se
již stalo tradicí, ozdobila na druhý advent náš vánoční strom. Zdobíme
na druhý advent, protože vše organizujeme až po „čertech“, protože
kdysi u nás bývali nohsledi Mikuláše hodně divocí, a tak předcházíme
případnému poškození ozdob
a světýlek. Současný Mikuláš
s čerticemi, čerty a andílkem
jsou však úplně jiní, zcela
ukáznění a na některá dítka
možná až příliš hodní a tak
bychom mohli klidně zdobit již
o prvním adventu, ale tradice
je holt tradice. Každopádně
Mikuláši a jeho partě patří
velké poděkování za to, že
vše zorganizovali opět, jako
každý rok naprosto skvěle
a dokonale! Kniha hříchů
sice byla nabita k prasknutí,
ale pytel pro hříšníky
údajně zůstal prázdný… Po
zdobení stromu následovalo
vánoční posezení v obecním
domě se sousedským povídáním, kde jsme rozebrali všechno možné
i nemožné. Během prosince probíhaly i aktivity sportovní a to kuželkový
a pingpongový souboj s Buzicemi v rámci souboje o Lavor cup (viz
jiný článek), hojná účast skaličanských na turnaji v karetní hře prší
v Hospodě u Čiláka v Buzicích, nebo předsilvestrovský hokejový zápas
ve Strakonicích. Poslední den roku jsme pak strávili společně v obecním
domě, kde se uskutečnila obecní schůze a seznámení s rozpočtem na
rok 2020 s následnou diskuzí, sousedským povídáním a kupříkladu
i s projekcí zajímavých videozáznamů z naší obce, některých ve stáří
bezmála třiceti let. Na Nový rok jsme plánovali pochod po okolí obce,
bylo krásně a tak jsme vyrazili, daleko jsme však nedošli, bylo totiž
třeba poklidit naše zasedací místnosti a dojíst a dopít hodokvas, který
na Silvestra zorganizovali naši sousedé a sousedky a to tak, že by „Ano,
šéfe“ nebo „Prostřeno“ strčili hravě do kapsy. Tak snad v roce 2020
dojdeme dál, skutečně i obrazně...
Václav Cheníček

Lavor cup 2019 zůstal v Buzicích

Jak uvádí titulek tohoto článku, tak se stalo. Ano, i v roce 2019
opanoval sportovní víceboj sousedních vesnic Buzic a Skaličan, prvně
jmenovaný soubor kamarádů a přátel. Sportovní víceboj se nám v roce
2019 rozrost o další druhy klání, ve kterých si každý, kdo chtěl, mohl
protáhnout svá těla. Šest sportovních odvětví mohlo být klidně rozšířeno
i o další, neb se kamarádské týmy potkávaly i na jiných turnajích (např.
florbalové plácání v Myšticích, karetní hra prší u Čiláka, hasičský sport),
ale to je jen takový malý námět do budoucna. Třetí ročník souboje
o „Lavorův pohár“ dopadl možná zdánlivě jednoznačně v poměru 1:5
pro buzický tým, ale některé sporty byly natolik vyrovnané, že se ani
skaličanští nemají za co stydět. Pojďme se stručně ohlédnout za tím,
jak to vlastně bylo. Vše začalo na počátku roku, led ve Skaličanech byl
na rybníce Závist připraven, ale soupeři se nedali dohromady. Slova
o kontumaci jsme zavrhli a tak byl uspořádán zájezd do Sušice, kde
skaličanští jednoznačně porazili soupeře na zimním stadionu. Zájezd to
byl zdařilý, neb jej využily všechny věkové kategorie. Někteří účastníci

Účastníci kuželkového klání Buzice vs. Skaličany

zájezdu šli na led, jiní do vody místního bazénu a shoda v opakování
takovéto akce byla všeobecná. Buzické pouťové klání v nohejbale
v destruktivních podmínkách čtyřicetistupňových veder na konci června
ovládlo mládí z Buzic a bylo vyrovnáno! Říjnové skaličanské posvícení
skončilo velkým fotbalovým překvapením, kdy hosté získali vedoucí
bod. Následoval překvapivý kozlí triumf na turnaji v hokejbale, kde
několik zápasů Kozli ovládli v posledních vteřinách, ale rozhodující
vzájemný souboj zvládli buzičtí Býci, takže stav souboje o „salátový
lavor“ se překlopil ve prospěch buzických na 1:3. Dramatický kuželkový
souboj vypadal velice nadějně pro skaličanské, kteří vyhrávali na zápasy,
ale celkový počet sražených kuželek nakonec zvrátil souboj na stranu
borců od řeky Lomnice, 1:4! Závěrečné setkání u pingpongového
stolu v Hospodě u Čiláka již nemohlo nic změnit na celkovém vítězi
a držiteli Lavorova poháru pro rok 2019 a tak se hrálo ve zcela uvolněné
atmosféře a bez některých opor hostujícího týmu, což se projevilo
v jasném a jednoznačném výsledku v neprospěch oslabených sportovců
ze Skaličan. Třetí ročník vzájemných sportovních klání tak skončil opět
úspěchem obce Buzice, nutno konstatovat, že jako vždy, prozatím.
Prestižní duely v několika sportovních odvětvích měly mnohdy velký
náboj, ale kamarádský duch a hra ve stylu fair play s dobrou náladou
a příjemnými pocity ze vzájemných setkání byla důležitější. V roce 2020
se uskuteční čtvrtý víceboj, jak dopadne, se patrně dočtete, těšíme se.
Václav Cheníček

ČEKANICE

Již druhým rokem jsme se v Čekanicich rozhodli přivítat nový rok
jinak než tradiční bujarou oslavou. 1.ledna 2020 se ve 13 hodin před
obecní klubovnou sešlo dvacet pět účastníků všech generací a čtyři
psi. Vzhledem k velikosti naší osady je to úctyhodný počet a oproti
loňsku se jedná o více než dvojnásobnou účast. Mezi námi měla své
zastoupení i sousední obec Lažany a to čtyřmi účastníky.
Celá skupina vyrazila směr Chvalov, zastavila se u hrobky rodu
Battagliů, pokračovala kolem rybníku a tábora Kozina přes Rošický dvůr
a romantickou hájovnu k poslednímu bodu, kapličce svaté Panny Marie.
Od ní jsme se vydali polní cestou kolem lesa do cíle, zpět do obecní
klubovny, kde na nás čekalo příjemné teplo a malé občerstvení. V nohách
se nám rozlévalo devět kilometrů chůze v příjemném tempu a dobré
náladě. Celý výšlap jsme zvládli za zhruba 2 hodiny a doprovázelo nás
krásné slunečné počasí, které nám tentokrát opravdu přálo.
Už dnes se těšíme na další vyvedenou akci a tímto bychom rádi
pozvali všechny místní, aby se příště nebáli a přidali se k nám.
Osadníci z Čekanic 2020

Pomohli jsme
sběrem víček
Pytle s víčky od PET lahví, které žáci naší školy
vytřídili, nyní cestují přes Prahu do zlínské firmy
PLASTOŽROUT.CZ – JELÍNEK-TRAIDING, kde budou
víčka dále recyklována. Peníze za jejich výkup firma odešle na účet
Hynečka Skůry ze Slaného.
Hyneček Skůra měl v létě 2014 nehodu v bazénu. Jeho stav byl díky
době strávené pod vodou velmi kritický. Musel být letecky převezen
do FN Motol. Došlo k velkému poškození mozku. Lékaři ani rodina
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boj nevzdali a nevzdávají a nyní se společnými silami snaží o nápravu
současného stavu prostřednictvím rehabilitací. Cvičení, která Hyneček
potřebuje pro obnovu tělesných funkcí, jsou velmi nákladná. Tělocvik je
to i pro maminku. Pravidelné rehabilitace Hynečkovi pomáhají.
S radostí jsme se jako škola do pomoci malému Hynkovi zapojili.
Přejeme Hynkovi a jeho rodině hezké prožití Vánoc a hlavně mnoho sil
a úspěchů v životě.
Šimon Chalupecký
žákovský reportér

Projektový den ke 115. výročí školy
Ve čtvrtek 31. 10. proběhl projektový den ke 115. výročí Základní
školy J. A. Komenského Blatná.
Pro žáky 1. stupně si třídní učitelky připravily svůj vlastní program
(např. tvorba dramatizace ze školního prostředí, práce s knížkou
a filmem, stavba školy dle představ dětí, připomenutí historie naší
školy,…).

Cesta do vesmíru
5. 11. 2019 jsme se vydali (žáci 5. A a 5. B) do Českých Budějovic
do planetária. Navštívili jsme dva programy. V kopuli planetária nám
promítali virtuální videa s výkladem o hvězdách a galaxiích, vysvětlili
nám, jak fungují dalekohledy, a ukázali, co vše můžeme na obloze
vidět. V kinosále jsme měli komentovaný program Náš vesmírný život.
Dověděli jsme se mnoho zajímavostí. Po návštěvě planetária jsme
došli na náměstí, kde jsme hledali bludný kámen. Povídali jsme si
o Samsonově kašně, kterou zdobí čtyři altani, Samson a lev. (Jakub)
Postřehy některých žáků:
Nevěděl jsem, že dalekohledem můžeme vidět jiné galaxie, a když se
koukám do vesmíru, dívám se vlastně do minulosti. (Honza)
Nejvíce se mi líbilo vyprávění o dalekohledech a to, jak funguje Hubblův
dalekohled. (Karolína)
Naučili jsme se, jak najít hvězdu Polárku a další souhvězdí. (Amálka)
V planetáriu jsem se dozvěděl, že na Venuši může být život. (Tomáš)
Viděl jsem souhvězdí Velká medvědice a prožil jsem virtuální let do
jiných galaxií. (Lukáš)
Žáci 5. B

JAK se to vyrábí?

Ve středu 13. listopadu vyrazily obě deváté třídy naší školy na exkurzi
do Strakonic – dívky do firmy ADIENT Strakonice s.r.o. a chlapci do ČZ
a.s.
V továrně ČZ, založené před 100 lety, jsme se dozvěděli plno nových
informací nejen z úvodní prezentace, ale i z následné prohlídky malé
části závodu. Součástí prohlídky byla i zkušebna, kde jsme pozorovali,
jak se měří tvrdost materiálů. Zpět do Blatné všichni chlapci přijížděli
nejen se zajímavými zážitky, ale i s dárkovými taškami.
Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře a pracovníkům firem, že
nám umožnili nahlédnout do zákulisí výroby.
Šimon Chalupecký, žákovský reportér
Postřehy ostatních žáků:
Při exkurzi jsme zjistili hodně zajímavých věcí – co se ve firmě vyrábí,
jaké stroje firma používá na opracování materiálů. Hodně zajímavá byla
její historie. Celá exkurze byla podle mne povedená a zajímavá.
Jan Antoš, žák IX. B
Nejdříve jsme zhlédli pěknou prezentaci a byla nám představena
celá společnosti. Pak jsme se podívali přímo do provozu, kde jsme viděli,
jak dělníci pracují, navštívili jsme podnikové muzeum, které bylo moc
zajímavé. Nakonec jsme dostali na rozloučenou malý dárek, což bylo
milé.			
Jan Řehoř, žák IX. B
Třídy 2. stupně soutěžily mezi sebou, plnily různé úkoly. Žáci museli
vyhledat stavby navrhované architektem Karlem Fialou (vyprojektoval
i naši školu), z ukázek filmů ze školního prostředí měli přiřadit postavu
k danému filmu, v městském muzeu plnili úkoly jako žáci v dřívějších
dobách a na závěr zvládli zadanou práci ve skupinách.
Naše třída 9. A začala ráno v městském muzeu. Tam nám promítli
prezentaci o tom, jak a co se vyučovalo na školách v dřívější době. Plnili
jsme úkoly jako žáci v minulosti (např. vyhledávali různá místa na staré
mapě). Po sečtení bodů jsme podle souřadnic, které jsme sami vypočetli,
hledali pomocí chytrých telefonů ve městě místa, kde nás čekal další
úkol. Byly to budovy, které navrhl architekt Karel Fiala. I když bylo
chladné počasí, úkoly nám nedělaly problémy. Pak se naše třída vrátila
zpět do školy, kde jsme se dívali na ukázky z filmů ze školního prostředí.
Byly tam i takové, které jsem neznal. Společnými silami jsme přiřazovali
postavy k danému filmu. Po rozdělení do skupinek následoval poslední
úkol - každá dostala svoji práci (např. napsat básničku ze zadaných slov,
vyřešit početní úlohy). Paní učitelky sečetly všechny body a v tělocvičně
byly vyhlášeny výsledky. Naše třída se umístila na krásném 2. místě
za 9. B a před 8. A. Všechny vítězné třídy byly odměněny krásnými
a vynikajícími dorty z „cukrárny“ naší paní kuchařky, které měly podobu
knihy, velké tužky a školní tabule. Tento den byl zkrátka neobyčejný.
Šimon Chalupecký
žákovský reportér

13. listopadu jsme byly pozvány do firmy Adient Strakonice. Naše
dívčí skupina se nejdříve byla podívat v provozu. Pak jsme poznávaly
názvy textilií a pletenin v malém kvízu. Měly jsme šanci s látkami
i pracovat.
Martina Zemanová, žákyně IX. A
V Adientu ve Strakonicích jsme viděly, jak se vyrábí textilie do
automobilů od nití až po hotový výrobek, kolika procesy musí látka
projít, než bude hotová. Po přednášce jsme se rozdělily do skupinek
a vyráběly jsme samy své vlastní návrhy potahů sedaček do auta.
Anežka Hušková, žákyně IX. A
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Skvělé výsledky ve Vodňanech

Návštěva firmy Adient se mi velmi líbila. Prohlídka byla zajímavá
a poučná. Mohly jsme si navrhnout i vlastní potah na sedačku do auta.
Bylo to super.
Barbora Melánová, žákyně IX. B
Ve firmě Adient se mi moc líbilo. Prohlídka provozu byla zajímavá
a poučná. Měly jsme pěkné barevné špunty do uší. Vyráběly jsme si
vlastní potahy do automobilů.
Leontýna Tvrdá, žákyně IX. B

Přijímání do CECHU ŽÁKOVSKÉHO
Dne 21. 11. 2019 byli žáci 1.
tříd přijati do CECHU ŽÁKOVSKÉHO. Nejdříve prvňáčci složili
slavnostní slib. Potom za pomoci
žáků 7. tříd (jejich patronů pro
první školní léta) prošli slavnostní bránou, která byla ozdobena
barevnými písmenky a číslicemi.
Tím byli přijati mezi školáky. Od
paní ředitelky a třídních učitelek
převzal každý žáček přijímací
list do cechu žákovského a knihu Školní strašidlo (zakoupeno
z projektu MAP II, oblast – podpora čtenářské gramotnosti),

kterou si již brzy společně přečteme.
Tuto akci si jistě užili nejenom děti, ale i rodiče.
Na závěr slavnostního ceremoniálu jsme si společně zazpívali veselou
píseň o kamarádství „Sluníčka“.
Jana Fialová, Lenka Motyková
třídní učitelky 1. tříd

Vědomostní soutěž ve Vodňanech
V
úterý
26. 11. 2019 využila
čtyři družstva žáků
5. a 9. tříd naší školy
pozvání vodňanského gymnázia a vyrazila si porovnat svoje znalosti s jinými
školami ve Vodňanském vědomostním
víceboji družstev.
Soutěžilo se celé dopoledne a žáci v pětičlenných skupinkách plnili
úkoly ze sedmi oborů a celkového všeobecného přehledu. Této soutěže
se naši žáci zúčastnili poprvé a výsledky byly velmi potěšující, protože
v každé kategorii se jedna skupina umístila na medailových pozicích. 5.
třídy obsadily 2. a 12. místo a 9. třídy skvělé 1. a 8. místo. Žákům blahopřejeme.
Pavla Voborníková

V posledním listopadovém úterý se konal již 13. ročník Vodňanského
vědomostního víceboje družstev. Soutěže se zúčastnily některé školy ze
Strakonic a okolí. Ve víceboji mezi sebou soutěžily páté a deváté třídy
-17 skupin páťáků a 13 skupin deváťáků.
Naši školu jela reprezentovat pětičlenná družstva z V. A, V. B, IX. A,
IX. B. Za úkol jsme měli vyřešit do 15 minut všechny otázky z daného
tématu z běžného učiva probíraného ve škole (např. z fyziky, biologie,
zeměpisu, německého jazyka,…). Výsledky nám všem přinesly velkou
radost. Družstvo V. A skončilo na 12. místě, V. B dokonce na stříbrné
pozici! 2. stupeň přinesl ještě o trochu lepší výsledky. Pětice z IX. B se
umístila na 8. místě. Pomyslnou zlatou medaili, tedy 1. místo, vyhrála
naše třída – IX. A ve složení: Štěpán Flandera, Šimon Chalupecký,
Jakub Maroušek, Hana Tomanová a Martina Zemanová. Jako vítězové
jsme dostali společný diplom, každý z nás i knížku a tričko s logem
vědomostního víceboje. Zpět do Blatné všichni přijížděli s pocitem
úspěchu dobrého reprezentování školy.
Šimon Chalupecký
žákovský reportér

Čertovské zastavení

Dne 29. 11. 2019 jsme
ve školní družině oslavili
mikulášskou nadílku. Malé
zastavení v předvánočním
čase a společné chvíle
s rodinou u nás ve škole jsou
vždy velmi důležité.
Šikovné
maminky
a babičky nám napekly
sladké dobrůtky a paní
vychovatelky
připravily
chlebíčky
pro
malou
kavárničku.
Vánoční
atmosféru
podtrhly
koledy
a
písně
dětí
z prvního a třetího ročníku.
V prostorách družiny byly
připraveny
předvánoční
dílny, kde si nejen děti, ale i ostatní hosté nazdobili perníčky a vytvořili
vánoční ozdoby, vločky, svícny. Starší zručnější děti své výrobky nabídly
k prodeji a byly opravdu překrásné. Navštívili nás i klienti z Domova
seniorů Blatná se svou vánoční keramikou a pletenými ozdobami na
stromeček.
Celé odpoledne zde vládla pohoda a předvánoční klid. Děkujeme
všem za společně strávené chvilky a přejeme šťastné a veselé svátky,
mnoho zdraví a šťastný nový rok 2020.
Vychovatelky ŠD

Ze života žákovského parlamentu
V listopadu jsme uspořádali anketu o nejoblíbenější písničku. Na
1. stupni si žáci vybrali „Srdce nehasnou“ (K. a CH. Gottovi), 2. stupeň
dal nejvíce hlasů písničce „Mercury“ (Ghostemane). Úryvky z písniček
zazněly ze školního rozhlasu.
Ke 30. výročí sametové revoluce jsme na školním dvoře vytvořili živou
trikolóru. Akce se zúčastnila většina žáků a pedagogů (viz fotografie).
V hodinách výtvarné výchovy jsme v prosinci vyrobili vánoční
přáníčka, která jsme osobně předali babičkám a dědečkům v Domově
pro seniory Blatná.
V adventním čase jsme se rozhodli pomoci materiální sbírkou pro
útulek Sirius. Dárky jsme již předali. Děkujeme všem, kteří na opuštěné
svěřence útulku před svátky nezapomněli a přispěli (viz fotografie).
A jaké máme další plány?
V novém roce budeme pracovat na projektu KNIHOBUDKA pro
blatenskou veřejnost.
Martina Zemanová
členka žákovského parlamentu
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JAK jsme se chystali
na nejkrásnější svátky v roce?
Adventní čas vstoupil do školního života mnoha tradičními akcemi.
Ještě před první adventní nedělí proběhlo Čertovské zastavení, které
organizujeme ve spolupráci se SRPŠ. Kromě vystoupení 1. a 3. tříd byly
připraveny tvořivé prodejní vánoční dílničky a improvizovaná kavárnička,
ve které byly nabízeny dobroty připravené šikovnýma rukama maminek
a babiček našich žáků.
Adventní čas nastartovalo rozsvěcování městského stromu za
zpěvu nejen našich žáků. Pak již sváteční nálada přišla přímo do naší
školní budovy. Jako první přišlo na řadu Mikulášské nadělování, které
připravili žáci 9. tříd pro své mladší spolužáky.
Další akce již avizovala blížící se svátky. Zpívání na schodech se
zhostili žáci 5. - 9. tříd pod vedením p. učitelek Zdeňky Lojdové a Terezy
Tvrdé. Školu rozezvučely vánoční písně a koledy.

v tomto roce na stmelování kolektivu.
Ve spolupráci s agenturou Do světa byly realizovány projekty pro 6.
a 7. ročníky. V červnu 2019 se 6. třídy účastnily preventivního programu
Třída jako kolektiv, ve kterém se snažily popsat kvalitu vztahů ve skupině
a podpořit soudržnost kolektivu. Na tento program navazovala druhá
část s názvem Respekt, tolerance a úcta, ve kterém se děti učily vytvořit
zdravé školní klima. Této části se děti účastnily v listopadu 2019.
Každoročně naše škola pořádá ve spolupráci s DDM adaptační kurzy,
které se konají v září daného školního roku. Žáci 6. ročníků tráví 3 dni na
táboře ve Vrbně a formou hry se snaží nastartovat spolupráci s novým
třídním učitelem a zlepšit vztahy ve třídě.
S nabídkou přišlo také nízkoprahové zařízení Station 17, které se
průběžně během roku představilo všem žákům 6. - 9. tříd. Zařízení je
určeno hlavně pro děti, které zde chtějí trávit volný čas. Mohou zde psát
úkoly, hrát kulečník, vyzkoušet hudební zkušebnu nebo jiné aktivity.
Některé preventivní programy byly realizovány díky finanční
podpoře zřizovatele a schválenému grantu Jihočeského kraje.
I v příštím roce se znovu budeme podílet na programech pro posílení
třídních kolektivů a ve vyšších ročnících se zaměříme na různé formy
rizikového chování.
Mgr. Dana Princová
školní metodička prevence

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A.
Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro
školní rok 2020/2021 se koná 3. a 4. dubna 2020 takto:

pátek 3. dubna 14:00 – 17:00 hodin
sobota 4. dubna 9:00 – 11:00 hodin
Přiblížil se poslední předvánoční týden, a proto se každé ráno
scházeli žáci s p. učitelkami u klavíru, aby společným zpěvem vánočních
písní a koled přivolali dlouho očekávané Vánoce. Věřím, že jsme sváteční
náladu očekávání klidných rodinných svátků přenesli i na všechny, kteří
tou dobou vstoupili k nám do školy.
I když se již všichni moc těšili na vánoční prázdniny, některým se
nechtělo odcházet ze školy ani na noc a užili si spaní ve škole s pestrým
programem. Poslední den pak uzavřel školní dny tohoto kalendářního
roku vánočními besídkami v jednotlivých třídách.
I když se vánočním svátkům říká svátky klidu a pohody, ovládá nás
v posledních letech spíše shon z jejich horečných příprav. Věřím, že jste
se s námi aspoň na chvilku zastavili a užili si s námi klidný adventní čas.
Šťastný nový rok 2020, plný zdraví, spokojenosti a vzájemné pohody
za celou naši školu Vám všem přeje
Jana Krapsová
ředitelka školy

Ohlédnutí za preventivními akcemi

Škola J. A. Komenského si uvědomuje, že děti jsou odlišnými
individualitami, které se setkávají v rámci jednoho kolektivu po mnoho
let. Děti se musejí naučit spolu vycházet, proto se naše škola zaměřila

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou,
děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti narozené od
1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ
o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství
základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka
a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

Návštěva ze Švýcarska
Ve čtvrtek 10. října navštívili naši školu žáci ze
Švýcarska, konkrétně z města Riggisberg, které
je spřáteleným městem obce Myštice. Obec
Riggisberg se nachází v západní části středního
Švýcarska, a to v druhém největším švýcarském
kantonu Bern. Na setkání se zahraničními kamarády jsme se těšili.
Těšili jsme se na komunikaci v německém, ale i anglickém jazyce, na
vyprávění o škole či životě ve Švýcarsku. Prvotní nervozita opadla
ihned při vzájemném seznamování. Švýcaři byli velice milí a v chování
bezprostřední. Za doprovodu několika našich žáků si nejprve prohlédli
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školu. Podívali se do některých učeben, pohovořili se zvídavými žáky či
zhlédli školní projekty. V knihovně, v níž jsme prohlídku školy završili,
jsme se pak usadili, občerstvili a pohovořili o některých rozdílech mezi
naší a švýcarskou školou. V hodině německého jazyka se švýcarští žáci
seznámili s velmi oblíbenou hrou Quizlet. Ačkoli tuto hru, zaměřenou
na procvičování slovní zásoby, naši kamarádi neznali, rychle pochopili
její podstatu a s vervou se do hry zapojili. Byli aktivní, hru si užívali,
a dokonce i nějaké to české slovíčko si osvojili. Svým nasazením ukázali,
že se ničeho nebojí, rádi se učí nové věci a nezkazí žádnou legraci. Hodiny
anglického jazyka se nesly v blížícím se halloweenském duchu. Poté,
co se švýcarští žáci seznámili s novou třídou a představili místo, odkud
pocházejí, následovaly tvůrčí aktivity – přípravy scének se strašidelnými
postavami či skládání jednoduchých halloweenských básní. Plnění úkolů
bylo velikou výzvou, neboť žáci byli nuceni překonat vzájemný ostych
a jistou jazykovou bariéru.
Setkání se švýcarskými žáky bylo obohacující. Prověřili jsme naše
jazykové schopnosti, mnozí zdárně dokázali, že se v cizojazyčné
komunikaci neztratí, zjistili jsme zajímavosti z fungování švýcarských škol
a užili si zábavy.
Mgr. Martina Zachová, třídní učitelka VI. B

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos u nás ve škole chodili žáci z deváté třídy
převlečeni za čerty. Celkem bylo sedmnáct čertů, tři andělé a Mikuláš.
Vyslechli jsme si básničky a písničky, které si pro nás děti připravily. Za
zdařilé vystoupení dostaly sladkou odměnu. Děti nám slíbily, že budou
hodné. Trochu jsme všechny postrašili a zároveň se i pobavili. Když jsme
viděli roztřesené bradičky těch mrňousů, moudrý Mikuláš všem odpustil
jejich hříchy, protože slíbili, že se polepší. Čerti si nikoho neodnesli. Za
strašení dostali nadílku i oni, a to v podobě výborného oběda. Ve třídě,
kde bylo peklo, jsme sice nadělali trochu nepořádek, ale paní uklízečky
nám to pro tentokrát odpustily. Tento den jsme si všichni krásně užili
a věříme, že i ostatní byli spokojeni.
Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, třídní učitelka IX. roč.

V žen Karla IV.

12. listopadu jsme využili nabídky Divadla J. K. Tyla Plzni a navštívili
se žáky z 6. – 9. ročníků divadelní představení V žen Karla IV. Netradiční
scénické představení, které nastudovali činoherci seskupení MOPED,
připomnělo 700. výročí narození nejslavnějšího českého krále Karla IV.
a snažilo se přiblížit císaře Karla IV. očima jeho pěti osudových žen – Elišky
Přemyslovny, Blanky z Valois, Anny Falcké, Anny Svídnické a Alžběty
Pomořanské. Historie se tu však prolíná i se současností a nastiňuje,
jaký by byl asi dnešní pohled tohoto panovníka na ženy, které zasáhly do
jeho života. Na jevišti se prolínal současný humor s úryvky z dobových
pramenů či odborných publikací. Na své si tak přišli především milovníci
historie.
Mgr. Hana
Kubíková, učitelka ČJ

Plavecký výcvik

Od začátku školního roku se žáci druhých ročníků zúčastnili
plaveckého výcviku. Během deseti lekcí se naučili plavat i úplní neplavci.
Při první lekci byli žáci rozděleni do pěti družstev podle toho, jak umí
plavat. V těchto skupinách absolvovali celý kurz. Po zvládnutí základů
plavání se žáci naučili také potápět, lovit puk z vody, skákat do vody,
plavat pod vodou s otevřenýma očima a mnoho dalšího. Jedna lekce
byla věnována záchraně tonoucího, kdy se děti dozvěděly, co mají dělat,
když uvidí někoho, kdo se topí. Během předposlední lekce byli všichni
účastníci plaveckého výcviku prozkoušeni a na základě toho dostal každý
žák „mokré vysvědčení“.
Na závěrečnou hodinu si mohly děti přinést nějakou hračku nebo
plaveckou pomůcku. S těmito věcmi si poté užily volnou hodinu, kdy si
mohly v bazénu hrát.
Mgr. Dominika Zelenková, třídní učitelka II. B

Den otevřených dveří na SOŠ Blatná
Velmi hezky nás přivítali na Dnu otevřených dveří v SOŠ Blatná
dne 27. 11. 2019. Dozvěděli jsme se všechno o oborech, které mají
v nabídce. Seznámili jsme se s učiteli, prohlédli jsme si prostředí školy
a potkali jsme naše bývalé spolužáky. Žáci SOŠ nám ukázali své práce,
abychom si mohli udělat lepší představu o jejich zaměření. Naše
návštěva byla spojená se soutěží. Na začátku nás pan ředitel Ing. Mgr.
Pavel Kotrouš rozdělil do skupin. Každé skupině byla přidělena dvojice
místních studentů. Díky nim jsme se v budově, kde jsme plnili úkoly,
lépe orientovali. Po dvou hodinách jsme se dozvěděli, kdo vyhrál.
„Hodnotíme návštěvu velmi kladně, mělo to smysl, klidně bych si akci
zopakoval,“ Pavel Prančl. „Bylo to super, mám tu kámoše,“ Ema Mlsová.
Velký dík patří zaměstnancům a studentům SOŠ Blatná, kteří pro nás
tento den připravili.
Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, třídní učitelka IX. roč.

Co dělají školy pro demokracii?
aneb prezentace projektu ŽP
v Senátu České republiky
21. listopadu se zástupci žákovského parlamentu ZŠ TGM Blatná vydali
za doprovodu své koordinátorky, paní ředitelky a pana místostarosty do
Prahy, aby na půdě Senátu ČR prezentovali projekt Maratón pro Město
Blatná aneb Maratón dobrých skutků. Tomuto dni ovšem předcházela
spousta práce. Samotný Maratón se uskutečnil v loňském školním roce.
Žáci ZŠ TGM se po celý školní rok starali o sedm vybraných oblastí, na
které dohlíželi a pomáhali zde udržovat pořádek.
V září letošního roku jsme se rozhodli s projektem přihlásit do soutěže,
což v první řadě znamenalo odeslat krátký popis projektu. Dostali jsme
se do užšího výběru mezi 10 nejinspirativnějších projektů z celé České
republiky. Druhým úkolem bylo natočit krátké soutěžní video, ve kterém
bychom náš projekt představili veřejnosti. Natočené video hodnotili
odborníci na slovo vzatí, poradili nám, co ve videu změnit nebo vylepšit,
aby diváky více zaujalo. Prostřednictvím Nadace Karla Janečka pak
bylo možné pro naše video hlasovat, a soutěžit tak o cenu veřejnosti.
V tomto hlasování jsme se umístili na krásném 4. místě.
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme pak přímo v Senátu měli možnost náš
projekt představit porotě, v níž usedli Miluše Horská, Marek Hilšer,
Martin Veselovský, Adam Mišík a Klára Laurenčíková. Byl to krásný den,

11

Svazek obcí Blatenska - leden 2020
při kterém jsme se mohli znovu přesvědčit, že naši žáci dokáží výborně
reprezentovat naši školu. S jistotou, ale i s pokorou představili projekt,
na kterém jim moc záleželo. Odpovídali na dotazy porotců a samozřejmě
nezapomněli pozvat k sobě svého hosta – pana místostarostu Pavla
Ounického. Po skončení celé programu si neodpustili fotografování
s Adamem Mišíkem a my jim nakonec ještě za odměnu dopřáli v centru
Prahy vytoužený oběd. Prožili jsme krásný den, na kterém se velkou
měrou podílelo i Město Blatná, které nám zajistilo velmi příjemnou
dopravu.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka žákovského parlamentu

Podzimní preventivní programy
Během podzimních měsíců proběhlo na naší škole několik
preventivních akcí. Tyto akce proběhly pro žáky od pátého do devátého
ročníku a byly zaměřeny zejména na práci s třídním kolektivem a prevenci
užívání návykových látek. Již začátkem září se žáci 5., 8. a 9. ročníku
vydali na exkurzi do Kompostárny Jarošovice, která byla zaměřena
na ochranu životního prostředí. Žáci mohli vidět, jak se zpracovávají
zbytky jídla, kam se ukládá odpad, jak vzniká kompost apod. Všichni si
zajisté z této exkurze pamatují také to, že všude byl pro tato místa velmi
charakteristický a silný zápach. Ve stejném měsíci se žáci 6. tříd tradičně
zúčastnili charitativního běhu ve Strakonicích s názvem Sportem proti
rakovině. V listopadu byla pro žáky 8. a 9. ročníku připravena beseda
týkající se prevence HIV/AIDS a drog pod vedením odborného lektora
Martina Hornycha. Tato beseda byla i letos pro žáky velice poučná
a přínosná, neboť lektor jim převyprávěl svůj životní příběh doplněný
různými zážitky a zkušenostmi, které osobně prožil. Pro žáky i rodiče
pátého ročníku byla jako každoročně uspořádána beseda na téma
bezpečného internetu a prevence kyberšikany. Beseda se konala opět
ve spolupráci s paní starostkou Bc. Kateřinou Malečkovou a zástupcem
Policie ČR pprap. Martinem Tůmou. Během tohoto povídání se žáci
dozvěděli, jak se bezpečně chovat v online prostředí, čeho se vyvarovat,
jak si správně zvolit heslo a jaká pravidla dodržovat.
Mgr. Ondřej Kočovský, metodik prevence

O Vánocích, tradicích a zvycích
aneb návštěva městské knihovny
Vánoční svátky jsou neodmyslitelně spojeny s lidovými tradicemi
a zvyky. S blížícím se příchodem Vánoc jsme se rozhodli i my, že si
vánoční tradice a zvyky připomeneme. Ne však ze školních lavic. Za
tradicemi jsme se vypravili do blatenské knihovny.
Pohodlně usazeni jsme naslouchali vyprávění paní knihovnice.
Vyprávění započalo dobou adventní, původem slova advent, dobou
trvání a duchovní podstatou. Připomenuli jsme si, že tato doba, jež je
dobou čekání na Vánoce, je vlastně čekáním na příchod Ježíše Krista.
Pokračovali jsme povídáním o svátku svaté Barbory, Mikuláše, Lucie
a Štěpána. Připomenuli jsme si nejen trhání třešňových větviček
barborek, ale rovněž dřívější obchůzky tzv. Barborek, dívek v bílých
šatech s košíkem sladkostí, ale i metličkami na zlobivé děti. Přes známé
oslavy Mikuláše jsme se dostali k svátku svaté Lucie. Pověděli jsme si, že
v tento den chodily průvody masek v čele s dívkou, která představovala
Lucii. Lucie oblékaly bílé dlouhé šaty, obličeje měly zabílené moukou,
anebo mívaly masky s dlouhými bílými zobáky z papíru. Lucie strašily
celé rodiny a kontrolovaly, zda je v domácnosti uklizeno. Nejznámější
však pro nás byly zvyky štědrovečerní. Připomněli jsme si, jaké zvyky
každý z nás doma dodržuje na Štědrý den. Povídání o Vánocích a vánoční
rozjímání bylo vystřídáno rukodělnou aktivitou. Každý z nás si vyrobil
skromnou vánoční ozdobičku na stromeček. Šlo o malou papírovou
knihu, do níž jsme vepsali svá přání.
Mgr. Martina Zachová, třídní učitelka VI. B

Podpora prevence kriminality
v jihočeském kraji
V měsíci prosinci proběhly ve třídách druhého stupně preventivní
programy organizace Do světa. Tyto programy byly realizovány v rámci
dotačního programu Podpora prevence kriminality v JČ kraji. V šestých
třídách byl program zaměřen na posílení vztahů v třídním kolektivu,
v sedmičkách na prevenci agresivního chování a šikany, v osmém ročníku
na prevenci užívání návykových látek a v deváté třídě se týkal bezpečné
sexuality a partnerství. Během těchto programů se žáci mohli zapojit
do diskuze týkající se daného tématu, prezentovat svůj názor a také
vyzkoušet několik aktivit, které podporovaly vzájemnou spolupráci.
Celkově žáci hodnotili programy velmi pozitivně. V šestém ročníku dvě
třetiny žáků ohodnotilo aktivity jedničkou, pětina dvojkou a jeden žák
trojkou. V osmé třídě napsala jedničku polovina žáků, čtvrtina dvojku
a zbytek žáků horší známku. Nejvíce se žákům líbily hry, vzájemná
spolupráce, komunikace a možnost vyjádřit svůj názor.
Mgr. Ondřej Kočovský, metodik prevence

Předvánoční vyrábění s předškoláky
Každý rok v předvánočním shonu zavítají do naší školy malí kamarádi
z MŠ, aby si společně se žáky 1. stupně vyrobili drobný dárek. Po
slavnostním uvítání, vystoupení žáků druhého ročníku, povídání si
o nejkrásnějších svátcích v roce a zpěvu koled jsme se společně pustili do
práce. Tentokrát jsme si vyrobili sněhuláka. Při vyrábění pomáhají žáci
z jednotlivých ročníků 1. stupně. Každý žák si vzal pod patronát jednoho
předškoláka. Nalepování vaty, pokrývky hlavy a následné dozdobení šlo
všem pěkně od ruky. Hotové sněhuláky si každý předškolák vložil do
ozdobeného sáčku a odnesl domů. Naši malí přátelé si ve škole našli
nové kamarády, kteří jim budou pomocníky i při nástupu do první třídy.
Mgr. Hana Třísková, třídní učitelka 3. A

12

Svazek obcí Blatenska - leden 2020
Další setkání s dětmi, tentokrát z MŠ Vrchlického. Společně s našimi
klienty vyrábějí sluníčka ze šamotové hlíny.

Maratón podzimních akcí jsme 20. prosince zakončili vánočními
besídkami. Na besídky navázalo vskutku pohádkové filmové představení,
za kterým jsme se přesunuli do kina. Viděli jsme novou českou pohádku
Hodinářův učeň. Po jejím zhlédnutí už jsme se všichni vypravili domů
připravovat se na nadcházející Vánoce. Přejeme všem šťastný vstup
do roku 2020. Ať se nadcházející rok nese v duchu šťastných setkání,
pevných rozhodnutí a milých úsměvů.

Následující společná keramická dílna patřila tvoření andílků.

Střípky ze života v Domě
pro seniory v Blatné
Je nám spolu báječně – název projektu mezigeneračního
setkávání seniorů a dětí z mateřské školy Husovy sady.
Zde spolupracují na výrobě podzimního obrázku.
Mikulášská nadílka bývá u nás v domově vždy velmi veselá. Za básničku
či písničku letos každý dostal výborný domácí zelňák. A čerti opět čertili
jedna radost.

Na Dušičky se balkony domova rozsvítily svícemi při vzpomínce na naše
blízké.
Adventní koncert pro nás připravilo sousedské pěvecké sdružení Rádoby
Umělci Měcholupští – RUM. Vytvořili pro nás tu pravou vánoční
atmosféru.
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V prosinci proběhl další CIRKUS
SENIOR, který pro nás připravila
kulturní nezisková organizace ARTISTS 4 CHILDREN. Pro posilování
psychomotoriky využívají žonglování. Pomůckami mohou být
míčky, plastové talíře, kruhy, ale
i předměty denní potřeby.

Vzpomínky na dobu našeho dětství
přinesla návštěva výstavy ve Tchořovicích s názvem Jak se dříve vařilo,
peklo a stolovalo nejen o Vánocích.
Svůj čas a milou přítomnost nám
věnovala paní Jana Loulová, která je
duší tohoto počinu. Děkujeme.

DĚTSKÁ PÁRTY
V KNIHOVNĚ
Blíží se den tvého svátku nebo
narozenin? Chceš si ho oslavit spolu
s kamarády a doma k tomu nemáš
místo? Tak přijď do knihovny v Bělčicích.
Bělčice
Uděláme spolu dětskou oslavu pro tvé
kamarády, vyzdobíme knihovnu, zahrajeme
hry, soutěže.. Dětskou
oslavu si přijde domluvit do knihovny jeden
z rodičů, nejlépe týden předem, a připraví
pro děti menší pohoštění. Oslavy se
budou konat pouze ve všední dny, nikoliv
o víkendu, a to od 15:00 – 17:00 hodin.
Pouze pro děti školou povinné a maximálně
10 osob (z kapacitních důvodů).

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE

Krásný umělecký zážitek poskytl vánoční koncert Kouzelné melodie
mistrů v podání Československého komorního dua. Na klavír hrála paní
Zuzana Berešová, slovem provázel a na housle hrál pan Pavel Burdych.

Milí spoluobčané.
v masopustním období se pořádá v malých obcích a vesničkách
masopustní průvod a veškeré veselí s tím spojené. U nás v Bělčicích
se nic takového nekoná, ale co takhle uspořádat: SOUTĚŽ VE VAŘENÍ
GULÁŠE
Může se zúčastnit více soutěžních týmů. Bylo by hezké vytvořit třeba
soutěžní tým: rybáři, myslivci, sportovci, hasiči, cyklisté, a tudíž i tyto
naše místní spolky zapojit do společné akce.
Pravidla soutěže: Každý soutěžní tým se bude skládat z pěti osob.
Vymyslí si své jméno, mohou mít k tomu i vhodné oblečení, různé
dekorace do stánku a něco sladkého si připravit pro porotu. Za toto vše
budou moci získat plusové body pro tým. Každý soutěžní tým si nakoupí
suroviny ze svého a zajistí vše k tomu potřebné. Vařit se bude z 2,5 kg
vepřového masa (asi 20 porcí).
V dopoledních hodinách si každý tým vše připraví na místo. Vařiče,
kotle na oheň a další věci. Úderem zvonů na věži, které odbijí poledne,
se zakrojí do první cibule. Kolem 14:00 hodiny se začnou vydávat malé
porce do přichystaných mističek. Každý ochutnávač si guláš zakoupí, poté
ochutná od všech soutěžních týmů a oboduje. Vyhrává tým s nejvíce
body, který vybere nestranná porota. Celé toto klání by se uskutečnilo
v únoru až březnu (dle počasí), U Tří křížů.
Případné ohlasy, komentáře, připomínky, ale i přihlášky sdělujte
v knihovně. Je to zatím jen plánovaná akce. Nevím, zda se vůbec někdo
přihlásí. Že by nezklamaly babičky z Pohádkového lesa?

Bělčice – konec roku 2019
Vystoupení plné vánočních říkanek a koled předvedly děti z MŠ Šilhova.
Po nich následovala pohádka v podání Dramatického kroužku ZŠ JAK.

Rok 2019 je už historií, na kterou budeme jen vzpomínat. Někdo
v dobrém, jiný zas třeba jinak, ale pro Bělčice byl zásadní. Již mnohokrát
zmíněná rekonstrukce Újezdecké ulice a 2. části náměstí byla velkou
akcí, která se zapsala nesmazatelně do tváře města. Jak to bývá
prakticky u všech projektů, jednomu se to líbí druhému ne. Dle mého
názoru se rekonstrukce povedla a za krátký čas si ani nevzpomeneme,
jak to vypadalo dřív. Na začátek jara připravujeme výsadbu nových
stromů a umístění několika laviček. Tím by mělo být hotovo. Případné
další drobné úpravy ukáže až provoz.
Dne 30.11. 2019 proběhlo tradiční slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí. V 17 hod se odbitím hodin strom rozsvítil a po
dvou úvodních koledách se představili naši nejmenší – děti z MŠ, které
přednesly celou řadu vánočních básniček. To je vždy velmi milé a dětem
nezbývá než poděkovat. Poté následoval můj proslov a reprodukce
vánočních písní Karla Gotta, které nahradily jinak tradiční vystoupení
skupiny BEDRS. Ta v tomto roce nemohla vystoupit. Společně
s velmi dobrým svařáčkem, který opět připravily kuchařky z MŠ, byla
atmosféra velmi příjemná. V tomto roce byl nově pořízen, moc pěkný,
ručně vyřezávaný Betlém, který mohli zájemci shlédnout na radnici.
Rovněž bylo možné navštívit výstavu fotografií p. Hroníka z průběhu
rekonstrukce již zmíněné akce v Újezdecké ulici a výstavu brambor
a zeleniny netradičních tvarů pořádanou knihovnou. Chtěl bych touto
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cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách této moc pěkné
společenské akce a i následném úklidu.
Rok 2019 byl pro nás velmi úspěšný i z hlediska získaných dotací.
Povedlo se získat:
 Opravu asfaltového povrchu v Rožmitálské ulici
od MMR - 862.870,- Kč
 Dětská hřiště Města Bělčice a jeho místních částí
od MMR - 833.292,- Kč
 Rekonstrukce kanalizace v Újezdecké ulici
od Jihočeského kraje – 1.200.000,- Kč
 Chodníky podél silnice III/1765 Bělčice
od MMR (IROP) – 3.800.000,- Kč
 Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Bělčice
od MMR (IROP) – 4.743.091,- Kč
 Pořízení elektrické nákladní tříkolky pro město Bělčice
od SFŽP – 20.000,- Kč
 Pořízení nového dopravního automobilu Bělčice
od MV-GŘ HZS ČR – 450.000,- Kč
Celkové výdaje na všechny realizované projekty byly v roce 2019 velmi
vysoké, přesto věřím, že v roce 2020 se povede realizovat některé menší,
aby opět bylo něco nového či opraveného. Jaké konkrétně, zatím nelze
s jistotou říct. Například jsme odsouhlasili pořízení polopodzemních
kontejnerů na plasty a sklo. Další návrhy budou teprve projednány.
V současné době již nebývá zima tak drsná, jak tomu bývalo před lety.
Přesto bych si přál alespoň sněhovou nadílku, která je velmi důležitá pro
jarní měsíce. Je třeba, aby se vláha dostala do půdy a nebylo takové
sucho. Zatím to nevypadá moc růžově, ale zima není u konce, tak
uvidíme.
Závěrem nám všem přeji krásné zimní období, během kterého
nabereme všichni sílu a chuť do další práce, dětem trochu té sněhové
nadílky, aby si užily zimních radovánek a vše dobré v roce 2020.
Pavel Vejšický, starosta
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Životní prostředí
Ve čtvrtek 21. 11. 2019
do naší školy přijela paní
Markéta Nuslová, Dis., ze
Životního prostředí v Blatné. Dětem vysvětlila, jaká
je náplň pracovníka životního prostředí a co vše se
na životním prostředí vyřizuje. Zodpověděla také
mnoho dotazů od dětí.
Poté připravila pracovní listy a stanoviště, kde si děti vyzkoušely poznávat stopy zvěře, plody stromů a houby, skládaly puzzle atd. Děkujeme
paní Nuslové, že si na nás udělala čas a obohatila naše znalosti o přírodě.

Exkurze ve Strakonicích
Abychom poskytli žákům dostatek informací při volbě budoucího
povolání, navázali jsme spolupráci s Hospodářskou komorou
Jihočeského kraje, která nám zajistila odbornou exkurzi ve Strakonicích.
V pátek 6. 12. 2019 navštívili žáci 8. a 9. ročníku firmy ČZ a.s., MOIRA
CZ a.s. a OTAVAN Třeboň. Děti byly přivítány v zasedací místnosti, kde
se seznámily s historií
i současností továrny. Pak si
oblékly bezpečnostní vesty
a prohlédly si divizi Řetězy
s.r.o. Potom všichni zavítali
do Muzea historie ČZ. Zde
jsou vystaveny všechny
modely kol, motocyklů,
zbraní a výrobků, které
se v ČZ vyráběly nebo
ještě vyrábějí. Na závěr
si mohli v laboratořích
žáci vyzkoušet měření tloušťky různých předmětů nebo křehkost
různorodých materiálů. Ve firmě MOIRA žáci viděli postup výroby od
zhotovení pleteniny až po dokončení celého výrobku (trička) na šicím
stroji. V OTAVANU jim ukázali zhotovení různých pracovních oděvů od
návrhu až po dokončení, vyzkoušeli si i práci na některých strojích.
Pro žáky naší školy byla tato exkurze velmi zajímavá, pro některé
z nich to bylo vůbec první setkání s provozem v továrně. Děkujeme
všem zaměstnancům, kteří se nám ochotně věnovali, a zejména pak
paní Blance Ratajové, která za Hospodářskou komoru tuto spolupráci
zajišťuje.

Vánoční dílny

Zprávičky z bělčické školičky
Dopravní výchova

19. 11. 2019 nás opět navštívil pan podpraporčík Martin Tůma z Policie ČR Blatná. Tentokrát byla tématem dopravní výchova. Beseda byla
zaměřena především na chodce
a cyklisty. Žáci si
tak osvojili pravidla
silničního provozu
a seznámili se s dopravními značkami. Na závěr si děti
prověřily své znalosti formou testu.
Z besedy si všichni odnesli nejen
spoustu cenných
rad, ale i pár drobných předmětů určených pro bezpečnost v silničním
provozu. Tímto bychom také chtěli panu Tůmovi velice poděkovat.

Dne 13. 12. 2019
pořádala
naše
škola
vánoční dílny. Velmi nás
potěšilo, že si řada rodičů,
babiček a dědečků našla
v předvánočním shonu
čas a přišla se podívat na
své ratolesti. O navození
pěkné vánoční atmosféry
se postaraly děti z 1.
stupně svým pásmem
básniček a písniček. Poté
mohli všichni navštívit
tvořivé dílny. Zde si za
pomoci p. učitelek vyzkoušeli svoji dovednost a fantazii. Po chvíli se
začaly objevovat vskutku kouzelné výrobky. Někdo se pyšnil hezkou
vánoční dekorací či ozdobami na stromeček, jiný se zase chlubil krásným
svícnem a vánočním věncem nebo roztomilým přáníčkem. Každý si pak
mohl vlastnoručně ozdobit perníček. Náladu všem návštěvníkům také
zpříjemňovala útulná vánoční kavárna žáků 9. třídy. Hosté si tu mohli
popovídat u výborné kávy a ochutnat různé dobroty, které připravily
šikovné maminky žáků 9. třídy.
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Vzpomínka na P. Jiřího Mráze

Rodiče také měli možnost si prohlédnout nové odborné učebny jazyků,
fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu. Třídy byly zrekonstruovány
díky projektu Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Bělčice v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu spolufinancovaného
EU a MMRČR.

Žáci ze ZŠ Bělčice změřili své síly
v expozici Městského muzea Blatná
V pátek 15. listopadu navštívili Městské muzeum Blatná žáci ze ZŠ
Bělčice, aby změřili své síly, pobavili se a odnesli si i nějaký nový poznatek. Prvotní hra, založená
na kvízových otázkách rozmanitého druhu, prolomila
počáteční ostych žáků, kteří
byli zvyklí, že v muzeích se na
nic nesahá a nelze si vzít do
ruky žádný předmět. Posléze
již zvědavě otevírali všechny
schránky ukrývající sbírkové
předměty, interaktivní modely nebo informace doplněné grafikou. Nejúspěšnější
skupina mladších žáků zvítězila s 23 správnými odpověďmi díky své strategii, do které
byl zapojen celý tým. Využili
všechny členy, kteří se zapojiDěti ze ZŠ Bělčice řeší úkoly v expozici
li do plošného hledání indicií
v expozici a nezaměřili se jen na jednu otázku. Po splnění všech úkolů a vyhodnocení hry zbýval čas vrátit se do expozice a vychutnat si ji
komplexněji. Nejvíce asi zaujala stavba románského a gotického oblouku nebo výzbroj mušketýra z třicetileté války a člena pořádkové služby
z roku 1989. Žáci se mohli také dozvědět více o okolí Bělčic a odhalit zapomenuté keltské valy v katastru Bělčice poblíž vesnice Záhrobí. Doufáme, že nejen je expozice zaujala, a budeme se se těšit na další návštěvu.

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se na faře v Bělčicích konal vzpomínkový
večer na P. Jiřího Mráze, někdejšího dlouholetého duchovního správce
bělčické farnosti a také nadšeného pěstitele fuchsií a mučenek, při
příležitosti 20. výročí jeho úmrtí.
Mši sv. za P. Jiřího Mráze
sloužil P. Misař Petr, který je
současným
administrátorem
farnosti Bělčice, kam dojíždí ze
Starého Rožmitálu. Připomněl
jeho kněžskou službu, ve které
člověk obětuje sám sebe, aby
mohl Krista přinášet druhým
lidem.
Přednášku připravil Mgr.
Vladimír Červenka ze Lnář.
Přiblížil nám dobu, ve které
P. Jiří Mráz žil. Vzpomenul různé
dobové a historické události,
které ovlivnily osudy mnoha
kněží a zasvěcených osob v naší
vlasti. Přestože historie je pro
řadu z nás spíše obor méně
přitažlivý, v podání pana Mgr.
Červenky je člověk vtažen do
děje a doby, o které se právě
mluví. Má dar mluvit takzvaně
„spatra“, data a události prokládá různými příběhy a historkami. Na
závěr představil publikaci „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
P. Jiří Mráz (1929–1999) v dokumentech, obrazech a vzpomínkách“,
kterou k této příležitosti sestavil. Po přednášce bylo posezení
s pohoštěním z vlastních zásob.
Na faře byla rovněž připravena výstava ze života P. Mráze, která je
nyní umístěna v kostele sv. Petra a Pavla v Bělčicích. Tamtéž je také
dostání i zmíněná publikace.
Účast byla hojná. Mezi přítomnými byla i paní Markéta Mrázová
z Březnice, švagrová P. Jiřího Mráze. Adventní čas dodal setkání
atmosféru očekávání příchodu Božího království.
Ze srdce přejeme P. Mrázovi věčný život v Boží blízkosti, kde nic
nepostrádá. Věříme, že se s ním jednou také shledáme.
Poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli k milému setkání.
Marie Křivková, Hornosín

Radost, kterou způsobíme druhému má
podivuhodnou vlastnost.
Odrazem se neoslabuje, ale vrací se
k nám košatější a zářivější.
Gándhí Móhándás Karamčand

Be

Informace
z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik

zd ě d o v i c e

Naši jubilanti…

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 listopadu oslavili životní jubileum:
Nakonec přišla i trocha praxe z dějin

Pepa si láme hlavu nad další otázkou

p. Čeněk Bílek, Bezdědovice 		
p. Anna Březnická, Bezdědovice

(75 let)
(85 let)
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V měsíci lednu oslaví životní jubileum:
p. Eva Bílková, Bezdědovice 		
p. Josef Vydra, Bezdědovice 		
p. Ludmila Koubková, Bezdědovice

(70 let)
(70 let)
(80 let)

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

Opustili nás…

Listopad 2019, Ondřej Scheinherr , nar. 1931, Bezdědovice
Čest jeho památce!
Za obec Jiří Bláha

Bezdědovické sportování
Turnaj v křížové sedmě

Ve sváteční den 16. 11. 2019 se v Obecním hostinci v Bezdědovicích
pořádal již dvacátý devátý turnaj v křížové sedmě. Zahrát si přišlo osm
dvojic.
Poprvé v historii těchto turnajů je vítězná dvojici složená z dřívějších
vítězů, ale s jinými spoluhráči. Šťastnou dvojicí je SPARTA ve složení
(Stanislav Brda a Jiří Mráz). Po sehrání všech zápasů měla tato dvojice na
svém kontě šest vítězství. Za vítězství převzala jako vždy krásné poháry.
Na druhém místě skončila dvojice To je jedno ve složení (Josef Fošum
a Pavel Šeda) s pěti vítězstvími a poslední místo na pomyslné bedně,
tedy třetí místo obsadila se čtyřmi vítězstvími dvojice SODAJ (manželé
Alena a Ota Buriánovi). Se čtyřmi vítězstvími byla ještě jedna dvojice,
ale ta s dvojici SODAJ prohrála. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
občerstvení a věcné ceny za ostatní umístění.
Text a foto: Alena Vestfálová

míčkem spolu s účastníky jelo i několik maminek s kočárky. Všichni
si celou cestu za tenisovým míčkem užívali. Během turnaje bylo pro
všechny připraveno občerstvení.
Mezi dětmi nejmenší počet úderů dosáhl Jakub Kupar, na druhém
místě byl Adam Grešák a třetí Honza Burian. Všechny děti, které se
zúčastnily dostaly nějakou odměnu..
Pořadí mezi dospělými bylo následující – první Vojtěch Kupar 84
údery, druhý Josef Fošum s 91 údery a třetí Josef Mourek s 95 údery
všichni jmenovaní jsou domácí hráči. Věcné odměny obdrželi borci na
prvních třech místech.
Na konec bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho
realizaci. Velký dík si zaslouží za uspořádání hlavní organizátor Jaroslav
Šíp. Za občerstvení bych chtěla poděkovat Zdeňce Staňkové a Růženě
Lendelové. Dále bych chtěla poděkovat sponzorům Obci Bezdědovice,
SDH Bezdědovice. Všichni se již těšíme na další ročník.
Text: Alena Vestfálová
Foto: Pavel Chaloupka

A na jaké akce se můžete těšit
začátkem roku 2020!
•
•
•

8.2. Hasičský ples od 20:00 hodin – sál obecního hostince,
hudba Scéna p. Juzka
9.2. Dětský maškarní ples – sál obecního hostince od 13:00 hodin
7.3. MDŽ – sál obecního hostince od 15:00 hodin

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

Netradiční golf
Tradice netradičních golfů v Bezdědovicích stále pokračuje. Letos
se 9. listopadu 2019 konal již dvacátý devátý ročník. Golfový turnaj
přilákal rekordní počet účastníků šestnáct dětí a dvacet dospělých. Sraz
účastníků byl v 13,00 hodin před obecním hostincem v Bezdědovicích.
Odtud se všichni účastníci přesunuli k vodojemu do Dobšic, kde byl
start. Nepostradatelným náčiním každého účastníka byl tenisový míček
a nějaká hůl (většinou zhotovená ze šikovné větve). Při putování za

Bezdědovické adventní trhy
Druhá adventní neděle byla u nás v Bezdědovicích ve znamení trhů.
Sál místní hospody se proměnil v tržiště, na kterém ani letos nechyběly
originální vánoční dekorace, rukodělné výrobky, přírodní kosmetika
nebo keramika. Koupit jste si mohli také andílky všech druhů a barev,
voňavé éterické oleje nebo krásné drátkované ozdoby. Na místě bylo
kromě pestré nabídky zboží i poněkud pestré věkové zastoupení. Na
jednom konci ho zastupovali ti nejmladší, dychtivě čekající na vypouštění
balónků s přáním pro Ježíška, a na tom druhém konci milé a usměvavé
klientky Domova pro seniory, které dorazily i se svými výrobky.
Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška bylo už tradičně vrcholem
celého odpoledne. Všichni zúčastnění, a to nejen děti, měli možnost
si napsat své přání, srolovat a připevnit ho k nafouknutému balónku,
a pak už ho jen s nadějí, že se splní, vypustit k nebi. Když se setmělo,
vystoupalo v Bezdědovicích k nebi 99 balónků a my můžeme jen doufat,
že všechna přání, která se vydala na svou cestu, se na Štědrý den
opravdu splnila.
Pro nejmladší návštěvníky byly připravené balíčky, kterých se letos
vydalo celkem 40, zbylých 35 putovalo do Dětského domova ve Volyni
a část na dětské oddělení strakonické nemocnice, kde určitě udělaly
radost klukům a holkám, které nemají to štěstí, aby Vánoce trávili
v rodinném kruhu.
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Naši jubilanti
Marie Válalová
(77 let)
Oslavenkyni, která v lednu slaví své životní jubileum,
přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho životního
elánu, spokojenosti a pohody.

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Děkujeme všem návštěvníkům,
kteří si přišli nakoupit, děkujeme
také všem prodejcům za to, že
dorazili s výrobky, které navodily
krásnou vánoční atmosféru. K té
přispěly i maminky, které tradičně
napekly dobroty. O vánoční dílničku se postaraly Lenka a Petra
Jíchovy, děkujeme, že se dětem
ochotně věnovaly. Celé odpoledne probíhalo přesně tak, jak mělo.
V předvánočním čase jsme se na chvíli zastavili a připomněli si, jak důležité je být spolu, a to je, myslím, to nejdůležitější.
Iveta Podlešáková

Vánoční krmení zvířátek

Letos jsme se na Štědrý den rozhodli zkrátit našim nejmenším to
nekonečné čekání, než zazvoní Ježíšek a pod stromečkem se objeví kupa
dárečků a vyrazili s dětmi na celé dopoledne do lesa krmit zvířátka. Každý
si pro ně doma nachystal nějakou ňamku v podobě kaštanů, žaludů,
jablíček, mrkví, brambor, obilí, zkrátka kdo co měl doma a vydali jsme se
na cestu. Měli jsme tři zastavení, na kterých děti společně s dospěláky
do připravených krmítek poctivě rozdělovali přinesené dobroty. Na
posledním místě s krmítky čekalo na děti překvapení v podobě zlatého
prasátka. Po dlouhé cestě nás čekal v naší hospůdce svařák a čaj, který
jsme si společně za poslechu vánočních koled v předzahrádce pod
kaštanem vychutnali. Poté jsme se každý vydali domů čekat na Ježíška...
Tex a foto: Lenka Jíchová

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnil další
lampionový průvod. Děti si v rámci
knihovnického kroužku vlastnoručně
vytvořily krásné lampiony. Většina dětí
Buzice
se zúčastnila průvodu v doprovodu svých
rodičů. Všichni tedy vyrazili od Obecního
domu na cestu. Trasa vedla přes celou ves, kolem
buzického mlýna a dále pokračovala k buzickému hradu. Při příchodu
k hradu byla objevena ztracená bludička, které zhaslo světýlko v lucerně.
Protože lidé v průvodu
byli připraveni i na
zhasnutí
lampionů,
pomohli bludičce její
světýlko rozsvítit. Ta
je za odměnu dovedla
k dalším kouzelným
bytostem. U hradu
totiž na děti již čekali
ještě dva duchové.
Nacházela se tam také
bílá paní, která čekala na děti se strašidelnými dobrotami. Po rozloučení
se strašidly, pokračovala cesta průvodu kolem rybníka zpět do vsi. Zde
byl průvod zdárně ukončen.
Monika Peltánová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Dne 30. 11. 2019 proběhl již 2. ročník slavnostního rozsvícení
vánočního stromu na návsi v Buzicích. Děti v doprovodu některých
rodičů zazpívali některé koledy. Ostatní návštěvníci se ke zpěvu koled
přidali a vytvořili společně tu pravou vánoční atmosféru. Dále měly také
děti natrénované básničky. Sváteční náladu podporovalo také podávané
svařené víno pro dospělé, či jeho dětská verze pro menší zúčastněné. Pro
malé občerstvení zde byly také připraveny sladké či slané dobroty. Při
slavnostním rozsvícení stály u stromečku připravené děti s prskavkami.
Vše proběhlo v přátelské atmosféře a všichni se nakazili vánoční náladou.
Monika Peltánová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Poděkování…
Rád bych touto cestou poděkoval
všem zaměstnancům obce, zastupitelům i občanům za to, že se v uplynulém
roce podíleli na chodu i na společenském životě v obci. Věřím, že do nového
desetiletí, tedy do roku 2020, vstoupíme
Březí
pravou nohou a že se nám bude dařit minimálně stejně dobře, jako tomu bylo v uplynulých letech.
Ať je i Váš rok, milí čtenáři, úspěšný na poli pracovním i osobním a ať
Vás zdraví, štěstí, pohoda a láska provází na každém kroku.
Tomáš Kodat
starosta obce

I tento rok se konala mikulášská nadílka v Obecním domě. Pro děti
byly připraveny různé hry a celkově zábavný program. Organizaci této
akce převzali do rukou rodiče a zároveň také dobrovolní hasiči a hasičky.
Všechny děti napjatě očekávaly příchod Mikuláše, Anděla a čertů
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a byla v sále znát velká nervozita. Díky připravenému zábavnému
programu se podařilo tuto atmosféru zpříjemnit a zavládla zde veselá
nálada. Nakonec přišla očekávaná návštěva čertů v doprovodu svatého
Mikuláše a Anděla. Po odříkání básničky či zazpívání písničky dostaly
děti od Mikuláše odměnu. Následovalo společné tancování, do kterého
se zapojily i bojácnější děti. Strach z čertů tedy byl nakonec překonán
i od nejmenších účastníků. Po odchodu pekelné a nebeské návštěvy
pokračovala ještě volná zábava rodičů i dětí.
Monika Peltánová

Výlov rybníka Velká louže

Krátce o dění
v Doubravici
Do

u b rav i c e

Mikulášská nadílka
a dílničky

Poslední listopadovou sobotu se
u nás v kulturním domě konala mikulášská
nadílka, které předcházely dílničky pro děti.
Děti si mohly vyrobit například adventní věnce, svíčky z včelího vosku,
papírové andělíčky, sněhuláky z ponožek a mnoho dalšího. Po dílničkách
následovala mikulášská nadílka, všechny děti přednesly Mikulášovi,
andělovi a jednomu hodnému čertovi básničku nebo písničku. A tak si
každé dítko domů odneslo bohatou nadílku a také několik výrobků. Pro
dospělé bylo samozřejmě připravené malé občerstvení v podobě punče,
svařeného vína a vánočního cukroví.

Rozsvěcování
vánočního stromečku

Vepřové
hody
V sobotu 14.prosince se u nás v obci
konaly
vepřové
hody, které si vzali
na starost hasiči. Začalo se již v ranních
hodinách, aby bylo
všechno včas připravené a hotové.
Vyráběly se klasické pochutiny, jako
jitrnice, jelito nebo
červená a bílá tlačenka. Část masa se
nechala na naložení
na šunky a právě
tuto šunku si hasiči
vyudí a budou ji podávat na svojí výroční schůzi.

První adventní neděli jsme se
sešli u Obecního úřadu v Hajanech
u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu. Tuto tradici započala před
H a ja n y
několika lety v naší obci paní Zdeňka
Bartušková a od té doby patří k významným
společenským akcím, kde se schází celá vesnice.
Jako první všechny přítomné přivítala paní Zdeňka Jestřábová a poté
předala slovo    starostovi obce panu Miroslavu Bláhovi. Ten ve svém
projevu shrnul uplynulý rok, seznámil občany s plány na rok budoucí
a poděkoval všem za spolupráci a podporu.
Pak už dostaly slovo děti, se kterými pan Petr Štěpán ve spolupráci
s paní Hankou Gregorovou krásně nacvičili příběh o tom, proč Ježíšek
naděluje dárky a nakonec zazpívali tradiční české koledy. Vystoupení se
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konalo před naším ručně malovaným betlémem, který již třetím rokem
zdobí venkovní prostory před naší hospodou.
V závěru si malí i velcí rozebrali připravené dárky, občerstvili se
připravenými pochutinami a za poslechu tradičních vánočních písní se
rozcházeli do svých příbytků.
Advent je období očekávání, bilancování, zamyšlení a smíření.
A o tom bylo i naše setkání!

Peklo v Hajanech
Začátek pekelného řádění vypukl v pátek 6. prosince přesně v 17,30
hod. Letos se pekelníci i svatý Mikuláš přestěhovali do nových prostor
hajanského muzea.
V pekle už děti vyhlíželi Lucifer a Belzebuba, před peklem měli dva
pomocníky, kteří pouštěli hříšníky pěkně po jednom, ty větší bez
doprovodu dospělých. Pokud hříšné duše prošly peklem, uvítali je
v nebi anděl a paní Mikulášová se svým chotěm sv. Mikulášem. Mikuláš
každému přeříkal hříchy a pro jejich odčinění museli zazpívat písničku
nebo zarecitovat básničku. Poté obdrželi balíčky, které jim předal anděl.
Když pekelné čeládce tím věčným blekotáním vyschlo v hrdle, přesunula
se uhasit žízeň do hajanské hospody. A hasilo se do ranního kuropění! 

HAJANY
a OBEC
HAJANY
SDH SDH
HAJANY
a OBEC
HAJANY
VÁS SDEČNĚ
VÁS SDEČNĚ
ZVOUZVOU
NA NA
v sále OÚ Kdy: 25.ledna
Kdy: 25.ledna
Kde: v Kde:
sále OÚ
2020 2020
kolik:
Ve hod
20,00 hod
V kolik:V Ve
20,00
HUDBA:
HUDBA:
RADEKRADEK
ŠIMSAŠIMSA
BOHATÁ
TOMBOLA
BOHATÁ
TOMBOLA

Překrásné vánoční
chvíle v Hornosině

Vánoční turnaj v Prší
V sobotu 28. prosince pořádali hajanští hasiči tradiční turnaj v karetní
hře Prší. Celé klání vypuklo ve 13 hodin v místní hospodě. Soutěžilo se ve
třech kategoriích – muži, ženy, děti. Celkem své síly poměřilo 24 hráčů.
Souboj to byl obtížný a trval takřka tři hodiny. Nakonec po napínavém
finále vyhráli opravdu ti nejlepší. V kategorii žen si vítězství zopakovala
paní Hanka Gregorová. I vítězství v kategorii mužů směrovalo do rodiny
Gregorů. Vyhrál náš starosta SDH Jan Gregor. Mezi dětmi zvítězil Čeněk
Jan Pernt ze Lnář. Všichni byli odměněni pěknými cenami. A ti, co
nevyhráli, rozhodně neodešli s prázdnou. Dostali sladkou odměnu a bylo
pro ně připraveno malé občerstvení. Velký dík patří všem organizátorům
a sponzorům této vydařené akce!
Zdeňka Jestřábová
místostarosta obce Hajany

Výlet do Plzně

Někteří o stříbrné neděli chodí na adventní trhy načerpat vánoční
atmosféru, my s mladými hasiči jsme vyrazili do Plzně do Depa 2015
na výstavu ,,Já, hrdina´´. Nejen pro děti byla připravená interaktivní
expozice o fungování dopravy, složek integrovaného záchranného
systému a o tom, že každý může být hrdina!
Naši mladí hasiči si vyzkoušeli, jak komunikovat přes vysílačky
s dispečinkem, jak ošetřit zraněného nebo jak a čím vším lze hasit.
Exkurze pro děti byla formou hry a děti toho náležitě využily a pěkně
se vyřádily.
Velký dík patří SDH Hajany, který tuto akci pro děti připravil.
Hana Gregorová

Jako každý rok jsem přijela z ciziny
do mé rodné vesničky oslavit s mou
rodinou vánoční svátky. Žiji už přes
dvacet let v Německu, přesto jsem mým
Hor sín
srdcem stále spoutaná k mému domovu,
no
k mé rodné vesničce Hornosín, kam se ráda
vracím. Tato malá vesnička je pro mě jako můj
ráj, překrásné místo, kde ráda trávím svůj volný čas, moji dovolenou.
Je to pro mě magické místo, kde jsem doma, kde všechny znám, kde
je moje rodina a moji blízcí. V Hornosíně se vždy cítím jako v pohádce,
obklopuje mne krásná příroda, klid, pohoda a vnitřní štěstí mě naplňuje.
Jako kdyby se na tomto místě zastavil čas. Jsem daleko od velkoměsta,
ruchu, hektiky a stresu. A proto je Hornosín pro mě nádherné místo, kde
prožívám každoročně překrásné vánoční svátky.
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Vánoce jsou pro mě
především svátky pokoje,
rodiny a lásky a lidé je slaví
na celém světě bez ohledu
na náboženské vyznání.
K vánocům se pojí množství
lidových zvyků a tradic.
A tak je tomu i v Hornosíně.
Jedna překrásná tradice
je
vánoční
adventní
zpívání koled v kapličce
svatého Floriána, které
se konalo v neděli 22.12.
od 16 hodin. Rodiny,
sousedé a přátelé obce
zaplnily kapličku a užívaly
si
nejdříve
hudební
vystoupení dětí na flétny,
klarinet a kytary. Poté
zpívali všichni společně
koledy a vánoční písničky
za doprovodu mediální
techniky. Krásný a sladěný
zpěv naplňoval prostory kaple a rozléhal se po celém Hornosíně. A já
byla šťastná, že jsem u tohoto krásného předvánočního okamžiku mohla
být. Po společném zpívání bylo pro všechny připraveno svařené víno, čaj
a další pohoštění. A všichni měli možnost si se svými sousedy společně
užít předvánoční atmosféru a popřát si krásné vánoční svátky. I pro mě
to byl nádherný a nezapomenutelný zážitek, který mě velice potěšil.
Děkuji všem z Hornosína, kdo takovéto tradice organizují a udržují.
Olga Nägler

Den mužů (MDM)
23. 11. 2019
Proč jenom Den žen (MDŽ), když
může být i den mužů. A tak se tohoto
svátku chopily chlumské ženy. Den
mužů poprvé v 60. letech 20. století
Chlum
oslavili v Trinidadu a Tobagu. Dnes se tento
svátek mužů oficielně slaví v celé řadě států
světa včetně našich sousedů Němců a Rakušanů.
V Česku slavit můžeme ale jen neoficielně.
Chlumské ženy připravily pánům, ale i sobě, krásné odpoledne.

Mikulášská
nadílka 7. 12.
Do sálu našeho kulturního
domu vtrhla za dětmi tlupa
čertů. Na ďábelský trůn dokráčel
i sám Lucifer, který vyzpovídal
děti z hříchů, hlavně školních
a uličnických a nezbedníkům
dal řádné čertovské rozhřešení.
Nechyběli ani dva krásní andělé,
vlastně dvě andělky, které si
s dětmi popovídaly a zahrály
hry. V podvečer přišel pravý
nefalšovaný chlumský Mikuláš,
rozdal dětem dárky a odkráčel
zpět k nebesům.

Oprava dětského hřiště
Firma Hlaváč dokončila letošní část opravy dětského hřiště nad
Sázkou. Byla dohotovena opěrná zeď, dokončeno oplocení i branka
vedoucí z hřiště k domům na východní straně. Příští rok budou úpravy
hřiště dokončeny osazením sportovního náčiní.

Hasičská výročka 14. 12.
Hasičských akcí, které se v letošním roce konaly bylo hodně. Naštěstí
nešlo o požáry ale o akce společenské, tak jak přednesl starosta SDH
Chlum Milan Hanzlík ml. Hned v lednu byly hasiči na sportovním

První adventní neděle 1. 12.
Sešli jsme se jako každým rokem v horní části návsi u Sázky. Setkat
se se sousedy, poslechnout si koledy, dětské říkánky a písničky. Také
svařené víno a jiné adventní pochoutky jsme okusili, poslechli si
projev našeho pana starosty a prohlédli si letošní betlém a osvětlené
stromečky. Příprava na Vánoce mohla začít.
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víkendu na Šumavě, v lednu byl také hasičský ples, v únoru masopustní
průvod, v březnu MDŽ a během roku další společenské akce. Největší
akcí byla dětská okresní soutěž – Podzimní kolo Hry Plamen, kterou
naši hasiči pořádali 5. 10. 2019. Také chlumské děti se pod vedením
Michaely Vohryzkové a Luboše Maška zúčastnily řady soutěží, ze kterých
si přinášely skvělá umístění.

Zlatá svatba

Paní Jana Vaňáčová a pan
Vladimír Vaňáč oslavili 22. 11.
2019 zlatou svatbu.
Roku 1969 dne 22.11. slečna
Jana Krejčová a pan Vladimír
Vaňáč uzavřeli svatbu na MNV
v Blatné. Již manželé Vaňáčovi
poté
uspořádali
svatební
hostinu v Hajanech v hospodě
u Kuželků. Hostiny se v roce
1969 zúčastnila asi stovka
přátel. Tuto událost si Vaňáčovi
po padesáti letech společného života letos připomněli.
Do dalších společných let Vám proto přejeme zdraví a šťastné společné
dny.
Miluše Kordulová

i necestou ...

.až na čertův náramek

Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova,
Vrbna a Mračova
Ka d ov
•
•
•
•

Sobota 1.2.2020
			
Sobota 15.2.2020
Sobota 21.3.2020
Neděle 12.4.2020
			

Motto: „Pokud žiješ pro to, aby tě
lidé přijali, pak umíráš s každým jejich
odmítnutím.“
Jan Tříska

O čem víme, že se chystá?
– divadelní představení Don Quijote de
la Ancha na Myslivecké chatě v Kadově
– dětský maškarní bál v Kadově
– Hasičský ples ve Vrbně
– Velikonoční pinčes v bývalé škole 		
v Kadově

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

Poděkování

V NAŠICH OBCÍCH SE V ADVENTNÍM I VÁNOČNÍM SVÁTEČNÍM ČASE
STÁLE NĚCO DĚLO A MY MOC DĚKUJEME VŠEM AKTÉRŮM ADVENTNÍCH,
SILVESTROVSKÝCH A NOVOROČNÍCH, ALE I VŠECH DALŠÍCH AKCÍ
V NAŠICH JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH ZA JEJICH ČAS A ÚSILÍ! MOC SI TOHO
VÁŽÍME (o:

Malá fotoreportáž z tradičního Novoročního
pochodu po čertových kamenech v Kadově…

vt, Foto Ing. Jiří Vlček

cestou..

Čerti na zámku
v Poli
Již druhým rokem opět přilétli čerti
na zámek v obci Pole a to v sobotu
7.12. Pro deti byly připraveny hry a jako
novinka prosincové pečení buřtů.
Čertům, andělům a Mikuláši se u nás
tak líbí, že opět zavítají na Polský zámek
5.12 2020. Za pomoc chceme moc poděkovat SDH Pole, OU Kadov za
finanční prostředky a polským ženám. P. Landovi za zámecké prostory.

Ohňostroj v Poli
31.12.2019 v 17 hodin vypukl
očekávaný ohňostroj v obci Pole. SDH
Pole obstaral nealko svařák pro děti
prskavky a sladkosti. Pro starší svařák.
Tento rok byla účast opravdu veliká.
Opět chceme poděkovat OÚ Kadov
za příspěvek na ohňostroj. A SDH
Pole. Hudbu zajistil p. Běhavý.
Foto text Marketa Čadová

Martinská husa aneb Stupkovo
kuchařské čarování ve Vrbně
Dne 15.11. 2019 ve Vrbenské hospůdce proběhla už po několikáté
vyhlášená akce HUSÍ HODY, které spolu s manželi Kiliánovi uspořádal
a připravil vyhlášený kuchař Petr Stupka. Menu bylo připraveno ze čtyř
chodů:
Předkrm:

husí paštika s krvavým očkem, bagetka

Polévka: 		

kaldoun s krupkami

Hlavní jídlo:
		

pečená husa, mandlová nádivka, bramborový 		
pumlíč, vídeňské a radomyšelské zelí

Sladký puntík:

martinský závin s vomastou, brusinková omáčka

K těmto dobrotám si mohl každý účastník zakoupit Svatomartinské
víno od paní Žílové. Z této pěkné akce každý odcházel velmi zasycen a už
se zase těšíme na další ročník v roce 2020.

22
Dne 21.2. 2020 se uskuteční
vaření Petra Stupky ve Vrbenské
hospůdce od 17.00 hodin. Kdo
bude mít zájem se zúčastnit této
každoroční pravidelné akce, musí si
zajistit rezervaci na telefonním čísle:
724 119 332
Text a foto: Miloš Holý

ADVENTNÍ NEDĚLE A ČERTI VE VRBNĚ
Jako každým rokem sbor dobrovolných hasičů ve Vrbně, uspořádal
každou adventní neděli večerní sezení u hasičárny. Vždy se sešlo mnoho
přátel tohoto svátečního dne, kde si mohl každý ochutnat svařené víno
červené či bílé a kdo nemohl alkohol, tak byl připraven i svařák dětský
ovocný. Smažil se bramborák, hranolky, krokety podávala se zabijačková
polévka, smažený pstruh, uzené maso, bábovka, štola a cukroví no
prostě vše co k adventu a vánocům patří. Všichni se bavili a účast
místních i přespolních byla jako vždy velká.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří tyto neděle připravovali.
Text a foto: Miloš Holý
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Konec roku
v Kocelovicích
Adventní čas v naší obci v minulých
letech symbolizoval hlavně velký
strom u místní hospůdky, který byl
vždy
s počátkem tohoto času nazdoben
Ko
c e l o v i c e hojným počtem vánočních světýlek.
Protože ale strom již svojí výškou ohrožoval
bezpečnost obyvatel a okolních nemovitostí, byl
v loňském roce poražen a místo něj obec vysadila nový stromek, kterému
bude ještě několik let trvat, než dosáhne výšky jeho předchůdce.
Abychom scházející metry stromku alespoň něčím částečně nahradili,
ozdobili jsme jej navíc klasickými vánočními ozdobami, aby symbolizoval
přicházející vánoční čas i za „bílého dne“. Vánoční osvětlení samozřejmě
nechybělo, ale jeho délka musela být značně zredukována. Stromeček
se v plné své kráse rozzářil v podvečer první adventní neděle.
Jistě se vánoční stromek všem líbil, jelikož netrvalo ani pár dní a dorazil
se na něj osobně podívat i svatý Mikuláš se svou andělskou a pekelnou
družinou. Pravda, nedorazil jen kvůli vánočnímu stromečku, ale hlavní
náplní jeho návštěvy byla kontrola všech hříšníků, zda přes uplynulý
rok ve svém chování polepšili, či nikoliv. Mikulášská trojice nechodila
pouze po hříšnících, ale svojí přítomností poctila všechny obyvatele,
kteří o to měli zájem. V naší vísce není počet dětí až tak ohromující,
a proto se do přednášení básniček musí leckde zapojit i dospěláci, jenž
mají připraveny jednoduché i složitější říkanky. Dle informací, které od
Mikuláše mám, byla jeho návštěva v roce 2019 již pátou v řadě od doby,
kdy jsme jej po delší odmlce k nám do Kocelovic opět povolali. Ani se
to člověku nezdá, jak ten čas ubíhá. Ať už jsou na tuto událost v naší
společnosti názory jakékoliv, myslím si, že tato tradice k našemu národu
patří a měla by být proto v rozumné míře a slušnosti udržována i nadále.
Pokud by se měl v naší obci každý rok najít pouze jeden člověk, kterému
by tato krátká zimní nadpozemská návštěva měla udělat radost, pak
mají takové věci smysl. Je pravdou, že v dnešní rychlé době bohužel na
udržování tradic a jim podobných věcí moc času nezbývá, ale myslím si,
že pokud to jen trochu půjde, Mikuláš k nám rád dorazí i v roce letošním.
Od čertovského dovádění zbývá už jen krůček do Vánoc. Zvláštní,
jako děti jsme tyto necelé tři týdny vnímali jako nekonečně dlouhé
období a s nedočkavostí jsme
odpočítávali každý dlouhý den
zbývající do Štědrého dne.
S přibývajícími lety se člověku
zdá toto období každý rok kratší
a kratší. Člověka v předvánoční
době na každém rohu zásobují
informacemi různé poutače
a reklamní panely, co ještě
musí pro ideálně prožité svátky
stihnout, zařídit, a vlastně se
nám úplně vytrácí ten pravý
duch Vánoc a díky promyšleným
marketingovým strategiím se
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z adventu (období očekávání a zklidnění) a následných vánočních
svátků stávají spíše svátky materialistické. Ale abych toto nehodnotil
pouze paušálně, musím podoktnout, že ne všichni se výše zmíněným
nechají ovlivnit. Abychom i přes popsané peripetie nasáli tu správnou
vánoční atmosféru, scházíme se v předvečer Štědrého dne před místní
hospůdkou, kde každoročně za doprovodu hudebních nástrojů zpíváme
nejznámější koledy. Ani letos tomu nebylo jinak, avšak z důvodu
nepříznivého počasí jsme museli zpívání přesunout do vnitřních prostor
místní hospůdky. Zároveň i složení hudebních instrumentů bylo odlišné
– dvě harmoniky doplnily housle, které byly pro všechny jistě krásným
zpestřením hudebního přednesu. Pan hostinský opět připravil drobné
občerstvení v podobě svařeného vína a čaje. Po odzpívání koled si všichni
přítomní popřejí hezké svátky, vánoční stromek před hospůdkou se
většinou v tu dobu jako mávnutím kouzelného proutku rozsvítí a všichni
mohou vyrazit zpět do svých domovu ke slavnostní štědrovečerní tabuli.
Snad i tato, v naší obci již tradiční sešlost u vánočního stromku, pomůže
člověku nechat na sebe dýchnout tu zvláštní magickou moc Štědrého
dne.
Vánoční svátku uplynou a všichni se chystají na příchod nového
roku. Silvestrovské oslavy každý řeší po svém, někteří vyrážejí do víru
velkoměsta, jiní tráví tento čas doma u televizních obrazovek. Někteří
oslavují s partou přátel v hospůdce či jiném kulturním zařízení. Toto
období je také časem bilancování, jaký byl dosluhující rok a jaký asi bude
rok nový. Rád bych Vám popřál do roku 2020 jen to nejlepší, a hlavně
pak pevné zdraví, bez kterého se nedají uskutečnit ani ty nejmenší plány.
Závěrem už jen zmíním pár termínů kulturních akcí, které v nejbližší
době chystáme. V sobotu 8. února se uskuteční hasičský ples.
Masopustní průvod obcí je naplánován na sobotu 22. února. Svátek
všech žen pak společně oslavíme v sobotu 14. března na sále v místní
hospůdce. Na všech těchto akcích se na Vás budeme těšit!
Martin Lukáš

Mám-li zhodnotit celý rok 2019, tak teplotně byl spolu s rokem
2018 nejteplejší od roku 1975 (9,7°C, normál je 7,8°C), srážkově byl
podnormální (spadlo 525,6mm, normál je 589,6 mm a sluneční svit byl
slabě nadnormální (slunce svítilo 1789,5 hodin, normál je 1720,6 hodin).
Vladimír Kovář
meteorologická stanice Kocelovice

Posvícení
v Lažánkách

Letos o týden později 9.listopadu, ženy z dobrou náladou obešly
každé stavení. Na harmoniku nás doprovázela Eva Šmolíková patří jí velké
La žá n ky
poděkování. Počasí nám přálo, všude již
na nás čekali, vítali nás hlavně muži, dobře nás pohostili i na zahřátí bylo všeho dost.
Zpívalo se tancovalo všichni jsme si to užívali. Nakonec jsme se
všichni sešli v klubu turistů přišli i naši muži. K Evě se připojili na
harmoniku pan Běle, Dominik Majer na bubny náš oblíbený František Bašta. I když den před tím jsme měli posvícenskou zábavu, tak
všichni vydrželi, vždyť je posvícení jednou do roka.
Autor a foto Marie Kovářová

Přehled počasí v listopadu a prosinci 2019
v Kocelovicích a blízkém okolí
Listopad 2019 byl teplotně výrazně nadnormální. Průměrná teplota
byla +4,5°C, normál je +2,6°C. Nejteplejším dnem byl 4. listopad, nejvyšší
teplota tento den byla 13,9°C, nejstudenějším dnem pak byl 11. listopad
s nejnižší teplotou -5,1°C, ve výšce 5 cm nad zemí bylo 10.11. -5,6°C.
V listopadu bylo 6 dnů mrazových, zatím žádný ledový (s celodenním
mrazem). Při zemi byl mráz v 10 dnech.
Srážkově byl listopad slabě podnormální. Spadlo 34,7 mm srážek,
normál je 38,4 mm. Nejvíce srážek spadlo 12.11., 11,0 mm a vesměs ve
sněhu, napadalo 9 cm nového sněhu, který vydržel ale pouze jenom dva
dny. Rychle roztál a do konce měsíce už žádný jiný sníh nenapadl. Nějaké
srážky se vyskytly v 23 dnech, výraznější v 8 dnech. Tři dny byly s tuhými
srážkami, ve dvou dnech ležela souvislá sněhová pokrývka.
Sluneční svit v listopadu byl podnormální, slunce svítilo 33,6 hodin,
normál je 50,7 hodin. Nejdéle slunce svítilo 7.11., 6,5 hodiny. 17 dnů
bylo zcela bez slunečního svitu.
V listopadu bylo 21 dnů zatažených, jasný žádný, 21 dnů s mlhou, dva dny
byly se silným větrem (max. náraz 18,1 m/sek 29.11.).
Prosinec 2019 byl teplotně též výrazně nadnormální. Průměrná teplota
byla 2.0°C, normál je -0.6°C. Nejtepleji bylo 18.12., kdy teplota vystoupila
až na 14,2°C a nejchladněji 30.12., kdy ráno teplota poklesla na -5,9°C.
V přízemní vrstvě pak bylo nejchladněji 11.12., kdy teplota poklesla na
-8,7°C. V prosinci bylo 17 dnů s mrazem aspoň po část dne, a ve dvou
dnech byl celodenní mráz.
Srážkově byl prosinec podnormální, spadlo 28,1 mm srážek, normál je
36,2 mm srážek. Nejvíce srážek spadlo 14.12., 5,6 mm. V prosinci se jen
ojediněle vyskytly slabé sněhové srážky, souvislá sněhová pokrývka o síle
aspoň 1 cm se vůbec nevytvořila.
Sluneční svit byl v prosinci nadnormální. Slunce svítilo 61,4 hodiny,
normál je 44,9 hodiny. Nejdéle slunce svítilo 4.12., 7,7 hodiny. Devět
dnů bylo bez slunečního svitu.
V prosinci nebyl žádný jasný den, dvacet dnů bylo zatažených, 84
hodin bylo s mlhou, devět dnů bylo se silným větrem a dva s bouřlivým
(maximální náraz 23,3m/sek = 83,9 km/hod). Protože byl prosinec bez
sněhu, bylo počasí příznivé pro motoristy a zimní údržbu silnic.

Výroční schůze turistů

Výroční schůzi ,,Turistů‘‘ 9.listopadu zahájil předseda Josef Halaburda. Jarka Doležalová přečetla zápisy z výletů roku 2019 prohlédli se fotky. Občerstvení bylo všechno výborný, jednohubky, domácí bramborák, uzený a pálivé klobásky, které se dobře zapíjeli.
Povídalo se a plánoval se novoroční pochod a výlety na rok 2020.
Tak turistům zdar.
Autor Marie Kovářová

Výlet na Moravu

16. - 17. listopadu, aby se autobus naplnil jelo se s kamarády
z Vrbna nebo opačně, nevím. Prohlídka města Mikulova, večer se
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šlo do sklípku hrála cimbálová muzika. Jelikož jsem nebyla, tak jen
pár fotek ze sklípku, které jsem dostala.
Marie Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská nadílka

V sobotu 30. listopadu
se v 17 hodin sešlo na návsi
u kapličky docela dost lidí,
rozsvěcoval se vánoční strom.
Pouští se koledy, podává se
horký svařák. Letos všichni
dostali velkou polyesterenovou kouli, kterou si, každý
mohl vyzdobit podle své fantazie a zavěsit na stromek,
přes den se to krásně vyjímá
a strom to hodně obohatilo.
Autor a foto Marie Kovářová

5.prosince jako každý rok navštíví rodiny s dětmi Mikuláš, Anděl
a čerti. Mikuláš rozdal balíčky, Anděl zapsal hříchy do knihy hříchů.
Nová čertice v každé rodině vyžadovala ,,KOLO – kolo mlýnský‘‘
musela se zapojit celá rodina. Ke konci bylo řádně veselo, čerti se
vraceli do pekla v pozdních hodinách..
Autor a foto Marie Kovářová

Novoroční setkání

Na začátek nového roku 2020 přišla většina lidí o půlnoci ke
stromečku na náves, jako každý rok, přivítat rok 2020 navzájem
si popřát hlavně zdraví. Pohovoří se, jak proběhl silvestr toto je
krásný zvyk se sejít a je třeba jej zachovat. Potom se zajde ještě na
chvíli do klubu turistů na malé občerstvení. A zároveň se všichni
těší na novoroční pochod.
Autor Marie Kovářová Lažánky

Novoroční pochod

Dne 1. ledna 2020 byl sraz u klubu turistů ve třináct hodin, šlo
se směr Jindřichovice do Rošic, k Paraplíčku, Hrobce Batáglijů směr
na rozcestí ke Kříži. Odtud se šlo do Záboří na občerstvení, opečené
buřty všem chutnali. Letos se nás sešlo čtyřicet čtyři a šest pejsků.
Počasí bylo opravdu krásné, svítilo sluníčko, děti si procházku užily.
Všichni se vždy po Silvestru rádi projdou, popovídají si vypráví se
různé historky, vzpomíná se na předchozí pochody.
Foto Marie Kovářová

Slet čertic

7.prosince jako
každý rok se schází
čertice v klubu přijdou i muži. Letos
se nás sešlo opravdu
málo i když nebyla
hudba, tak se náš
večer vydařil. Na
stolech bylo spousta
čertovských dobrot.
Podával se výborný
svařák říznutý griotkou. Podpořit nás
přišel ještě jeden
malý čertík, ale ten musel odejít brzy. V takovém to počtu deseti
čertic se nás sešlo poprvé, v roce 2011 tak snad příští rok se nás
zase sejde více, ne jako na této letošní fotce.
Autor Marie Kovářová

Štědrovečerní setkání

Odpoledne na štědrý den zní místního rozhlasu vánoční písně,
většina lidí se kolem šestnácté hodiny sejdou v klubu jako každý
rok. Popovídá se kolem sedmnácté hodiny se všichni popřejí krásné vánoční svátky a spěchá se domů, každý se totiž těší na štědrovečerní večeři a hlavně na dárky. Je to hezký, když se lidé sejdou,
přijdou starší, mladší i ty nejmenší. Podává se horký svařák.
Autor a foto Marie Kovářová Lažánky

Tříkrálová sbírka

5.ledna 2020 u nás přišli
s poselstvím, hlavně s přáním
dlouhá léta dobré zdraví
Tří králové. Na dveře bylo
napsáno požehnání K+M+B
2020 děkujeme všichni jste
SUPER.
Autor a foto Marie Kovářová
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Vánoce ve Lnářích jinak
Od začátku prosince stál před
lnářským obecním úřadem betlém
s dřevěnými sochami Josefa a Marie.
Na Štědrý den odpoledne se zde
u jesliček setkala více než stovka
obyvatel ze Lnář a Zahorčic. Tato akce
Lnáře
se zde letos konala poprvé. Zazněly při ní
úryvky z Bible a došlo rovněž na zpívání koled.
Tím hlavním však bylo uložení Ježíška do jesliček,
čímž bylo zahájeno vánoční období. Betlém zde zůstal do Tří králů.

Další akcí je noční vyjížďka s názvem Šerošlap v sobotu 8. 8. 2020.
Podzimní rozloučení se sezónou se pak uskuteční 17. 10. 2020. Tyto
vyjížďky budou směřovat na Lnářsko, Blatensko, Mladosmolivecko,
Nepomucko a Sedlicko, tak pojeďte s námi.
					
za Kolštrek Křepín
Marie Tesařová

Mateřská škola Lnáře

Vánoce rychle uběhly a v naší mateřské škole na ně zůstaly krásné
vzpomínky. Adventní čas jsme zahájili v neděli 1. prosince zvonkovým
průvodem od Tvrze k Zámeckému rybníku, kde byl rozsvěcen vánoční
strom za zpěvu koled a vánočních písní dětí ze základní školy.
Ještě pře tím, 27. listopadu, nás navštívilo Divadélko Okýnko
a představilo dětem pohádku Putování za Ježíškem. A to již ve školce
začínaly předvánoční přípravy. Děti za pomoci p. učitelek vytvořily
mikulášskou a vánoční výzdobu, vánoční ozdoby a přáníčka. Při hrátkách
s hlínou vytvořily svícínky jako dárek pro své nejbližší.

Kolštrek Křepín a rok 2020
Co máme již za sebou a co nás
v tomto roce čeká

První akce tohoto roku máme již úspěšně za
sebou. 1. 1. 2020 proběhla již tradiční vyjížďka na
Třemšín. Někdo šel pěšky, někdo jel na kole. Každopádně se tato akce
vydařila. Bylo krásné slunečné počasí a na Třemšíně spousta lidí.
Další akcí byla celodenní procházka, která se uskutečnila 4. 1. 2020
(první sobota po Novém roce). Vyrazili jsme ráno v 8 hodin přes Nesvini
po červené do Kasejovic, dále kolem opravené kapličky k obci Životice.
Před touto obcí, V Jámách, jsme odbočili doprava a pokračovali do
Kladrubec. Odtud jsme šli po zelené turistické značce do Liškova, dále
přes kopec Štědrý až do obce Vrčeň, kde nás čekala zastávka na pozdní
oběd v Hostinci na Faře. Po obědě se polovina účastníků rozhodla
pokračovat dále domů přistaveným autem a druhá polovina vyrazila
na vlak do Dvorce u Nepomuka. Vlakem se pak přesunuli do Kasejovic
a odtud zase pěšky přes Nesvini do Lnář a Zahorčic.
V termínu od 7. 5. do 10. 5. 2020 nás čeká již 13. ročník cyklosrazu
Kolštrek Křepín. Tentokrát se přesuneme na prodloužený víkend na
Slovensko do Bratislavy. Několik posledních let se cykloturistického
setkání účastní i několik občanů Slovenské republiky, proto jsme na
posledním setkání vybrali z několika možných právě tuto lokalitu. Každý
účastník si může přijít na své, počítáme s trasou pro dospělé cyklisty i děti
a také pro turisty. Tento článek se mezi Vás čtenáře dostane začátkem
února, tedy po uzávěrce přihlášek. Ale pokud se budete chtít zúčastnit,
může se stát, že ještě volné místo bude, tak neváhejte a ozvěte se nám,
rádi Vás mezi námi přivítáme.

Mikuláš
Ve čtvrtek, 5. prosince, mezi nás opět po roce přišel Mikuláš
s andělem a čertem. Vše probíhalo tak, jak se patří a pro všechny měl
Mikuláš přichystané dárečky.

Vánoční nadílka
9.
prosince
byla
připravena pro děti vánoční
nadílka u stromečku. A ta
byla opravdu bohatá.
Podíleli se na ní tito
sponzoři, kterým od nás
patří velké poděkování: p.
Hana Honzová – Zahorčice,
Rybářství Lnáře, Agro
Blatná a Dvůr Lnáře.
Děkujeme též zřizovateli, který se i v roce 2019 podílel na vylepšení
prostředí mateřské školy – na zahradě stojí nový dřevěný domeček pro
děti a před zahradou je zbudováno asfaltové parkoviště.
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Vánoční besídka
11. prosince nadešel den, na který se všechny děti moc těšily.
Společně s p. učitelkami přichystaly pro rodiče, babičky i dědečky
vánoční besídku. Dětské vystoupení bylo úžasné, pohádka Jak Nebavína
ukradla vánoční kouzlo se dětem vydařila a všichni včetně diváků
prožívali krásný předvánoční zážitek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
Čekání na nejkrásnější svátky roku jsme si v naší škole zpříjemnili
společně s dětmi z mateřské školy zhlédnutím pohádky Čekání na
Ježíška. Úsměvný příběh v podání hereček ze souboru Divadélko Okýnko
nás všechny nejenom pobavil, ale zároveň i naladil na předvánoční čas.

Mikulášská nadílka
5. prosince naši školu neopomněli navštívit Mikuláš s andílkem
a čertem. Letos byli obzvláště hodní a žádného hříšníka si čertík do pekla
neodnesl. Šikovné školáky Mikuláš podaroval balíčky se sladkostmi
a pochválil je za pěkné recitování a zpívání.

Preventivní programy Centra Pochodeň
V polovině prosince se mladší žáci zúčastnili preventivního programu
na téma Kamarádství a spolupráce a jejich starší spolužáci programu
Velký detektiv zaměřeného na pravidla bezpečného chování. Všechny
děti se aktivně zapojovaly do činností a bez ostychu vyjadřovaly své
názory a stanoviska. Děkujeme paní Stružinské za kvalitní prezentaci
obou programů.

Vánoce
Předvánoční posezení
Pak následovalo posezení rodičů u stromečku s pohoštěním.
Děkujeme všem maminkám, které přinesly vánoční cukroví a perníčky
na stromeček. Tím dotvořily tu pravou vánoční atmosféru. Celá třída
voněla a cukroví moc chutnalo.

Vánoční akademie a výstava
V pátek, 13. prosince, vystoupily naše nejstarší děti společně s dětmi
ze základní školy na Vánoční akademii v Kulturním domě ve Lnářích.
Pozdní odpoledne se vydařilo, děti svým vystoupením přispěly ke
zpestření adventního času.
Po Vánoční akademii si mohli lidé prohlédnout i zakoupit výrobky
z vánoční výstavy. Tak jako v minulých letech, i letos uspořádala
mateřská škola a základní škola tuto výstavu v prostorách budovy ZŠ.
Všem návštěvníkům se líbila a byla úspěšná.
A co nás čeká začátkem roku 2020? 7. ledna začínáme jezdit společně
se ZŠ Lnáře na plavání do Plaveckého bazénu v Horažďovicích. Už se
s předškoláky moc těšíme.
A snad se dočkáme i sněhu,
abychom si s dětmi postavily
sněhuláka, mohly bobovat,
sáňkovat a zkusit i jiné hry se
sněhem.
Úspěšný rok 2020 a pevné
zdraví Vám přejí všichni
z Mateřské školy Lnáře.
Alena Mašková

Uprostřed předvánočního týdne jsme mezi námi přivítali pana
Františka Jirsu ze Sedlice, který si pro děti připravil zajímavou besedu
o Vánocích doplněnou kvalitně zpracovanými prezentacemi a filmovými
ukázkami.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a přinesli jim dobroty přímo
pod stromečky. Užili jsme si krásné chvíle při besídkách v jednotlivých
třídách. S napětím jsme očekávali Ježíškovu nadílku ve školní družině.
I letos byl Ježíšek štědrý a nadělil dětem spoustu nových hraček a her.

Vystoupení dětí z MŠ

Adventní čas pravidelně trávíme přípravami vystoupení na vánoční
akademii, která se letos poprvé konala ve spolupráci se zřizovatelem
Obcí Lnáře v přísálí Kulturního domu. Všechny děti poctivě pod vedením
šikovných paní učitelek trénovaly, aby mohly svým vystoupením potěšit
své nejbližší i všechny přítomné diváky. V úvodní části akademie zazněly
básničky a písničky s vánoční tématikou v podání dětí z mateřské školy.
Poté předvedli žáci z biblického kroužku s pomocí dalších spolužáků
zdařilou dramatizaci Živého betlému, příběhu neodmyslitelně patřícímu
k Vánocům. Diváci se určitě pobavili a vánočně naladili při zhlédnutí
hezkých tanečních vystoupeních, při zpěvu anglických písniček, při
poslechu krásných koled a vánočních písní za hudebního doprovodu
paní učitelky Pribolové. Nechybělo ani vystoupení malých flétnistů,
v jejichž podání zazněly písně Vánoční večer a Hore, bratři.
Děkuji proto za ten krásný čas a za milé setkání rodičů a všech
přítomných při akademii a poté při příjemném posezení ve školní jídelně.
Děkuji také za to, že jsme mohli naším vánočním vystoupením potěšit
nejenom děti z mateřské školy, ale i pacienty a personál psychiatrické
léčebny.
Děkuji všem sponzorům, paní Haně Honzové, panu Petru Vávrovi
z Rybářství Lnáře, Dvoru Lnáře v zastoupení pana profesora Ivana
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Jubilanti nad 70 let

Paní Eva Křištanová a pan Alois Fencl.
Zastupitelstvo obce přeje oběma
mnoho sil a zdraví do dalších let.

M a č ko v

Ping – pongový
turnaj

Velký pinčesový comeback Jiřího Koláře –
Jedním slovem fantazie! Po třech letech v ping-pongovem exilu se
slavně vrátil na trůn krále mackovskeho vánočního turnaje jeho
hlavní pořadatel Jiří Kolář. Ve finále se střetl s věčným rivalem
Jiřím Dolezalem, kterého po dlouhém a tvrdém souboji nakonec
sesmečoval na stříbrný koridor. Tvrdým oříškem se znovu ukázal
být i Michal Brabec, jehož za houževnatost a obdivuhodné nasazení
odměnil bronz.
Tradičního turnaje se tentokrát zúčastnilo 16 borců, včetně
několika pozvaných přátel z okolí. Za zmínku jistě stojí, že tři
mackovsti smecari nastupují již delší dobu v zápasech okresní
soutěže.

Narodil se Kristus Pán

Novoroční pochod

My tři králové

Vaníčka, díky jejichž finančním darům jsme mohli pro žáky zakoupit
hračky do školní družiny a pomůcky pro výuku. Také děkuji zřizovateli
naší školy Obci Lnáře za podporu činnosti a rozvoje naší školy.
Děkuji vedoucí školní jídelny i paní kuchařkám za krásně vyzdobenou
vánoční tabuli ve školní jídelně s množstvím lahodných pochoutek.
Děkuji paní učitelkám, paní vychovatelce i paní asistentkám za hezké
a tvořivé nápady pro vánoční výstavu, které zkrášlily prostory školní
tělocvičny a určitě potěšily oči všech přítomných.
Děkuji i za ten čas odpočinku, který nám přinesly vánoční prázdniny
a do nového roku přeji všem zaměstnancům školy, všem rodičům,
přátelům i známým a v neposlední řadě, i vám milí čtenáři, radost
z každého dne, který můžeme prožít ve zdraví a spokojenosti.
Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

Šel, kdo nohy měl – Krásné počasí vylákalo na oblíbený novoroční pochod, organizovaný obcí Mačkov, okolo čtyřiceti příležitostných turistů. S dospělými drželi statečně krok jejich ratolesti. V útvaru nechyběly ani kočárky
s batolaty, na příjemný výlet se vypravili i pejskové. Pochod směřoval
na Podolí, Rošice, Chvalov, Jindřichovice a zpět. Pochod byl zakončen v místní hospůdce česnekovou
polévkou. Všichni účastníci si z novoročního dobrodružství odnesli ty
nejlepší dojmy a shodli se na tom,
že se jednalo o důstojné a zdraví prospěšné vykročeni do nového
roku.
Vladimir Šavrda

Bruslení

26.12. od 16 h vyrazili obyvatelé a známí obce Mačkov na
vánoční bruslení do Strakonic. Zúčastnilo se přes 50 nadšenců
tohoto sportu, včetně těch nejmenších. Bruslení trvalo 1,5h a opět
mělo se setkalo s velkým úspěchem

Naši Jubilanti
V lednu oslavila paní
Marie Vejšická z Lomu 80 let

Lom

a paní Hana Svojšová z Lomu
75 let.

Rybí hody

Jubilantům touto
cestou blahopřejeme a do dalších
let přejeme hlavně pevné zdraví,
štěstí a životní pohodu.
		

Václav Kafka, starosta

Mačkovští měli před adventem bene. Rybí hody zaplnily obecní
dům do posledního místečka. Podobné manévry zažil obecní rybník
v Mačkově naposledy před deseti lety. Tehdy se totiž vypustil a od
té doby odpočíval v pokoji. I jeho rybí obyvatelé. „Vyjma těch, které
si tam chytili dětští rybáři do patnácti let. Ti měli právo si případný
úlovek ponechat,“ poznamenává starostka obce Hana Míková.
Čtrnáct dní před adventem padlo rozhodnutí vodní plochu
znovu odčerpat a provést výlov . Do akce se s chutí zapojila řada
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dobrovolníků . Výsledkem „rybí
inventury“ byly tři kádě menších
kapříků, které se převezly do
místního „Bahýnka“. No, a to
nejlepší nakonec – na hrázi
zůstala káď, ve které rejdili
přes metr dlouzí tolstolobici
a skvostné exempláře candátů
a amurů. Jedinci, co aktivně
asistovali při výlovu, dostali jako
odměnu candáty. Tolstolobici přišli po gurmánských úpravách na
hodovní tabuli pro celou obec. Udělali jsme si historicky první rybí
hody, oznamuje starostaka. V praxi to znamenalo vykuchání desítky
kusů a jejich naložení do solného nálevu. Pak došlo k roztopení
tří mačkovských udíren. Vyuzení rybích dobrot se přes počáteční
špatný tlak nakonec podařilo dovést k naprosté dokonalosti. O tom
svědčily rozzářené oči strávníků, kterých se na gastronomickou
událost roku sešlo tolik, že zaplnili celý obecní dům - sál i hostinský
výčep. Vedle 120 podkov z rybího masa se podávala i rybí sekaná
a rybí salát. Apropó – nemohla chybět ani pravá rybí polévka z hlav
tolstolobiků, které vážily co kus – to neuvěřitelná dvě kila! Podle
zpráv z kuloárů se snědlo naprosto všechno. Až na něco polévky.
Ani tenhle zbytek ovšem nepřišel nazmar – zamrazil se a následně
se dojedl u slavnostního rozsvěcení vánočního stromku.
Celá vesnice tak absolvovala generální zkoušku na štědrovečerní
domácí hody. A trénink je přece věc žádoucí. Nejen při sportu.
Obecní rybník se zatím nenapustil. Všechno zůstalo, jak bylo.
„Nejprve se musí provést oprava čapu, případně vybudovat čap
nový,“ konstatuje Hana Míková.
Vladimír Šavrda

Vepřové hody

Nejdřív pohoda žaludku, potom pohoda duše. Vepřové hody
versus vázání adventních věnců.
Samospráva obce Mačkov toho dokáže stihnout opravdu
hodně. Zvláště v předvánočním období. O jedné jediné sobotě si
místní občané pochutnali na vepřových hodech pod patronátem
hasičského sboru Mačkov
a ping – pongového klubu –
odpoledne si mohli vyrobit
na obecním sále vlastní
adventní věnce.
Dva kusy vepřů položily
hlavu na oltář, aby nasytily
všechny
přítomné
na
návsi. Ti si to nepochybně
zasloužili, protože tady
všeobecně platí: „Jak k jídlu,
tak k dílu“. V postaveném
stanu s ohřevem chráněnci
svatého Floriána a jejich
pomocníci
vykouzlili
pestrou nabídku klasických
specialit – pečené maso,
guláš, škvarky aj. Všechny
produkty šly výborně na
odbyt a ve finále se po nich
jen zaprášilo. Obyvatelstvo
Mačkova kulinářskou akci
kvitovalo s nelíčeným povděkem.
Odpoledne se schylovalo k další předvánoční tradici. Vazbě
adventních věnců. Tahle spíše „dámská záležitost“ přilákala na sál
obecního domu dvacet příslušnic něžného pohlaví, ale oslovila
i deset nadšenců z řad dětí a muže, kteří zvědavě přihlíželi výrobě.
Siesta jako obvykle probíhala v příjemné atmosféře, kterou
vyčarovaly linoucí se koledy a chuť a vůně svařeného vína a čaje.
„Ženy se na tenhle společenský počin těší vždycky dlouho dopředu.
Je to o pohodě, vlídných slovech, klidu a lásce. Chvojí na výrobu
adventních věnců dodala obec. A nejeden tam zhotovený adventní
symbol pak po celou dobu nejkrásnějších svátků v roce zdobil
mačkovská stavení a chaloupky.
Vladimír Šavrda
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Jak se zdobí obr aneb
starostka na hasičském žebříku
Domov „Petra“ Mačkov, obci věnoval krásný, vánoční strom „z toho mám upřímnou radost a chtěla bych Domovu ještě jednou
poděkovat“ říká starostka obce.
Zdobení a slavnostní rozsvícení vánočního stromu je v každé
obci mimořádně silným zážitkem. Tady / pokud vůbec nějaké jsou
/ pukají ledy a obruče v mezilidských vztazích a všichni mají k sobě
tak nějak blíž. V Mačkově o tom vědí své.
Letos si přivezli Mačkovští stěžejní vánoční dekoraci z Domova
„Petra“. Tenhle dar byl nejen velice nádherný, ale také pořádně
vysoký“. Měli jsme opravdu problém ho ozdobit,“ přitakává
starostka obce . Spolu s ní se podíleli na zdobení vánočního stromu
a kapličky i ostatní zastupitelé . Občané zatím uklízeli náves po
vepřových hodech .
Úderem sedmnácté hodiny se sešlo na návsi cca 60 občanů a na
dvacet klientek Domova „Petra“ Mačkov . Prostě lidé dobré vůle
a křišťálových srdcí . „Jako bezplatné občerstvení se podával čaj,
svařené víno, perníčky a rybí polévka . Hlavní překvapení se odehrálo
v režii těch nejmenších . Děti v přestrojení za broučky s tykadly
dovyprávěly příběh zrození Ježíška . Potom rozdaly přítomným
drobné
dárečky
zvonečky s přáním
a
zazpívaly
koledy,
kdy se dojatými hlasy
přidali i dospělí. Nutno
vedle dětí poděkovat
i kulturní referentce Věře
Pangrácové, která s nimi
celý program secvičila.
Od ustrojeného vánočního stromu se rozcházeli
občané domů naplněni těmi nejryzejšími dojmy. A s přáním se tu
zase příští rok ve stejném počtu a ve stejně uvolněné atmosféře
znovu potkat a stisknout ruku svým bližním. Vždyť k životu přece
není potřeba hmotných statků, ale bohatství duchovního!
Vladimír Šavrda

Děti v Mačkově vyhnaly čerty,
nebyly s nimi žádné žerty

Ojedinělou dohru měla poslední mikulášská nadílka v Obecním
domě v Mačkově. Když práh společenského sálu překročila kopyta
dvou čertů a ctihodné
nohy anděla s mikulášem,
zavládlo ticho, že by
bylo slyšet upadnout
špendlík. Nadpřirozená
výprava obešla poctivě
celý zaplněný prostor
a konala svou povinnost.
Děti
měly
viditelně
dost nahnáno. Vědomi
si menších či větších
prohřešků ze své strany,
snaživě smývaly svou vinu básničkami či písničkami. Všechno šlo
podle předem připraveného scénáře. Když však raraši ty opravdové
nezbedy začali cpát do pytlů, dětský nárůdek jako jeden muž
povstal na jejich obranu a pak už se lámal chleba. Drobotina
vyprovodila rohaté čerchmanty ze sálu takovou vehemencí, že to
chvílemi vypadalo na čtvrtou defenestraci v českých dějinách. To
by ovšem nesměla být místnost v přízemí.
Akce se vydařila stoprocentně. Děti si zařádily, zatancovaly
i zasoutěžily. Domů se jim věru nechtělo, ale nebylo zbytí. Takže
zase za rok, milí dětští přátelé! A běda čertovské odvety – jistě si
právě sem do Mačkova rohatí přivedou posily!
Vladimír Šavrda
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Obec Mačkov

zve na cestovatelskou besedu s promítáním fotografií s názvem

„Z Čech až na konec světa“

a neb „Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“
Se zážitky z první, nejdelší a nejzajímavější expedice, se s vámi podělí cestovatel a autor cestopisů

pan František Šesták z Blatné
který se svým kolegou Františkem Hejtmánkem ujeli na kole 6 tisíc kilometrů přes 10 zemí západní Evropy. Motivací byl příběh poselstva
krále Jiřího z Poděbrad, které od zámku v Blatné vyjelo v roce 1465.

Kdy:
Kde:

15. února 2020 od 17. hodin
v budově OÚ Mačkov

Vstupné dobrovolné

Výlet do Aquapalace Praha

Obec Mačkov zve všechny

Pondělí 3. února 2020

Dámy, ženy, maminky, babičky a slečny

(jarní prázdniny)

Odjezd z Mačkova:

v 7,30 hodin

Odjezd z Blatné:

v 7,45 hodin

od ubytovny ulice Boženy Němcové

Odjezd zpět z Prahy: v 18,00 hodin
Cena vstupného do aquaparku (bude vybíráno v autobuse):
Dítě do 100 cm
Dítě 100 cm – 150 cm
Dítě nad 150 cm + studenti
Dospělí

zdarma
350,-- Kč
380,-- Kč
400,-- Kč

Cena za dopravu: 210,-Kč za osobu
– pro ty, kdo nastupují v Mačkově cena hrazena obcí Mačkov
Podrobnější informace můžete najít na stránkách www.aquapalace.cz
Zájemci se mohou hlásit u pí. Vohryzkové osobně
nebo na telefonním čísle: 602 123 656.
Prosím o co nejrychlejší nahlášení.

Na tradiční oslavu Mezinárodního Dne Žen

Sobota 7.března 2020

14:00
Sál obecního úřadu
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se letos v České
republice konala již po dvacáté.
V Laciné a Dvoreticích podruhé,
v Myšticích poprvé. Již v prosinci 2019
byly na obecním úřadě zapečetěny tři
pokladničky označené znakem Charity
M yštice
Česká republika.
Stejně jako minulý rok koledovaly tři děti:
Jarmila a Daniel Otrubovi a Karolína Barátová,
doprovázel je pan Richard Otruba z Laciné. Královské koruny a oblečení
si přivezli ze Sedlice a v sobotu 4. ledna ráno vyrazili do Laciné
a Dvoretic. Za zpěvu koledy
„My tři králové jdeme
k vám“ chodili od domu
k domu a jen výjimečně
byli odmítnuti. Většina
obyvatel přispěla podle
svých možností finančním
příspěvkem a někteří ještě
navíc odměnili koledníky
nějakou dobrotou. Po
poledním
odpočinku
koledovali v Dvořeticích
a v neděli 5. ledna
v Myšticích.
Ve středu 8. ledna
byly na obecním úřadě
v Myšticích pokladničky
rozpečetěny a výsledek
sbírky spočten. Dohromady
se v Laciné, Dvořeticích
a Myšticích vybralo 3.426 Kč. Nezbývá než všem poděkovat: rodičům za
dobrý nápad, dětem za ochotu koledovat a všem dárcům za otevřená
srdce.
text: František Jirsa
foto: Naděžda Otrubová

SDH Myštice a Myslivecké sdružení
Labuť Myštice
Vás zvou na

MYSLIVECKO
HASIČSKÝ
PLES
sobota 15. února 2020 od 19:00
KD Myštice
K poslechu a tanci hraje plzeňský band G5.
Připravena je bohatá tombola.

Setkání důchodců
V sobotu 16. 11. 2019 jsme od 14.00
hod společně s Agraspolem Předmíř,
a.s. uspořádali ve společenském sále
v Předmíři setkání důchodců našich
obcí. Všechny účastníky nejdříve
přivítali starosta obce Ing. Pavel Karlík
Pře d míř
a předseda představenstva Agraspolu
Předmíř, a.s. Ing. Pavel Choura, poté
následovalo vystoupení místních dětí pod vedením p.
Terezy Martínkové. Hlavním bodem programu byla „Malá muzika Nauše
Pepíka“, která hrála jak k tanci, tak k poslechu a všechny přítomné
moc potěšila. Občerstvení bylo připraveno kuchařkami Agraspolu
a paní hostinskou Petrou, o obsluhu se postarali členové obecního
zastupitelstva. Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh celé akce, patří
velké poděkování!

Advent v Předmíři
Adventní čas jsme zahájili v Předmíři již tradičně – první adventní
sobotu se sešly v zasedací místnosti místní ženy při pletení adventních
věnců, od 17.00 hodin pak proběhlo na návsi rozsvícení vánočního
stromu. O kulturní program se opět postarala místní mládež, která pod
vedeném Terezy a Jany, za kytarového doprovodu p. Boukala navodila
koledami a vánočními písněmi správnou předvánoční náladu. Připravený
svařák a výborná štola už jen dokreslily pěkné sousedské setkání.

Peklo v Předmíři
Dne 7.12. se opět otevřely brány pekelné. Tentokrát děti musely
projít sklepením, kde byli nastěhovaní čerti. Na váze se dětem vážily
hříchy, poté prošly kolem čertů hrajících Mariáš, což proběhlo v poklidu.
O dost horší to však bylo v druhé místnosti, kde byl za mříží zavřený ten
nejhroznější a nejvzteklejší z pekelníků. Ve sklepení byla také Luciferova
kancelář, kam chodili rodiče žalovat na své ratolesti. Strašidelně
osvětlené schodiště všechny dovedlo na čertovskou diskotéku, kde na
ně čekaly hodné čertice, které s dětmi tancovaly a soutěžily. Najednou
se rozletěly dveře od sálu a mezi roztančené děti vtrhli všichni čerti
a sklepa,v čele se svým vládcem Luciferem. Ten pak ze svého pekelného
trůnu jednotlivě vyvolával děti a ty dostaly odměnu pod slibem
polepšení. Na konci celého odpoledne se losovala tombola.
Všem návštěvníkům, kterých bylo opravdu hodně, bychom chtěli
poděkovat za přízeň, kterou už projevili loňský rok, a o to více se jich
sešlo letos. Dále bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční
podporu. Veliké poděkování patří všem, kteří se ochotně zapojili
a pomohli nám vytvořit naše krásné peklo. Vaše přízeň je pro nás
hnacím motorem a tak doufáme, že nám ji zachováte a my se budeme
snažit, aby naše akce byly lepší a lepší.
Těšíme se na vás. Tereza M. a Petra M

Novoroční pochod
První den roku 2020 byl opět ve znamení pochodu. Po loňském
ročníku, kdy nám absolutně nepřálo počasí a tomu odpovídal i počet
účastníků, se letošní, již 10. ročník, vyloženě povedl. Krásný slunečný
den a bezvětří přilákal už na start pochodu do Zámlyní rekordní počet
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účastníků – 22. V Předmíři, na druhé zastávce, to bylo podobné. Než
jsme se vydali na trasu, všichni si vzájemně popřáli zdraví a štěstí do
nového roku. Během pochodu se účastníci při krátkých zastávkách
mohli posilnit dobrým svařáčkem. Poslední zastávka byla na hrázi
Metelského rybníka, kdy se připojili poslední účastníci. A rekord byl
na světě – na Metelskou horu nás letos vystoupalo 82! Pro všechny tu
byl opět připraven svařák, pivko a špekáčky, které si účastníci opekli na
připraveném ohništi, samozřejmě nechybělo společné foto. Pochod
má své kouzlo nejen tím, že po náročném silvestrovském dnu (a noci)
si účastníci dopřejí přiměřeného pohybu, ale také tím, že se sejdou
a popovídají. Popřejme si, abychom se za rok zase všichni sešli!

Zprávy z obecního úřadu
Na konci roku 2019 bylo ukončeno několik akcí. V budově hasičské
zbrojnice v Předmíři došlo k výměně vrat – stará dřevěná vrata byla
nahrazena vraty sekčními. Ty dodala a instalovala firma Oknoplastik
a cena činila 50 321,- Kč. V listopadu došlo k výměně střešní krytiny,
vyrovnání krovu a instalaci nových okapů na obecním domu (pastušce)
v Řištích, kde náklady činily 262 000,- Kč a část byla hrazena z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje (POV Jčk). V prosinci pak došlo
k úpravě předzahrádky pod budovou obecního úřadu. Došlo k urovnání
náspu a položení nové dlažby. Zde činily celkové náklady 150 000,- Kč
a i zde byla část hrazena z POV Jčk. Poslední realizovanou akcí bylo
pořízení mobilního rozhlasu, který bude sloužit společně se stávajícím
rozhlasem v obci a umožní informování občanů pomocí sms, hlasové
zprávy nebo e-mailu. Náklady na pořízení činily 49 497,- Kč a 60 %
nákladů hradil Jihočeský kraj z programu Smart.

V Radomyšli otevřela svoji pobočku
významná firma IWIS
V pátek 13.12. byla v Radomyšli za účasti majitele firmy pana
Johannese Winklhofera slavnostně otevřena pobočka firmy
IWIS. Společnost vznikla pře více než 100 lety a je celosvětovým
technologickým lídrem na poli kvalitních řetězů pro perfektní a precizní
řešení. V jejím sortimentu jsou výrobky od vysoce výkonných hnacích

Pozvánky na akce
Na závěr bych chtěl všechny pozvat na Pyžamový bál, který se
uskuteční 15. února, a stejně tak i na Hasičský bál, který je naplánovaný
na 7. března 2020.
Pavel Karlík – starosta obce

Rozpočet Radomyšle
na rok 2020
je proinvestiční
Rad

o my š l

		
			

Zastupitelstvo na svém zasedání
19.12. 2019 schválilo rozpočet na rok
2020 jako schodkový.
Příjmy		
Výdaje		
Schodek		

řetězů až po inovativní řetězové hnací systémy pro specifické zákaznické
aplikace jakéhokoli druhu. Je vývojovým a systémovým partnerem všech
renomovaných automobilek. Firma také vyvíjí inteligentní systémová
řešení pro strojírenství a průmyslovou výstavbu, pro obalový, tiskařský
a potravinářský průmysl, jakož i pro průmyslové aplikace v dopravní
technice.
Jsme rádi, že si firma pro svůj rozvoj vybrala právě Radomyšl a přejeme
jí úspěch.

35.296.800,- Kč
40.023.000,- Kč
4.726.200,- Kč

Schodek je krytý nerozdělenými prostředky z minulých let, které činí
35.563.510,- Kč.
V rozpočtu je mimo jiné vyčleněna částka 10.734.000,- Kč pro
základní a mateřskou školu. Tato částka kromě provozních výdajů
zahrnuje zateplení tělocvičny včetně instalace rekuperační jednotky,
vybudování výtahu, nebo nové učebny fyziky a chemie v ZŠ. Dále
rozpočet počítá s opravami kanalizace za 4.300.000,-, úpravami
hřiště u ZŠ za 300.000,-, vybudováním nového parkoviště u areálu
TJ za 500.000,-, novou klubovnou v Rojicích za 642.000,-, opravami
komunikací za 1.700.000,-, vybudováním vodovodu pro Letní areál
za 1.600.000,-, veřejným osvětlením v lokalitě Za Humny, kde bude
27 nových stavebních parcel, za 600.000,-, chodníkem v Domanicích za
800.000,-, 1. etapou expozice muzea historie městyse ve středověké
komendě za 400.000,-, nákupem komunálního traktoru za 600.000,-,
2.000.000,- jsou vyčleněny pro naše místní části, 1.183.000,- pro spolky
a 351.500,- pro zásahové jednotky hasičů. V rozpočtu je počítáno rovněž
s dokončením projektu na rekonstrukci sokolovny, kterou městys získal
v roce 2013 bezplatně od Sokolů. Jedná se o budovu z roku 1930.
Rekonstrukce by měla proběhnout v letech 2021 – 2022 a náklady se
budou pohybovat kolem 30.000.000,-.

Divadelní spolek Radomyšl
připravuje turné 2020
Po úspěšných představení „Dona Giovanni“ v Radomyšli, Blatné,
Písku a Strakonicích jsme si v prosinci dopřáli odpočinek. Přípravy
na vánoce – koncertování, příprava Rybovy vánoční mše… Vánoční
atmosféru si většina z nás vyplnila další hudební kulturou.
V listopadu 2019 začala o našem spolku vytvářet dokument
strakonická televize STTV, který můžete shlédnout jako 1. vydání
letošního roku na internetu. Zároveň jsme poskytli rozhovory pro
jihočeskou televizi JTV, kde nás také koncem roku 2019 prezentovali.
Od ledna 2020 budeme připravovat další turné. V plánu máme opět
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hrát Dona Giovanni v dalších městech a městysech v okolí Radomyšle
a možná i dále.
Temíny pro jarní představení budou:
Radomyšl
Katovice		
Volyně		

28. 3. 2020
4. 4. 2020
18. 4. 2020

Další termíny dolaďujeme. Sledujte je na www.radomysl.net,
www.dispora.cz
Na Vánoce 2020 připravujeme provést koncertně společně
s píseckým komorním orchestrem a píseckým komorním sborem
Sonitus – Vánoční mši „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby v kostele sv.
Jana Křtitele v Radomyšli na Štěpána 26. 12. 2020. Děkujeme za Vaši
přízeň a přejeme Vám vše nejlepší v novém roce 2020.
Lubomír Mráz
vidět a slyšet. Nechyběla ani „svatá rodina“ s ježíškem. Důsledně
s nadšením i s pokorou předvedly vaše děti, jak jsou šikovné. Jsem
přesvědčená, že tyto momenty jim zůstanou v duši napořád. I z tohoto
důvodu jsem moc ráda, že jsme oslovili paní učitelkou Krejčovou a ta
byla projektu nakloněna od samého počátku a získala pro něj díky
základní škole mnoho dětí, jsem také ráda, že zde měly své místo
i děti, které již dlouho tančí pod vedením baráčníků. Dík za pomoc
s dětmi paní asistentce Zdence
Limbergerové. Svým zpěvem
celý program jistě obohatil
sbor Sv. Martina. Děkuji všem,
kteří zde účinkovali, ale i těm
kteří se přišli podívat v tak
velikém počtu / bylo nás přes
200 + účinkující/, neboť to bylo
setkání vzájemně blízké a milé.
Naposledy chci poděkovat
svému
vnukovi
Danielovi
Maškovi, ať se to nezdá, byl spojovací čarou mezi baráčníky, paní
učitelkou Krejčovou, paní Matouškovou, on nás pořád dokola
kontroloval, jestli je vše hotové a zajištěné a také samozřejmě
znatelně přidal svoji ruku k dílu, včetně schopnosti organizační.
Poděkovat chci též tetičce a sousedu Tomáškovým a Hřebíčkovým,
kteří koncem roku zajistili výjezdní zasedání naší obce v tzv. h a s i č
á r n ě, kterou obyvatelé Rojic vzorně renovovali.

Mikuláš navštívil DPS

Obec baráčníků Radomyšl
Stručně o práci baráčníků v roce 2019. Loňský rok byl pro nás
opravdu náročný, ať už se týkal nácviku České a Československé
besedy, pro kterou jsme získali nové děti, nebo vystoupením v Senátu
za podpory senátora Kratochvíleho, což byla pro celý kolektiv novinka
a zajímavá zkušenost. Podpořili jsme účastí a tancem také oslavy
145. výročí založení Českého baráčnictva v Soběslavi. Hlavní událostí
bylo ovšem 80. výročí založení naší Obce baráčníků v Radomyšli
spolu s rozvinutím nového praporu.
Koncem roku se povedla úžasná věc, společnými silami ve
spolupráci s paní Maruškou Krejčovou učitelkou zdejší ZŠ, která dala
dílu duši a za podpory ČSŽ zastoupeného paní Blankou Matouškovou,
která zajistila občerstvení a dárečky pro vystupující děti, vzniklo dílo,
které potěšilo nejedno srdíčko. Vánoční akce pod názvem „Lidový
advent a Vánoce“ bylo to pravé, co dnešní člověk ve svátečním
vánočním čase potřebuje, zastavit se na chvilku a vnímat adventní
dobu v podobě tajemných Barborek, důstojných Mikulášů, laskavých
andělů, dovádivých čertíků i přísných Lucek, protkávané hudbou
vánočních písní a lidových koled. To vše jste mohli v Radomyšli
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Jelikož číslo tohoto Sobáčku budete mít v ruce počátkem roku
2020 chci ještě nastínit některé naše akce z tohoto období. 8.2.
2020 budeme mít tradičně „Staročeský ples“ v Radomyšli a pokud
vše vyjde 25. 4. 2020 se zúčastníme baráčnického plesu v Praze na
Žofíně. O dalších akcích budeme průběžně informovat.
Jůzková Zdeňka, panímaminka OB Radomyšl

Hokejisté mají nakročeno
do play off Krajské ligy

Konec roku zastihl naše hokejisty ve skvělé formě. Tým Radomyšl
A vyhrál 12 z 13 zápasů roku 2019, když podlehl jen lídrovi tabulky
z Pelhřimova 3:4 gólem v poslední minutě. Šance na účast v play off
KHL je tak letos veliká. Velmi dobře hraje také tým Tým Radomyšl B,
který se pohybuje na 3. místě v Okresní soutěži.

Bábinky z Radomyšle nelenily…

Zvonečkový průvod
prošel Radomyšlí
Osm desítek dětí v nedělní podvečer prošlo se světýlky
za vydatného cinkání městečkem. Po cestě se zastavily
v Komendě na výstavě Andělů, které vyrobili jejich spolužáci,
rodiče, babičky, sousedky. Potom se přemístily do kostela
sv. Martina a tradičně si zazpívaly na kúru s varhaníkem.
Mezitím už se před vchodem chystalo rozsvěcení krásného
darovaného
cirka
pětimetrového
stromku. Při troubení
koled,
vůni
punče
a cukroví se stromek
rozsvítil. Děti zavěsily
ozdoby a pomalu se
rozcházely do tepla
domovů. Celou tuto
nádheru
připravili
baráčníci, ženy, bábinky,
sbormistr,
muzikanti
a všichni, kteří přispěli
na výstavu.
Blanka Matoušková

… a poslední říjnový den vyrazily na výlet směr západní Čechy.
První zastávka byla věnována ještě našemu okresu. Navštívily
Lnáře, prohlédly si zdejší zámek i místní raritu – muzeum koček
a zdržely se zde na oběd. Poté pokračovaly do Nepomuku, kde je
zaujalo Svatojanské muzeum a kostel Sv. Jakuba Většího, a odtud
na nedaleký zámek Zelená Hora, spojený s takovými historickými
událostmi, jako je Jednota zelenohorská, Rukopis zelenohorský nebo
novodoběji Jednotky Pomocných technických praporů. Poslední
zastávkou se stalo Prádlo a malý místní kostelík Povýšení sv. Kříže
s kapličkou ve skále.
První listopadové pondělí čekalo na bábinky při jejich pravidelném
setkání v hospůdce Na Křenovce překvapení v podobě přednášky p.
Stanislava Schneedorfa, který se ve svém volném čase věnuje opravě
křížků, roztroušených po Šumavě a pomalu podléhajících „zubu
času“. P. Schneedorf nejen že dokáže ke každému opravenému křížku
připojit jeho historii, ale postup prací zároveň fotografuje a filmuje.
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V Rojické hasičárně to na konci roku žilo
Nejprve k nám přišel 5.12. Mikuláš s andělem a čertem, k nadílce
se sešlo 21 dětí s rodiči. Přestože čert měl veliký pytel, nikoho do
pekla nevzal.
13.12. se zde setkali při svém výjezdním „Pohodovém zasedání“
Baráčníci, sezení již mělo vánoční atmosféru.
Závěr prosince a i roku 2019 patřil silvestrovské oslavě. Nejprve
proběhl turnaj v šipkách, jehož vítězem se stala Helenka Hlaváčková.
Následovala zábava s půlnočním přípitkem ke vstupu do roku 2020.
Silvestrovská pohoda nám vydržela do ranních hodin Nového roku.
Marie Hřebíčková
Kromě zhlédnutí řady krátkých filmů si tak mohli všichni přítomní
prohlédnout i alba fotografií. Dva týdny poté následovala návštěva
divadelní přednášky «Senior bez nehod» konané v Komunitním
centru aktivního života v Blatné. Za necelý týden se bábinky sešly
opět na své oblíbené Křenovce, kde jim zahrála country kapela
Sešlost z Katovic. Tato podvečerní akce se lehce protáhla, přítomní
si nejen s kapelou zazpívali, ale několik odvážlivkyň si i zatančilo.
Nu, a protože listopad byl ve své druhé polovině opravdu bohatý na
činnost, jeho poslední středu věnovala skupinka bábinek návštěvě
nedaleké Sedlice. Zde si prohlédly pražírnu kávy a poté výstavu
krajek, kde viděly krajkářky přímo „v akci“.
Prosinec už byl klidnější, nicméně nemohla chybět tradiční
„Mikulášská“ v Leskovicích. Toto příjemné odpoledne uplynulo pod
heslem „Den našich babiček a maminek“. Bábinky pobavila řada
humorných scének, které představovaly dnes už téměř zapomenutý
život na vesnici, co všechno musely naše maminky a babičky
zvládnout: ráno obstarat zvířata, postarat s o malé děti, větší děti
vypravit do školy, muže do práce, pak napéct chleba (tady nám Irenka
Poklopová názorně předvedla jak ho zadělat a už předem ho doma
pro všechny upekla), vyprat prádlo na valše, naložit zelí, drát peří…
Nechyběla ani babička, která dětem a dračkám vyprávěla pohádku.
Organizátorky celého odpoledne zapojily do programu i přítomné
diváky a všichni se skvěle bavili. Všichni přítomní dostali na památku
také drobné dárečky, které vyrobily B. Peterková, V. Janoušová a D.
Majerová.
Závěr roku uběhl spíše v celkovém zklidnění, kdy se mohly bábinky
věnovat vlastnímu rozjímání a hodnocení uplynulého roku, případně
se zúčastnit akcí pořádaných jinými organizacemi. Rozhodně už se
těšíme, co nám přinese nový rok a všem přejeme hlavně hodně
a hodně zdraví.
Marie Zdeňková

Malování na trička v Leskovicích
Nejen děti mají rády tvoření
a společnou činnost, ale tentokrát
si hezký večer udělaly maminky....
Opět pod vedením Máši Kadlecové
jsme se pustily do tvoření triček.
Zpříjemnily jsme si začínající adventní
čas, odreagovaly se a poté poseděly
u výborného občerstvení a vínka
v Leskovské klubovně.
Michaela Kadečková

Logická olympiáda ČB 2019
Logická olympiáda je určena všem žákům MŠ a ZŠ a studentům SŠ,
kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními
žáky z celé České republiky.
Soutěž probíhá v několika kolech – základní, okresní pro kategorii
MŠ, krajské a finále. Základní kolo se řeší on-line – soutěžící mohou
úkoly řešit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoli, kde
se připojí na internet. Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208
soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže.
Krajské kolo proběhlo v pátek 1.11.2019 v ČB v Kruhovém sále
Jihočeského kraje, kam se probojovala žačka z 5. třídy Veronika
Mandlová. Soutěž se skládala ze 2 částí. První trvala 30 minut. Děti
zde řešily různé úlohy (k ruce mohly mít pouze kalkulačku a psací
potřeby). Měly za úkol napsat nejen výsledek, ale také postup, jak
se k němu dobraly. Druhá část byla o malinko kratší (trvala pouze 20
minut), ale možná náročnější. Dětem se promítaly otázky na plátno
a ony zatrhávaly pouze správné odpovědi A -D.
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Do finále postupovali pouze první
3 žáci s nejvyšším počtem bodů. Naše
žákyně Veronika Mandlová se umístila
na krásném 7. místě ze 40! Na postup
do finále to nestačilo, ale i tak to byl
úžasný výkon, který jistě zaslouží velkou
pochvalu.
Milena Maroušková,
Eva Mrázová, ZŠ Radomyšl

Žáci naší školy
excelovali ve
vědomostním víceboji
Základy, které dětem dala během prvních čtyř let školní docházky
paní učitelka Ivana Třeštíková, děti využily hned v pátém ročníku.
Vynikající logické myšlení, pohotovost a schopnost soustředit se
přineslo Veronice Mandlové vynikající 7. místo v krajském kole
Logické olympiády.
Tento úspěch nás přivedl na myšlenku postavit pětičlenný tým
žáků z pátého a devátého ročníku a zúčastnit se Vodňanského
vědomostního víceboje. 26. listopadu vyrazilo deset vybraných
žáků pod vedením p.uč. Marouškové vstříc novým zkušenostem,
neboť soutěže pořádané ZŠ a Gymnáziem Vodňany jsme se účastnili
poprvé. V této soutěži se hodnotily nejen znalosti z matematiky,
češtiny, angličtiny, chemie, občanky atd., ale na konečný výsledek
měla vliv i rychlost, schopnost komunikace a týmové spolupráce.
Děti vše zvládly na jedničku.
Tým z deváté třídy ve složení Adéla Slavíčková, Jan Pechar, Jan
Hrouda, Sandra Poštová a Martin Zubal se umístil na solidním
devátém místě. Páťáci ve své kategorii zvítězili a zbývajících 16
soupeřů porazili. Tímto Veronika Mandlová, Jakub Benedikt, Lucie
Poklopová, Jan Vachulka a Denisa Sokolová výborně reprezentovali
ZŠ Radomyšl a především dokázali, že i vesnické školy mají šanci uspět
v náročné konkurenci ostatních škol včetně víceletých gymnázií.
Na závěr nezbývá než vítězům poděkovat a přát si, aby nadšení,
s jakým se soutěže účastnili, jim vydrželo po celou školní docházku
až do devátého ročníku.
Milena Maroušková, ZŠ Radomyšl

z různých tříd. K vidění byla taneční, hudební, ale i mažoretkové
a gymnastické vystoupení. Ke konci programu pan ředitel všem
popřál krásné Vánoce. Po něm nastoupily čtyři „mašinky“, které při
písni Jede, jede mašinka všechny diváky vyvedli z tělocvičny. Ti se
poté odebrali ke stromečkům do svých tříd.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Čestický brambor

Dne 24. 10.2019 se v Česticích
konalo vyhlášení 25. ročníku
soutěže
Čestický
brambor.
V letošním roce se zúčastnilo
celkem 13 škol, ze kterých bylo do
soutěže zasláno 319 výtvarných
a 68 literárních prací. Z naší školy
získalo ocenění hned několik
literárních i výtvarných děl.
V první kategorii literárních
prací zvítězila Eliška Mandlová, na
druhém místě se umístila Michaela
Tetourová a třetí místo získal Jan
Mrázek (všichni žáci třetí třídy). Ve
druhé literární kategorii obdržela
zvláštní ocenění Klára Kaplánková ze šesté třídy. V první kategorii
výtvarných prací získali za skupinovou práci zvláštní ocenění žáci
třetí třídy. Ve druhé kategorii skončili na třetím místě se skupinovou
prací žáci 4. ročníku a skupina žáků 8. a 9. třídy obdržela zvláštní
ocenění. Během celého předávání cen probíhal pestrý doprovodný
program. Pro všechny zúčastněné bylo také připraveno pohoštění.
Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Přírodovědná soutěž Kdo umí, umí….
Dne 28. 11. 2019 se naše škola opět zúčastnila přírodovědné
soutěže Kdo umí, umí. Soutěž se konala v centru Ekologické výchovy
na Podskalí, kde je moc hezké prostředí pro studenty. Poměřit své
znalosti přijelo sedm škol. ZŠ Radomyšl, ZŠ Štěkeň, ZŠ TGM Blatná,
ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Dukelská, ZŠ FLČ Strakonice, ZŠ Povážská.
Celkem se zúčastnilo šedesát osm žáků. Z naší školy se přihlásili
tito žáci. Z páté třídy Jan Vachulka (13.místo a nejlepší umístění),

Vánoční besídka v ZŠ
V pátek 20. prosince se jako již
tradičně, konala v Základní škole
v Radomyšli vánoční besídka.
Všichni žáci i učitelé se sešli
v tělocvičně, aby zhlédli pestrý
program, kterým je provázeli
žáci páté třídy. Ti průběžně
předvedli scénky z osmi známých
vánočních pohádek. Jména
pohádek
však
neprozradili
a vyhlásili soutěž, ve které děti
měly zapsat, o jaké pohádky se
jednalo. Výherci byli odměněni
sladkým překvapením. Mezi
již zmíněnými scénkami své
dovednosti předvedly i další děti

Denisa Sokolová (15.místo), Veronika Mandlová (26.-30. místo),
Jakub Benedikt ( 26.-30. místo). Ze šesté třídy Adéla Machová (13.
místo a nejlepší umístění), Ondřej Bláha (21. místo), Daniel Beneš
(22.místo). Děkujeme pořadatelům z DDM Strakonice – Podskalí
a těšíme se na další ročník.
Johana Šišpelová, ZŠ Radomyšl

Okresní kolo ve stolním tenise
Ve středu 20.11.2019 jsme se účastnili okresního kola ve stolním
tenise, které se konalo na ZŠ Záboří. Naši starší žáci ve složení
Vojtěch Švihovec, Martin Šůs, Karel Krátký a Svatoslav Kyvailiuk
obsadili šesté místo. V kategorii mladší žáci naši školu reprezentovali:
František Toninger, Štěpán Mach, Šimon Mandl a Filip Koubek, kteří
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vybojovali také šesté místo. V kategorii dívek byla konkurence menší,
ale i tak byly dívky velice úspěšné. Mladší – Andrea Koptová a Lucie
Bláhovcová se umístily na druhém místě a starší dívky Iveta Hochová
a Daniela Henkenová obsadily třetí místo. Všem děkuji za úspěšnou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Konec roku v mateřské škole
fotograficky

Rozsvícení vánočního stromu v Lázu

Uctění památky letce Jana Matějky
ke Dni válečných veteránům
V neděli 10. listopadu uspořádala Československá obec
legionářská, jednota Strakonice a městys Radomyšl pietní akt
k uctění památky letce Jana Matějky před jeho rodným domem na
Maltézském náměstí č. p. 81.
Do Radomyšle jsme se vypravili spolu s bratrem Miroslavem
Šavrdou, paní místostarostkou města Sedlice, Kateřinou Brabcovou
a členy čestné stráže v historických uniformách československé
armády a Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie.
Po přivítání účastníků panem místostarostou městyse Radomyšl,
Ing. Milanem Koubovským, následoval projev Davida Maňhala
o životě letce Jana Matějky. Poté jsme spolu s Miroslavem Šavrdou
a panem místostarostou položili k pamětní desce na rodném domě
kytici a za zvuků Večerky zapálili svíci se symbolem Dne válečných
veteránů – vlčím mákem. Během pietního aktu rovněž proběhla
sbírka Paměti národa. Za dobrovolný příspěvek tak mohli přítomní
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získat vlčí mák, kterým přispěli na natáčení rozhovorů s válečnými
veterány, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.
Život Jana Matějky je příkladem obětavého a statečného
vlastence, který své schopnosti a zálibu v létání dokázal zúročit
i během 2. světové války při statečném boji v RAF.
Jeho působení u 311. Čs. bombardovací perutě bylo oceněno
řadou československých a britských vyznamenání. Jeho válečné
zkušenosti a velitelské schopnosti velitele letky mu však nebylo
umožněno využít, protože po komunistickém puči byl v roce 1949
zproštěn služby u letectva. Vrátil se do své původní profese v textilní
výrobě, byl však i nadále sledován a perzekuován.
Jsem velice rád, že Radomyšl nezapomíná na svého významného
rodáka a věřím, že se zde i tato připomínka ke Dni válečných
veteránů stane tradicí. Na hrdiny druhé světové války, kteří znovu
naši republice vybojovali svobodu bychom neměli zapomínat. I oni
jsou nositeli ideálů Masarykových a hodnot svobody a demokracie,
na kterých vzniklo a bylo obnoveno Československo, jehož nástupci
jsou současná Česká a Slovenská republika.
Děkuji panu starostovi Ing. Luboši Peterkovi, panu místostarostovi
Ing. Milanu Koubovskému za spolupráci, organizaci a všem občanům
za účast na pietním aktu.
Text: David Maňhal
Foto: Lenka Čapková

14.3.2020
		
		
14.3.2020
		
9.4.2020
11.4.2020
25.4.2020
		
30.4.2020
7.5.2020
13.5.2020
6.6.2019
13.6.2020
26. 6.2020
		

XVII. Reprezentační ples
městyse Radomyšl,
hraje PARKÁN
Filmová projekce s přednáškou – Before the Flood
(Je s námi konec?) v Domanicích (Klíček)
Turnaj v Člověče nezlob se (Svaz žen)
„Odemykání staďáku“ (TJ),
Výsev rozkvetlé louky, tématický program o včelách
v Radomyšli a Domanicích (Klíček)
Stavění májky a slet čarodějnic (SDH a Svaz žen, TJ)
Pietní akt u příležitosti 73. výročí konce 2. sv. války
Den matek v Leskovicích (Bábinky)
Den dětí a noční hasičská soutěž (ZŠ, MŠ, SDH)
„Volejbalová smeč“ turnaj smíšených družstev (TJ)
Koncert skupiny TURBO v Sokolovně
(městys Radomyšl)

27. 6.2020
27.6.2020
28.6.2020
		

Nohejbalový turnaj trojic (TJ)
Předpouťové posezení s harmonikou (Svaz žen)
Jihočeská pouť v Radomyšli (městys Radomyšl),
vystoupí MAXIM TURBULENC

RADOMYŠL – Kulturní kalendář
na 1. pololetí 2020
18.1.2020
18.1.2020
		
8.2.2020

Myslivecký ples
Filmová projekce s přednáškou – A Plastic Ocean 		
(Oceán plastů) v Domanicích (Klíček)
Staročeský bál (Baráčníci)

Obec baráčníků Radomyšl
vás srdečně zve na

Staročeský ples
Lidově i moderně hraje Malá kapela Pavla Havlíka
Bohatá tombola

Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek v prodejně COOP

8.2.2020
20 hod.

SOKOLOVNA Radomyšl
Výborně pobavit se můžete i na našem plese 

22.2.2020
22.2.2020
		
		
29.2.2020
7.3.2020
11.3.2020

Masopustní průvod masek (SDH)
Filmová projekce s přednáškou–Cowspiracy,
the Sustainability Secret (Cowspiracy:
Klíč k udržitelnost) v Domanicích (Klíček)
Ples SDH Radomyšl
Módní přehlídka s prodejem pro plnoštíhlé
MDŽ v Leskovicích (Bábinky)

Tříkrálová sbírka v Radomyšli
na pomoc potřebným vynesla 44.232,- Kč
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Den válečných
veteránů 2019
v Sedlici

V neděli 10. listopadu uspořádali
sedličtí členové Československé obce
legionářské (ČsOL), jednoty Strakonice,
Sedlice
David Maňhal a Miroslav Šavrda ve
spolupráci s městem Sedlice a Českým svazem
žen Sedlice připomínku Dne válečných veteránů. Od 13.00 hod. jsme
v Radomyšli uctili památku letce RAF a místního rodáka Jana Matějky
u jeho rodného domu položením kytice a zapálením svíce.
Od 14.00 hod. probíhala v zasedací místnosti sedlické radnice tvůrčí
dílna pro děti s výrobou vlčích máků pod vedením členek Českého svazu
žen Sedlice, kterým chci tímto moc poděkovat. Zároveň během celého
odpoledne probíhala i sbírka Paměti národa, kde mohli návštěvníci za
doporučený příspěvek získat i vlčí mák, kterým přispěli na natáčení
rozhovorů s pamětníky a válečnými veterány, aby se na jejich příběhy
nezapomnělo. V zasedací místnosti radnice bylo možné si prohlédnout
malou výstavu věnovanou válečným veteránům 1. a 2. světové války,
prezentaci nadací Post Bellum – projektu Paměť národa a Regi Base,
které připomínají a podporují válečné veterány, nebo si odnést tiskové
materiály Čs. obce legionářské nebo Paměti národa.
Ve 14.30 hod. jsme na hřbitově v Sedlici uctili památku obětí 1. světové
války zapálením svíce se symbolem Dne válečných veteránů – vlčím
mákem, na jejich hrobě.
Od 15 hod. se pak na náměstí TGM u pomníku Obětem světových válek
uskutečnil pietní akt za válečné veterány za účasti sedlických členů ČsOL,
paní místostarostky Kateřiny Brabcové, zástupců SDH Sedlice a Policie
Čr a členů čestné stráže v historických stejnokrojích ruského legionáře,
Čs. samostatné obrněné brigády a čs. meziválečné armády. David
Maňhal přivítal všechny účastníky a ve svém projevu zmínil význam Dne
válečných veteránů, jeho historii a odkaz pro dnešek, zmínil i významná
výročí, která jsme si v tomto roce připomněli. Následoval krátký proslov
paní místostarostky spojený s poděkováním organizátorům. Poté již byla
k pomníku položena kytice, zazněly státní hymny Čr a Sr. Následovala
Večerka, při které byla zapálena svíce s vlčím mákem – symbolem
válečných veteránů.
Chci tímto poděkovat všem, bez jejichž podpory a pomoci by se
připomínka Dne válečných veteránů neuskutečnila, panu starostovi
Vladimíru Klímovi, paní místostarostce Kateřině Brabcové, delegaci
SDH Sedlice, Policie Čr, členkám Českého svazu žen, dobrovolníkům
historické čestné stráže v uniformách ruských legií, čs. armády a čs.
obrněné brigády a dobrovolnicím, které obcházely přítomné s kasičkou
sbírky Paměti národa a děkuji všem, kteří do této sbírky přispěli.
Text: David Maňhal
Foto: Miloš Vrátný

později za Občanskou demokratickou stranu. Přečetl prohlášení sepsané
krátce po 17. listopadu 1989 a mnohé překvapilo, jak je text aktuální.
Pan Malina následně připomněl, že svoboda a demokracie nejsou
samozřejmostí a že i v současné době je třeba je hájit proti silám, které
by je pod různými záminkami chtěly omezovat.
Starosta Sedlice pan Vladimír Klíma přinesl kroniku Sedlice, kde
o významných událostech z konce roku 1989 není ani zmínka. Možnost
svobodně vyjádřit svůj názor využil pan Zdeněk Baloušek a přítomným
nabídl k podpisu petici proti výstavbě zpopelňovacího zařízení
živočišných tkání v nedaleké farmě. Po skončení setkání na náměstí se
několik účastníků přesunulo do restaurace Na Velké, kde pokračovali
v diskusi.
V symbolickém čase 17 hodin 11 minut se, stejně jako na mnoha
místech v republice, rozezněly na 30 minut kostelní zvony.
František Jirsa

Vítání občánků

Druhou adventní neděli – tj. 8.12.2019, se v obřadní síni Městského
úřadu Sedlice uskutečnily dva slavnostní obřady u příležitosti akce:
„Vítání občánků“. První skupina – pěti dětí s rodiči a dalšími příbuznými,
byla přivítána ve 13:00 hodin, ve druhé skupině se sešlo 7 dětí a vítání
proběhlo od 14:00 hodin. Celkem bylo pozváno 12 dětí narozených
od února do července roku 2019. Přítomné rodiče, babičky, dědečky
a jiné hosty nejprve přivítal pan starosta Vladimír Klíma a krátce k nim
promluvil. O kulturní program se postaraly děti ze sedlické základní
školy, vedené paní vychovatelkou Pavlou Rakovanovou a poté již došlo
na předání drobných pozorností a květin. V neposlední řadě převzaly
maminky novorozenců peněžitý dar od města Sedlice v hodnotě 3000,- Kč. Po skončení obřadu mohli rodiče dětí využít možnost vyfotit své
ratolesti v historické kolébce. Obě události se nesly v neformálním
duchu.
Jana Smolová – matrikářka

Sára Beránková

Eliška Švarcová

Výročí sametové revoluce
Setkání k oslavě 30. výročí pádu komunistického režimu se konalo
17.11.2019. Na tento den připadá státní svátek – Den boje za svobodu
a demokracii a v 15 hodin se před radnicí sešlo několik desítek občanů.
Na setkání byl pozván pan Zdeněk Malina z Blatné, po sametové revoluci
poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum,

Rozálie Vdovinová

Eduard Hájek
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Adventní čas v Sedlici

Tak jak to už chodí, čas běží jako splašená koza a je tu opět konec
roku a s ním i čas adventní. Čas vánočních příprav, úklidu, nakupování
dárků, pečení, ale i čas rozjímání a čekání na příchod Ježíška. Ani Sedlice
nezůstala pozadu a na Vánoce se pilně připravovala. Výsledkem bylo
několik milých akcí, které pomohly k vánočnímu naladění nás všech.
Do příprav se zapojily i děti ze základní školy, které pod vedením
paní družinářky P. Rakovanové krásně vyzdobily vnitřní prostory i okna
radnice, za což jim všem patří velké poděkování.
Ještě před samotným začátkem adventního období proběhly dvě
velmi zajímavé akce. V sobotu 23. listopadu se v kostele sv. Jakuba
uskutečnil koncert duchovní hudby. V podání tria – zpěv, varhany
a housle zazněly skladby J. S. Bacha, F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších
autorů.
Daniel Zíka

Dominik Doušek

Jolana Sladká

Natálie Šavrdová

Antonín Koubek

Eliška Kopáčková

Štěpánka Sabatová

Vojtěch Ševčík

Druhou akci uspořádal Český svaz žen Sedlice a jednalo se o výrobu
adventních věnců a svícnů v zasedací místnosti na radnici. Workshop
se uskutečnil dne 29. listopadu od 17 hod. Každý, kdo si přinesl základ
na věnec (korpus) či svícen, si mohl při popíjení svařáčku vyrobit vlastní
dekoraci. Z velkého množství ozdob tak vznikly krásné výrobky, které
ozdobí nejednu sedlickou domácnost.
Tradiční adventní setkání letos připadlo na sobotu 30. listopadu.
Náměstí ožilo tržištěm, kde bylo možné zakoupit zejména regionální
výrobky s vánoční tématikou. Jako obvykle se prodávaly škvarkové
tyčky i domácí marmelády, své produkty nabízela i Pražírna Sedlice.
Výběr byl opravdu široký a na své si mohl přijít každý. Po slavnostním
zahájení ve vyhřátém stanu přišlo na řadu vystoupení dětí z mateřské
školy, následované vystoupením žáků základní školy. Celý program
se velice vydařil a účinkující byli za své výkony odměněni hlasitým
potleskem. V radnici bylo poté pro děti připraveno malé pohoštění. Na
závěr děti pobavil svým představením „Vánoční příběh tak trochu jinak“
klaun Hugo. Jeho vystoupení bylo provázeno hlasitým smíchem dětí
i potleskem.
V budově radnice se zdobily perníčky, které pro děti nachystala paní
Jarušková. Pozadu nezůstala ani městská knihovna. V jejích prostorách
děti pod dohledem andělů malovaly nebo psaly přání Ježíškovi. Andělé
se pak postarali o doručení psaníček samotnému Ježíškovi.
Po skončení programu ve stanu byla slavnostně rozsvícena vánoční
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výzdoba včetně nové jedličky v parku. Toto kouzlo měli opět na starosti
andělé.
Během celého adventního setkání nechybělo ani dobré pití na zahřátí.
To pro své spoluobčany připravovali v prostorách bývalého kupectví
členové Sboru dobrovolných hasičů Sedlice – Lenka Podsklanová,
Zdeněk Beránek a Zdeněk Kylberger. Cukrárna Hraběnka nabídla sladké
dobroty.
V prvním adventním týdnu proběhla v zasedací místnosti městského
úřadu i tradiční vánoční výstava, kterou jako obvykle uspořádal Svaz
žen Sedlice. Každý den od 5. do 7. prosince vždy od 8:00 do 16:00
hod. si zájemci mohli koupit drobné vánoční dekorace, které vyrobili
žáci základní i mateřské školy v Sedlici. V sobotu se nabídka rozšířila
o vánoční a jiné cukroví nabízené cukrárnou Hraběnka z Mirotic.
11. prosince se Sedlice zapojila do celorepublikové akce s názvem
Česko zpívá koledy. Od 18 hod. se u vánočního stromku, přesněji pod
naším „seníkem“, sešli sousedé, aby společně zazpívali několik známých
vánočních koled a písní. Paní Ludmila Jirsová se postarala o hudební
doprovod na elektronické varhany. K dispozici byly také texty písní,
kdyby snad někdo přeci jen zapomněl. Abychom se trochu zahřáli,
podával se výborný čaj.
I místní kino se zahalilo do sváteční atmosféry a připravilo pro děti
zdarma promítání amerického snímku Toy story 4 – Příběh hraček.
Text: Kateřina Brabcová
Foto: František Jirsa

Vánoční čas v Sedlici

O štědrovečerním dni od 14 do 15 hodin bylo v kostele sv. Jakuba
k dispozici betlémské světlo. V České republice se tato tradice dodržuje
již 30 let. Světlo k nám putuje přímo z místa narození Ježíše – z Betléma
a o jeho přepravu se starají skauti. Mnoho občanů Sedlice využilo
příležitost zajít do kostela, na chvíli se zastavit u jesliček a přinést si do
svých domovů symbol míru a vánočního pokoje.
Další možnost navštívit kostel byla při „půlnoční“ mši svaté, která
začala již ve 22 hodin. Mši sloužil P. Rudolf Hušek z Blatné. Na závěr
všichni přítomní zazpívali koledu „Narodil se Kristus Pán“.
Na svátek sv. Štěpána 26. prosince zorganizovala Kateřina Prexlová
tradiční zpívání dětí u jesliček. Několik známých koled děti nacvičovaly
v adventním čase pod vedením varhaníka Richarda Semiginovského.
Příležitostný sbor letos tvořilo 14 dětí a některé koledy si s nimi z kůru
zazpívalo i několik odvážných maminek. Děti nejen zpívaly: Anička
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Šavrdová doprovázela koledy hrou na housle. Píseň „Chtíc aby spal“ na
varhany doprovodila Anežka Prexlová a Lukášek a Sandra Růžičkovi na
flétny.
František Jirsa

Novoroční sešlost v Sedlici

Již kolem 16 hod. se náměstí začalo zaplňovat příznivci tradičního
novoročního ohňostroje. Město Sedlice připravilo malé pohoštění ve
formě teplého svařáku, griotky nebo grogu, pro děti se podával pěkně
slaďoučký čaj. O dobrou náladu se postaraly lidové písně v podání kapely
pana Kováře. Počasí bylo příjemně zimní a vládla pozitivní atmosféra.
Na samotný ohňostroj si bylo nutné počkat, až se pořádně setmí, ale
stálo to za to. Obloha se rozzářila záplavou tisíců barevných světýlek
připomínajících barevné fontány či sršící komety. Celý výjev byl vhodně
doplněn příjemnou hudbou.
Ráda bych jménem Města Sedlice, všech jeho zaměstnanců
i zastupitelů, popřála našim občanům i všem čtenářům SOBáčku
do nového roku jen to nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenosti
a životního elánu.
Text: Kateřina Brabcová, Město Sedlice, místostarostka
Foto: František Jirsa
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Separace a svoz bioodpadů

Tak jako v předchozích letech i v roce 2019 město Sedlice poskytovalo
občanům možnost ukládání větví, trávy, listí a dalšího bioodpadu
do kontejnerů získaných díky podpoře ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR
(název projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23447 Zavedení separace a svozu
bioodpadů ve městě Sedlice, výše podpory 2 187 442). Jedná se o osm
kusů kontejnerů, traktorový nosič kontejnerů a štěpkovač. Kontejnery
jsou umístěny na stálých místech v Sedlici, Holušicích, Mužeticích a jsou
hojně využívány. Odstranilo se tak nekontrolované vyvážení bioodpadu
kamkoliv. Nyní je soustřeďován na pozemky města.

Sedlická krajka

Kde jste se mohli v předvánočním čase setkat se sedlickými krajkami?
Pozvali jsme Vás do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, kde se
konala překrásná výstava „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“. Mohli
jste se zde setkat nejenom s tradičními ručními výrobky, ale také se
zvyky, pranostikami a tradicemi, které se váží k těmto svátkům. Součástí
této expozice byly i krajky s vánoční tématikou, které zapůjčila Sedlická
krajka, o.p.s.

Závěr roku v ZŠ Sedlice

Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních předvánočních
událostí. Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci. Jejich mladší
kolegové si odnášejí, kromě drobných dárků, také trochu zábavy a ti
mladší možná i strachu. Ale pak se již všichni těší na Vánoce. Ve třídách
zavoní bohatě ozdobené vánoční stromky, při pracovních a výtvarných
výchovách se vyrábějí adventní věnce, svíčky a drobné vánoční dárky.
Poslední den před prázdninami pak probíhají ve třídách vánoční
posezení.
Ještě před tím došlo k několika zajímavým událostem. Především to
byl již čtvrtý Vánoční workshop, který proběhl 9. prosince za velké účasti
žáků, učitelů, rodičů a dalších návštěvníků. Velký dík patří všem aktivně
zúčastněným a především rodičům, kteří přispěli výrobky domácí
kuchyně k realizaci akce.
Proběhla také okresní kola soutěží ve florbalu v různých kategoriích,
na medailové příčky jsme tentokrát nedosáhli. Velmi úspěšné pro
nás bylo opět okresní kolo ve stolním tenisu. Starší děvčata skončila
na druhém místě, v kategorii starších a mladších chlapců jsme získali
bronzové medaile.
Letos opět zpestřilo
předvánoční
období Adventní setkání, které uspořádalo Město Sedlice.
Vystoupením přispěli naši žáci z prvního
stupně. Přidaly se
i děti z mateřské školy. Žáci školní družiny
ještě připravili výrobky na tradiční vánoční výstavu
a svým vystoupením zpestřili
vítání občánků. Druhý stupeň
vyrazil před vánočními prázdninami do Prahy, kde si žáci
prohlédli Technické muzeum.
Byl také zahájen plavecký
výcvik pro žáky 1. – 4. třídy,
který pak pokračoval v lednu
a únoru.
Leden se nese ve znamení
ukončení
pololetí.
Žáci
finišují, aby na vysvědčení
měli co nejlepší známky.
Deváťáci s napětím očekávají,
co přinese přijímací řízení na
střední školy. V lednu vyrazili
žáci prvního stupně a po nich
i žáci sedmé třídy na lyžařský
kurz. Vzhledem k dobrým
sněhovým podmínkám si
lyžování všichni užili.
Zápis do první třídy
se uskuteční 7. dubna.
Doufáme, že se počet žáků
školy v příštím školním roce
opět zvýší.
Marek Charvát

Další výstavu na stejné téma uspořádalo i Prácheňské muzeum
v Písku „Vánoce na nitce“, kde se Vám představily pletené, háčkované
a paličkované vánoční motivy, ozdoby a betlémy.
I zde měla Sedlická krajka své zastoupení a obě výstavy zaručily kvalitní
zábavu pro celou rodinu.

LÍPA
SVOBODY
Třetí listopadovou
neděli jsme zasazením
holušické lípy svobody uctili památku 30.
výročí
listopadové
revoluce. Akce byla
součástí naší iniciativy
STROMY GENERACÍM.
Děkujeme zúčastněným a všem ostatním,
co nás podpořili.

42

Svazek obcí Blatenska - leden 2020

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

V uplynulém roce 2019 jsme uskutečnili dvě adventní setkání, a to
o prvním a čtvrtém adventu. První advent byl spojen s rozsvícením
vánočního stromu, který byl ozdoben vlastnoručně vyrobenými
dřevěnými ozdobami. Děti si své vánoční stromečky vyrobily v listopadu
v rámci společného předvánočního tvoření v hostinci U Trávníčků.
Tímto děkujeme Janu Koubkovi za vytvoření polotovarů a hostinci
U Trávníčků za poskytnutí zázemí pro společnou práci. Druhé adventní
setkání o čtvrté adventní neděli se konalo u holušické kapličky, bylo
doprovázeno sváteční vánoční atmosférou s koledami, vánočním
cukrovím a svařákem. Bylo možné nahlédnout do kapličky, která se snad
v novém roce dočká nového kabátu. Společně jsme zhodnotili právě
končící rok 2019. Děkujeme všem zúčastněným, místním i přespolním
za krásnou atmosféru.
Za Osadní výbor Holušice Marcela Šandová

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce v naší zemi, letos slaví
20. výročí vzniku. V Sedlici se v této formě konala po sedmé a stejně
jako v celé republice bylo počet koledníku opět o něco vyšší než minulý
rok - viz tabulka.
Sbírka začala v sobotu 4. ledna
v Němčicích, kde se koledovalo poprvé.
V sobotu tři králové chodili a zpívali
také v Holušicích. V neděli 5. ledna
se koledníci shromáždili v kostele
a jistě nelitovali, protože při mši svaté
mohli slyšet Českou mši vánoční od
Jana Jakuba Ryby v provedení sboru
sv. Martina z Radomyšle. Na závěr
mše P. Rudolf Hušek požehnal všem
koledníkům a vyslal je do ulic. Osm
skupinek si rozdělilo Sedlici tak, aby
se zastavily u každého domu a devátá
koledovala v Mužeticích. Kromě
nejmenších koledníků chodily děti
dopoledne i odpoledne a na závěr se
všichni setkali na faře, kde pro ně bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Pozdravit a poděkovat přišel
také starosta Vladimír Klíma, který
z měšce na stoly vysypal bonbóny.
Další odměnou pro koledník byla
volná vstupenka do sedlického kina
na příběh „Velké dobrodružství
Čtyřlístku“. Starosta nešetřil chválou,
ale také si posteskl nad jednou trasou koledníků označenou poházenými
prázdnými sáčky od tříkrálových cukříků. Organizátoři se všem za tento
nepořádek omlouvají.
Poděkování patří všem dětem i doprovázejícím dospělým, těm, kdo
připravili závěrečné pohoštění, ale především obyvatelům Sedlice za
otevřená srdce a ochotu přispět na dobrou věc.
text: František Jirsa
foto: Kateřina Prexlová a F. Jirsa

Historie Tříkrálové sbírky v Sedlici
Počet
koledníků

Vybraná
částka

Rok

Kde se vybíralo

2014

Sedlice

7

11 421

2015

Sedlice, Mužetice

20

18 936

2016

Sedlice, Mužetice

21

28 061

2017

Sedlice, Mužetice

23

30 366

2018

Sedlice, Mužetice, Holušice

25

35 756

2019

Sedlice, Mužetice, Holušice

29

43 857

2020

Sedlice, Mužetice, Holušice, Němčice

31

47 825

POZVÁNKA do Sedlice
na 16. ročník zahájení cyklistické sezony
v sobotu 28.3.2020.
Start v Nádražní ulici ve 13,30 hod.
Proč právě do Sedlice?

Zahájení cyklistické sezóny je připomenutím prvního závodu na kruhu
Sedlice – Hněvkov – Pacelice – Škvořetice – Lom – Mužetice. Zároveň
je motivované vzpomínkou na vynikající členy cyklistického oddílu TJ
SOKOL Sedlice. Jezdí se tradičně koncem března od roku 1994. O nápad
a realizaci této vzpomínkové jízdy, se s tehdejším starostou Sedlice
Františkem Kopáčkem, zasloužil známý cyklista Karel Veselý z Blatné,
sedlický rodák, který se jako žák tohoto závodu zúčastnil. Podnítil zájem
dalších, včetně příbuzných a přátel. Už od prvního ročníku akcí žila celá
Sedlice. Na své bývalé kamarády sem přijížděli a stále ještě přijíždějí
zavzpomínat cyklisté z Blatné, Písku, Strakonic, Milevska, Horažďovic
atd.
Vzhledem k hustému provozu na silnici ze Sedlice do Hněvkova,
musela být původní trasa změněna a rozdělena na dva okruhy, aby
vyhovovala dětem a cyklistům různých výkonností.
1/ krátký kruh: Sedlice – Škvořetice - Lom – Mužetice – Sedlice 12,5
km
2/ delší okruh: Sedlice – Škvořetice – Buzice – Laciná – Myštice – Mireč
– Lom - Mužetice – Sedlice 21 km
Po dojezdu MěÚ Sedlice pravidelně připravuje příjemné
posezení v hasičské zbrojnici, občerstvení, teplé i studené nápoje,
podávané příjemnou obsluhou.
Vzpomínka na cyklisty Sokola Sedlice, kteří tento první závod
v r.1952, vyhlášený jako přebor TJ SOKOL absolvovali a v dalších létech
potom oddíl úspěšně reprezentovali, je zaznamenána v místní kronice:
Byli to 2 muži (Rudolf Válek, Miroslav Krejčí), 4 dorostenci (Jan Veselý,
Stanislav Říha, Milan Lojík a Láďa Žák), 3 žáci (Karel Veselý, František
Šesták a Milan Varaus). Přeborníkem oddílu se stal Miroslav Krejčí před
Rudolfem Válkem. V dorosteneckých kategoriích zvítězil Jan Veselý
a Stanislav Říha. Vítěze žákovské kategorie kronika neuvádí.
Kromě záznamu o konání přeboru, jsou v kronice podchyceny také
další výsledky závodníků TJ SOKOL Sedlice. Stojí za připomenutí. Cituji:
- již v roce 1953 se muži zúčastnili krajského přeboru, na kterém
Rudolf Válek skončil sedmý, 2 vteřiny za vítězem. Potom v závodě
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„Západním pohraničím“ naše trojka (Mirek Krejčí, Rudolf Válek a Jan
Veselý) získala v silné konkurenci ceny pro příslušníky Sokola. Dalším
byl legendární závod Praha – Karlovy Vary – Praha, také s dobrým
výsledkem. Potom ještě několik úspěšných závodů. Najezdili za rok
celkem 22 tisíc kilometrů.
- K závodění bylo potřeba mít kvalitní kolo. K získání poukazu na
nákup závodního kola museli mít dobré výsledky ze závodů. Kola
cizích značek v prodeji nebyla. Kola vynikající kvality vyráběla firma
FAVORIT Rokycany.
- v r. 1955 - 1956 jeli výběrové závody pro Závod míru Praha –Berlín –
Varšava (pozn. – byl to největší etapový závod socialistického boku),
pořádané v Mladé Boleslavi a v Čelákovicích u Prahy. V soutěžích členů
oddílů TJ Sokol obsadili prvá tři místa. Druhý závod v Čelákovicích se
jel za vydatného deště a zimy. Ve III. Výkonnostní třídě dojel Jan Veselý
jako první, Mirek Krejčí druhý. Tím si vybojovali místo v reprezentaci
oddílů Sokola a byly jim zapůjčeny modrožluté sokolské reprezentační
dresy. V tříetapovém závodě Západním pohraničím vypsal Sokol
cenu – dres s kalhotkami a putovní pohár z broušeného skla. Tuto
cenu získal Jan Veselý. V tomto roce se do oddílu přihlásil známý
cyklistický závodník Christian Battaglia z Bratronic. Oddíl objel skoro
všechny závody, včetně přeborů republiky v Sokolově, Havlíčkově
Brodě, Žilině, Ústí nad Labem, zvládli i dvouetapový závod Česko
– polského pohraničí. Jan Veselý byl vybrán a zúčastnil se druhého
nejprestižnějšího závodu v Československu – Okolo Slovenska. Za
sedlickými cyklisty v té době v rámci tréninků přijížděly významné
osobnosti cyklistiky a reprezentanti Československa.
- r. 1957 a dál už kronika cyklistiku nezaznamenává. Jako pamětník
mohu doplnit, že pro mne, tehdy jako dorostence, bylo ctí pohybovat
se mezi sedlickými, všude uznávanými jezdci a závodit v dresu Sokola
na krajských přeborech v Plzni, na závodech v Rokycanech, Přešticích,
Klatovech. Jen pro zajímavost – vracet se na kole ze závodů domů,
byla naprostá samozřejmost. Z družstva mužů vytrvali v sedlech
svých kol nejdéle Rudolf Válek a Christian Battaglia. Dokonce
i v tak významných závodech, jako bylo mistrovství světa veteránů
v rakouském St. Johann in Tirol, odkud Rudolf Válek pravidelně
přivážel cenné poháry.
Do Sedlice vás srdečně zve starosta města Vladimír Klíma a účastníci
prvního závodu: František Šesták, Karel Veselý

Cestovatelské přednášky v kině

Nenechte si ujít cestovatelské přednášky z cyklu Neobyčejné
cesty obyčejných lidí. První únorová přednáška se koná v neděli
9.2. na téma Černobyl. Termíny dalších přednášek jsou následující:
16. února, 1. března a 15. března. Vždy od 17.00hod. v sedlickém
kině, kinobar i šatna otevřeny. Srdečně vás zve S.O.V.A. Vstupné
dobrovolné.
SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ TRADIC SEDLICE
ZVE

22.ÚNORA

N A

OD

9.30hod.

MASKY VÍTÁNY
PROGRAM:

9.30 – POŽÁDÁNÍ STAROSTY O POVOLENÍ PRŮVODU – PŘED RADNICÍ
10.00 – PRŮVOD MĚSTEM

cca 15.45 – 16.30 – POHŘBENÍ A NAROZENÍ BAKUSA – PŘED RADNICÍ

TRASA PRŮVODU: nám. T.G.M., ulice, Bicanova, Havlíčkova, Zahradní cca 11.30, Komenského ke škole, 1. máje cca 13.15,
Pod Velkou, U Kina, Komenského cca 13.45, Kostelní, Nádražní cca 14.45, Sídliště II, Jeronýmova cca 15.45

Český svaz žen Sedlice zve všechny děti a dospělé na

v zasedací místnosti MěÚ Sedlice

Maškarní bál
v s o b o t u 29. ú n o r a
Sokolovna Sedlice
Od 14.00hod – dětský karneval
Od 20.00hod – pro všechny ostatní

PODĚKOVÁNÍ

Dne 28.12.2019 se v domě s pečovatelskou službou v Sedlici
uskutečnilo vánoční posezení s harmonikou. Krásné odpoledne připravily
pro nás, obyvatele domu, členky Českého svazu žen. Touto cestou jim
chceme srdečně poděkovat za připravené občerstvení a dárky. Společně
jsme si zazpívali s harmonikou, na kterou, již tradičně, zahrál pan Karel
Ambruš. Náš velký dík patří též paní Janě Krejčové, Julianě Klímové
a Haně Zemkové.
Věra Chocholová – pečovatelka

SDH Sedlice
Mikulášská pro malé hasiče
Dne 3. prosince jsme pro mladé hasiče a jejich sourozence připravili
Mikulášskou nadílku. Každý, kdo řekl básničku nebo zazpíval, dostal
balíček se sladkostmi. Čerti s Andělem a Mikulášem odešli pod
podmínkou, že děti nebudou zlobit a budou poslouchat. Poté děti měly
volnou zábavu v podobě diskotéky.
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Adventní čas
ve Škvořeticích

Čertovské rojení s Modráskem

1.12.2019 proběhlo na buzickém hradě Čertovské rojení. Tuto akci
jsme připravili pro své spoluobčany ve spolupráci s panem Zdeňkem
Sedlákem, majitelem starožitnictví v Blatné, který nám tyto prostory
propůjčil a na přípravě celé akce se podílel. Sešlo se celkem 316
návštěvníků. Všichni se mohli „pobát“ a pobavit cestou k Luciferovi
a ti mladší měli k dispozici čertí hernu. Připraveny samozřejmě byly
i oblíbené stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. Před hradbami
probíhala po celou dobu škola práskání bičem spolku Keltoviny. Malí
i velcí se mohli tomuto umění přiučit až do 17.hodiny, kdy na závěr celé
akce vystoupila se svou ohňovou show vimperská skupina historického
šermu Berit. Děkujeme celé partě účinkujících, bez nichž by to nebylo
ono. Rovněž děkujeme paní Hrdličkové a Horové, které statečně
odolávaly chladu ve stánku s odměnami. A také všem našim sponzorům.
Za zmínku jistě stojí i fakt, že si jednotliví aktéři mohli zahrát ve vánočním
speciálu televize Šlágr, který byl odvysílán ve čtvrtek 5.12.. Celá akce nás
hodně pobavila a už dnes se těšíme na další podobného typu.

Tak a je po Vánocích a Silvestru …
polovina lidí je šťastná, že to všechno
má za sebou a druhé polovině je
smutno,
že už je po všem. Adventní čas
Šk
v o ř e t i c e byl ve Škvořeticích bohatý na události,
které nás alespoň na chvíli osvobodily od
rodinných příprav. Vánoční věnce jsme měli už
připravené ze společného zdobení, které jako každý rok škvořetické
ženy vyrobily v místní hospůdce. Nebylo možné vyhodnotit nejkrásnější
věnec, protože všechny byly něčím zajímavé a všechny byly krásné, ale
jeden z nejhezčích zdobil i vstup do Obecního úřadu.
Nastartoval nás všechny výlet autobusem na plzeňské Vánoční trhy
a exkurzi do Plzeňského pivovaru. Autobus nám málem nestačil, nálada
byla úžasná, pivo nemělo chybu.
Adventní čas jsme zahájili zpíváním dětí v kapli Panny Marie Bolestné
ve Škvořeticích a patřičně sentimentálně naladěni jsme přešli na náves,
kde jsme slavnostně rozsvítili ozdobený vánoční strom a děti svěřily svá
přání létajícím lampiónům.

Turnaj dvojic v SEDMĚ
Po vánočních svátcích se v místní hospůdce odehrál karetní turnaj
dvojic v SEDMĚ. Hospoda praskala ve švech, fandilo se, radilo se,
nadávalo se, pilo se, karty šustily, no zkrátka všichni si turnaj užili, jak se
na takovou akci patří.
Výsledky: 1. volyňský pár č.1, 2. volyňský pár č.2, 3. místní borci Karel
Šorna + Jirka Holub

Turnaj v PING – PONGU
Zpíváme s radostí
Vánoční zpívání jsme si 7.12. zplna hrdla užily na setkání seniorů
v Oseku, které organizoval místní svaz žen. Pásmo koled si s Jarmilou
a Ivanou Eignerovými zazpívala Hana Hrdličková a Anežka Prexlová.
Tanečními krůčky zpestřily Markétka a Simonka Eignerovy. Chcete
oživit i Váš program lidovou či jinou písní? Zkontaktujte nás, pokud
možno, s měsíčním předstihem. Rády na Vaši akci zavítáme. Kontakt:
modrásek-zs@seznam.cz , www.facebook.com/Modrasek.Sedlice nebo
telefonicky 724129204.
Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Vzpomínka na Evu Štokovou

Dne 6.12. uplynul 1 smutný rok kdy nás náhle a navždy
opustila úžasná manželka, máma, dcera, teta, kamarádka.
S láskou v srdci stále vzpomínáme. Vy, kdo jste ji znali věnujte
tichou vzpomínku.
Děkuji L. Štok

V místním kulturním domě se konal tradiční ping-pongový turnaj
ve dvouhře. Mohli jsme vidět fantastické výkony místních šampionů,
kteří do hry dávali opravdu všechno. Turnaj byl rozdělen do tří kategorií:
muži, ženy a děti. Kulturák byl plný. Výsledky byly následující:
DĚTI:
MUŽI:		
ŽENY:		
1. Milan Navrátil

1. Zuzka Fišerová

1. Štěpán Schaffarz

2. Vojta Nový

2. Markéta Kopalová 2. Jana Navrátilová

3. Ondra Nový

3. Dáša Bojko

3. Matyáš Vohryzka
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Živý betlém
Završení adventního času se odehrálo nad Pacelicemi na kopci
Křesovec u kostela Proměnění Páně, kde bylo našimi ochotníky
zrežírováno představení „ŽIVÝ BETLÉM“. Zazpívali jsme si koledy, při
teplém čaji jsme všichni mohli ocenit perfektně secvičené a připravené
vystoupení, které až dojímalo. Výstup na Křesovec se opravdu vyplatil.
Herci byli v dobových kostýmech, nechyběl živý oslík, kulisy vlastnoručně
vyrobené byly roztomilé a Ježíškovi to v nich opravdu slušelo.

Lampionový průvod
V neděli 17. listopadu před
17. hodinou se u místní vlakové
zastávky začali scházet účastníci
tradičního lampionového průvodu.
Lampionový průvod se poté vydal
směrem k Dolejšímu mlýnu.
Děti
Tc h
o ř o v i c e s rozsvícenými lampiony obešly Draha
a vracely se spolu s dospělým doprovodem
zpět k místnímu pohostinství, kde na ně čekalo
občerstvení v podobě teplého čaje a muffin od maminek. Poděkování za
organizaci akce patří paní Ivaně Machovcové.

Advent ve Tchořovicích
Advent jsme ve Tchořovicích zahájili v sobotu 30. listopadu 2019 na
obecním úřadu otevřením výstavy „Jak se dříve vařilo, peklo a stolovalo
nejen o Vánocích“. Vánoční stromek se rozzářil o den později, v neděli
1. prosince v 17 hodin, na návsi u kaple sv. Václava, kterou si přítomní
mohli prohlédnout společně s umístěným betlémem. Podávaný svařák
nám všem připomněl, že čas vánoční se neúprosně blíží.
V neděli 23. prosince se v 17 hodin rozezněly u kaple na návsi vánoční
koledy v podání místních dětí pod vedením paní Martiny Čadkové.

Výstava

A teď to nejdůležitější,
co nás ve Škvořeticích čeká

Ve čtvrtek 30.1.2020 v 19:00 hod bude hostovat ve Škvořeticích
v Kulturním domě brněnské divadlo KLAUNIKY s představením
klauniády DON KICHOT DE LA ANČA pod uměleckým vedením Bolka
Polívky. Toto představení se koná pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a statutárního města Brna.
Vstupné je 60,00 Kč pro dospělé a 30,00 Kč pro děti.
Zveme všechny milovníky divadla a klauniády zvlášť. Režie Bolka Polívky
zaručuje vysokou úroveň představení a laskavý humor.
No a blíží se Masopust. Ve Škvořeticích se bude řádit v sobotu 25.2.2020.
Masky už vymýšlíme, doprovodná muzika je připravená a těšíme se!!!

„Jak se dříve vařilo, peklo a stolovalo nejen o Vánocích“ byl název
výstavy instalované v zasedací místnosti obecního úřadu ve Tchořovicích.
Výstava byla zahájena v sobotu 30. listopadu v 15 hodin tóny houslí
v podání Ivety Balkové. Celá výstava byla rozdělena do několika částí.
V úvodu jsme se dozvěděli o tom, jak se stravovali naši předkové. V další
části na nás dýchla nostalgie starých časů. Název této části výstavy byl
více než výstižný – U prababičky v kuchyni. Kulisa starých kamen spolu
se starými hrnci, vyšívanými kuchařkami, hodinami po babičce a jinými
předměty, to vše nás přeneslo ve vzpomínkách o mnoho let zpátky.
Jedna část výstavy byla zaměřená na kurzy vaření, kterých se místní ženy
zúčastnily mezi dvěma světovými válkami nebo v roce 1961. Zajímavostí
je, že kurz, který se uskutečnil v roce 1961, vedla p. Hudečková,
matka známého houslisty Václav Hudečka. Na výstavě nechyběly staré
kuchařské knihy, recepty či staré nádobí. Nejstarším předmětem na
výstavě byl recept na úpravu ryby dle kuchařské knihy z roku 1810 od
p. Krejčího ze Tchořovic. Poděkování patří všem, kteří předměty na
výstavu zapůjčili. Ale to hlavní poděkování patří paní Janě Loulové,
která s myšlenkou této výstavy přišla, ujala se její přípravy i návštěvníky
výstavou provázela. Výstava byla nejenom prohlídkou vystavených
předmětů, ale hlavně předvánočním či povánočním pozastavením se,
popovídáním si a posezením u šálku kávy či čaje. A ještě 3 otázky na
organizátorku výstavy:
Od koho byly vystavené předměty?
„Asi třetina vystavených exponátů byla moje vlastní, další vystavené
předměty byly od 10 občanů ze Tchořovic a od dalších dvaceti přátel
a kamarádek z téměř celých jižních Čech.“
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Opravená polní cesta kolem rybníka Kaprov

Kolik lidí si našlo cestu na výstavu?
„Na výstavě se během měsíce prosince vystřídalo téměř 250 návštěvníků.
Trochu mě překvapil velký zájem mimo naši obec, ale pochopitelně
mi to udělalo radost. Bylo to tím, že druhý den po otevření výstavu
navštívil redaktor týdeníku Strakonicko a o výstavě vyšel článek, který
byl i na internetu. Někteří návštěvníci po zhlédnutí výstavy sdíleli fotky
a informace o výstavě na facebooku, což také přispělo k propagaci.“
Co nejvíce na výstavě návštěvníky zaujalo?
„Nejvíce staré nádobí a předměty do kuchyně, které znali od svých
babiček a připomínalo jim to jejich dětství. Občané Tchořovic se nejdéle
zdrželi u části věnované kuchařským kurzům s fotografiemi účastnic
pocházejících z naší obce.“

Ohlédnutí za rokem 2019
ve Tchořovicích
Spolu s končícím rokem 2019 se ohlížím zpět a rekapituluji, co se
v roce 2019 podařilo udělat v naší obci. V tomto roce jsme realizovali
projekty připravované několik let, na které jsme získali všechna
potřebná povolení a byly tak připraveny k realizaci. K takovým akcím
patří prodloužení chodníku kolem silnice I/20 směrem na Blatnou,
zatrubnění části kanalizace v lokalitě na Drahách i pokračování ve
výstavbě veřejného osvětlení v obci. U hlavní komunikace I/20 byly
instalovány dva radary na měření rychlosti.
Na podzim roku 2019 byla realizována akce Polní cesty Tchořovice
II. etapa. Projekt byl připravován několik let. Prvním impulzem byla
žádost naší obce v roce 2016, podaná Státnímu pozemkovému úřadu –
pracovišti Strakonice o výstavbu polních cest ve Tchořovicích. Projekt na
jejich výstavbu byl připravován v průběhu roku 2017, stavební povolení
projekt získal v květnu 2018. Bohužel v tomto roce nedošlo k realizaci,
neboť SPÚ neměl finanční prostředky na jejich výstavbu. Musím říci, že
v tomto ohledu nevypadala situace dobře ani v první polovině roku 2019.
Až v létě roku 2019 byly přislíbeny finanční prostředky na realizaci této
akce. Ve výběrovém řízení byla vybrána jako zhotovitel firma Znakon
a.s., Sousedovice. Vybudovány byly 3 polní cesty označené C 13, C 33
a C 36 v celkové délce 1 733 m na pozemcích v majetku obce. V rámci
této akce bylo rovněž vysázeno podél bývalého letiště na tři desítky
nových stromů. Výstavba cest byla financována Státním pozemkovým
úřadem v celkové hodnotě 8 mil. Kč. Po kolaudaci v prosinci 2019 byly
vybudované cesty předány Státním pozemkovým úřadem do majetku
obce Tchořovice. Nově vybudované polní cesty budou sloužit nejenom
dopravnímu napojení a obsluze zemědělských pozemků, rybníků a lesů,
ale rovněž místním občanům či turistům k přístupu do okolní krajiny.
Na podzim roku 2019 byl v naší obci rekonstruován železniční přejezd
a osazen novým zabezpečovacím zařízením se závorami. Tuto akci
realizuje a financuje SŽDC. Při stavbě byla nahrazena vlaková doprava
autobusovými spoji, rekonstrukce probíhala za úplné uzavírky hlavní
komunikace I/20 v obci. Firma, která akci realizovala, osadila v naší
obci rovněž nové dopravní značení, které není osazeno správně a tato
situace je momentálně v řešení.

Určitě zde musím zmínit ještě jednu akci, kterou v naší obci v roce
2019 realizovala a financovala firma E.ON – uložení elektrických kabelů
do země v poměrně velké části naší obce. V rámci této akce byly
postupně rozkopávány jednotlivé ulice z důvodu uložení kabelů, což
omezovalo pohyb chodců či dopravu v těchto částech obce. Přesto
v současnosti již ani nepoznáme, kudy byly výkopy vedeny.
15. prosince 2019 začal platit nový vlakový jízdní řád a na trati Blatná
– Nepomuk došlo k podstatným změnám. Do prosince 2019 jezdily na
této trati dvě vlakové soupravy. Na základě požadavku Jihočeského
a Plzeňského kraje z důvodu úspory jezdí od 15. prosince 2019 pouze
jedna vlaková souprava, čemuž byl přizpůsoben nový jízdní řád. Při
návrhu tohoto nového jízdního řádu bylo Jihočeským koordinátorem
dopravy (JIKORD) přislíbeno doplnění chybějících vlakových spojů
autobusovou dopravou. Bohužel přes veškerá jednání, která probíhala
od jara 2019, zůstalo pouze u slibů, naše stížnosti a připomínky nebyly
akceptovány a zvítězila finanční stránka – spoje nebyly doplněny,
údajně z nedostatku finančních prostředků. Největším problémem
jsou především dva spoje: ranní vlak, který v současnosti přijíždí do
Blatné až v 5:40, což je problematické pro pracující začínající směnu
v 6:00, druhým problémem je úplné zrušení spojení z odpolední směny
z Blatné do Kasejovic. Na poslední chvíli byl do autobusového jízdního
řádu v prosinci 2019 doplněn autobusový spoj do Tchořovic pro pracující
z odpolední směny alespoň v sudých týdnech. Jedná se o autobus
s odjezdem z Blatné ve 22:25 směrem na Lnáře, odkud bude nově tento
autobus zajíždět také do Tchořovic (příjezd 22:45).

Poděkování
Rok 2019 za sebou zcela zavřel dveře a já bych touto cestou chtěla
ještě poděkovat Vám všem, kteří jste i v tomto roce neváhali podat
pomocnou ruku při zvelebování naší obce, pomáhali při údržbě, při
organizaci různých akcí či se podíleli na zajištění každodenního chodu
naší obce.

Přání
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2020 Vám přeji především hodně zdraví, spokojenosti,
pohody i vzájemného porozumění.
Eva Křivancová, starostka

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika,
se v naší obci uskutečnila v neděli 5. ledna 2020, kdy obcí procházely
dvě skupinky koledníků. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Poděkování patří Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli, stejně
tak malým koledníkům i jejich dospělému doprovodu, paní Mileně
Bolinové a Martině Čadkové.
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Informace o poplatcích v roce 2020

Poplatek za komunální odpad:
• osoba s trvalým pobytem 480,- Kč
• majitel nemovitosti, ve které není hlášen nikdo
k trvalému pobytu 700,- Kč
Osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou:
• osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
• děti narozené v roce 2020 s trvalým pobytem v obci Tchořovice
Poplatek za psa je 100,- Kč
Poplatky je možné zaplatit:
• převodem na účet č. 680318329/0800, variabilní symbol číslo
popisné, do poznámky uveďte jméno poplatníka a „odpad“ nebo
„pes“
• hotově na obecním úřadě v úředních hodinách od 15. ledna 2020
nejpozději však do 31. 3. 2020.
V případě platby převodem na účet je potřeba si na obecním úřadu
vyzvednout samolepku na popelnici.
Obecní vodovod
Úhrada vodného za rok 2019
Na konci roku 2019 byly provedeny odečty vodoměrů. Na jejich
základě byly vystaveny faktury odběratelům se splatností 30 dnů. Vodné
je možné zaplatit převodem na účet obce č. 680318329/0800, variabilní
symbol = číslo faktury nebo hotově na obecním úřadu ve Tchořovicích
v době úředních hodin.
Vodné 2020
V roce 2020 zůstává výše vodného stejná jako v roce 2019. Náklady na
výrobu vody, které nepokryje vybrané vodné, bude hrazeno z rozpočtu
obce.
Cena za 1 m3 byla stanovena na 60,- Kč bez DPH. Pro občany s trvalým
pobytem v obci Tchořovice je sleva ve výši 20 %, tj. cena vody za 1 m3
je ve výši 48 Kč bez DPH. Výše pevné složky je 300,- Kč bez DPH za rok.

řinčení řetězů, všechny zkoprněly a snažily se schovat. Následovalo
vážení na pekelné váze hříchů, na kterou se každý musel postavit, aby se
poznalo, jak kdo zhřešil. Začalo slibování, že už budou všichni hodní, že
se polepší, u některých tekly i slzičky. Nakonec ale vše dobře dopadlo,
skoro všechny děti řekly básničku nebo zazpívaly písničku, a za odměnu
dostaly od anděla nadílku, na které si moc pochutnaly.

Perníčky
I letos naše ratolesti s radostí a nadšením krásně nazdobily napečené
perníčky, aby je mohly rozdat svým maminkách, babičkám a ostatním
u příležitosti zpívání koled v předvečer Štědrého dne. Moc se jim
povedly. Velké díky patří maminkám za upečení perníčků a přípravy
polevy.

Úřední hodiny OÚ Tchořovice zůstávají stejné jako v loňském roce:
středa
7:30 – 11:30
13 – 16
pátek 		
7:30 – 11:30
16 - 18

SDH TCHOŘOVICE

Eva Křivancová, starostka

Úklid listí

V neděli 10. listopadu jsme se s dětmi sešli, abychom uklidili listí
okolo pomníku pod mostem a okolo kontejnerů na tříděný odpad. Práce
nám šla hezky od ruky a díky tomu jsme to měly za dopoledne hotové.
Po práci jsme se zaslouženě pochutnali na výborném perníku a kávě či
čaji u K. Matějkové. Děkuji všem, kdož přiložili ruku k dílu.

Mikulášská nadílka
V sobotu 7. prosince pořádalo SDH Tchořovice ve spolupráci s obcí
Tchořovice dětskou mikulášskou nadílku spojenou s vánoční tvořivou
dílnou, kde si mohly děti vymalovat obrázek s vánoční tematikou, vyrobit
si stromeček či andílka. Na dětech, ale byla vidět značná nervozita,
neustále vykukovaly z oken a vyhlížely Mikuláše. Jakmile, ale zaslechly

Zpívání koled
V podvečer 23. prosince uspořádalo SDH Tchořovice pro občany
tradiční zpívání koled u kaple sv. Václava. Naše děti si pro všechny
připravily soubor vánočních koled a písní, které s nadšením zazpívaly
za doprovodu kytary a kláves v podání Jaroslava Čadka ml a Simony
Šulcové. Své vystoupení umocnily i tím, že představovali tradiční
betlém, kde nechyběla Marie, Josef, Ježíšek, ale i andílci a pastýři, jen
zvířátka nám chyběla. Po vystoupení podarovaly děti perníčky, které
vlastnoručně pro tuto příležitost zdobily. K zahřátí i pro lepší náladu
posloužil výtečný svařák a pro děti výborný vánoční punč, který pro nás
hasiči připravili. Počasí nás sice opět moc nepotěšilo, ale i tak doufám,
že se všem vystoupení líbilo a v předvečer Štědrého dne všichni pocítili
tu kouzelnou sváteční atmosféru. Děkuji všem, kteří se podíleli na této
akci.

Krmení zvířátek
Na Štědrý den se opět početná skupina dětí, dospělých ale i pejsků
vypravila na procházku za mlýn u rybníka Dolejší, aby podarovala
lesním zvířátkům něco na zub. Do krmelce jsme nacpali seno, pod
něj nasypaly kukuřici či kaštany, nechybělo trochu suchého pečiva,
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Tř

jablíčka či pro ptáčky
i něco slunečnicových
semínek. Počasí, i když
bez sněhové nadílky, bylo
krásně slunečné a samo
vybízelo k procházce. Děti
se pobavily a zkrátily si
čekání na Ježíška a dospělí,
ti si spokojeně popovídali.
Nakonec si všichni popřáli
krásné Vánoce a rozešli se
do svých domovů.

Novoroční pochod
Na Nový rok, 1. ledna, jsme se vypravili na novoroční procházku.
Šel nás pěkný houf a naším cílem se stala Smyslovská luka, kde jsme
si společně upekli buřtíky, dali si něco teplého pro zahřátí, popovídali
si. I přes mrazivější počasí nás sluníčko hřálo do tváří, nebe bylo jako
vymetené. Prostě krásné novoroční odpoledne. Tak snad nám vyjde, jak
na Nový rok, tak po celý rok.

SDH TCHOŘOVICE PŘEJE VŠEM SVÝM ČLENŮM DO NOVÉHO ROKU 2020
PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A MNOHO OSOBNÍCH i PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ.
Foto i text M. Čadková

ebo

h o stic

e

III. Novoroční
sousedské setkání,
na rozhledně
Na Čilci

V Třebohosticích se začíná stávat
tradicí „Novoroční sousedské setkání na
rozhledně“ 1. ledna 2020 proběhla tato velmi
příjemná akce již po třetí. Rozhledna, jakou svět neviděl, je v katastru
naší obce na vrcholku Na Čilci od listopadu 2014. Toto krásné místo
s výhledem na šumavské vrcholky je na cestě mezi obcemi Zadní
Zborovice a Třebohostice,
a to přímo vybízí k setkání se
s obyvateli obou obcí. A kdy
jindy než právě na Nový rok,
abychom si všichni popřáli
hodně zdraví, štěstí a pohody
a v příjemné atmosféře bez
spěchu s dobrým jídlem
a pitím si popovídali.
Letošní
rok
setkání
doprovázelo krásné slunečné
počasí, výhledy na Šumavu
byly nádherné a účast
„sousedů“ a přátel byla veliká. K pohodové atmosféře přispěla i živá
hudba, kdy náš milý hudebník Martin Bašta, zahrál na dudy a harmoniku.
Starosta obcí Jiří Plechatý zrekapituloval loňský rok, pro naši obec
úspěšný i tom směru, že náš rodák p. Ing. Josef Kalbáč obdržel od
prezidenta republiky státní vyznamenání I. stupně a v oblasti sportu
dosáhla na metu nejvyšší – zlato na Mistrovství světa žen v nohejbale,
rovněž naše rodačka Kristýna Plechatá. Moc gratulujeme.
A již těšíme se, že se v hojném počtu setkáme příští rok na stejném
místě znovu.
autorka: Dagmar Tůmová

Co se událo
v Uzenicích

Dne 11.11.2019 v 11.00.hodin byl
k pomníku padlých v 1.světové válce
položen věnec k jejich uctění. 16.11.
v místním klubu na Svatomartinské
U ze n i c e
posvícení si děti společně ozdobily hnětynky
a poté se vypravily s lampiony na průvod obcí.
1.12. na první adventní neděli se občané v hojném
počtu sešli k rozsvěcení vánočního stromu u toho se popilo trochu svařeného
vína. Puštění koled se moc nezdařilo, jelikož selhala technika, ale budeme se
to příští rok snažit napravit. 7.12. byla stejně jako vloni ve spolupráci s obcí
Myštice Mikulášská nadílka. Pro děti byly připraveny různé soutěže a také si
zatančily a na závěr po rozhovoru s Mikulášem a čertem dostaly nadílku.
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků,
hlavně hodně štěstí zdraví a všeho dobrého co si přejí v nadcházejícím roce
2020.
Marešová
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Práce zastupitelstva
obce
V uplynulém roce se podařilo
dokončit několik akcí, které přispívají
ke zlepšení života v obci. Za přispění
Ve
Ministerstva pro místní rozvoj byl
á
l k á Tu r n prodloužen hlavní vodovodní řad pro
nové stavební parcely o 194,73m. S finanční
spoluúčastí Jihočeského kraje byly provedeny
opravy na budově požární zbrojnice – výměna vstupních vrat, výměna
oken a vikýře sušárny hadic, byly instalovány nové okapy a okapové
svody a částečně opravena vnitřní omítka. Na podzim byla zahájena
oprava místní komunikace na Milava. V I. etapě, dlouhé 204,6 m byla
vyfrézována stávající živice a položen nový asfaltový povrch. Pokud bude
schválena žádost o dotaci Jihočeského kraje, měly by opravy pokračovat
i letos. V letošním roce budou také pokračovat opravy na budově
bývalého hostince U mostu č. p. 6. Po loňské akci ,,Oprava střechy sálu
a hospody“ konečně dojde také na bourání původních venkovních WC
a postupnou výstavbu nových sociálních zařízení. V roce 2020 bude
obec Velká Turná slavit 700. výročí od první písemné zmínky o obci.
Zastupitele obce čeká nelehký úkol – připravit důstojnou oslavu tohoto
výročí.
Zastupitelé obce přejí všem občanům v roce 2020 hlavně pevné
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, mnoho pracovních úspěchů
a spokojený život v naší obci.

Adventní čas ve Velké Turné
Období očekávání příchodu Ježíška je v naší obci naplněno dnes
již tradičními kulturními akcemi. Jako první z nich se v sobotu 30. 11.
konalo Vánoční tvoření, při kterém děti a jejich maminky a babičky
společně vytvářejí vánoční dekorace, věnce, svícny i drobné ozdoby
dle vlastní fantazie, nebo podle předloh, připravených členy spolku SaK
Turná. Potřebný materiál zajišťuje také spolek, ale mnohé z účastnic
přispívají různými ozdobami, mašlemi a šňůrkami i z vlastních zdrojů.
V předvečer svého svátku prošel sv. Mikuláš se svou družinou obcí
a navštívil děti v jejich domovech. Pro svoji dobrotu a schovívavost je
zván i dokonce i do sousedních obcí.

Adventní koncert

Mikuláš a jeho družina

V sobotu 7. 12. se uskutečnila hlavní prosincová akce – odpoledne
byl ozdoben a po setmění rozsvícen stříbrný smrk na návsi obce. Každý
přiložil ruku k dílu: zastupitelé a členové SDH na strom instalovali
světelné řetězy, starosta a členové SaKu se postarali o pohoštění
a všichni dohromady vytvořili příjemnou pohodu. K předvánoční
atmosféře celého dne přispěli také horažďovičtí zpěváci a muzikanti,
kteří v sále Hospody Na Rozhrání zahráli a zazpívali adventní písně ze
všech koutů světa. Posluchači koncertu si zároveň mohli prohlédnout
výrobky velkoturenských dětí a klientů DOZP Osek.
V předvečer Štědrého dne se občané opět sešli, tentokrát v kapli sv.
Jana Nepomuckého. Oltář i malovaný Betlém byly nasvíceny plamínky
svíček, všichni zpívali koledy a přáli si šťastné a veselé…
Silvestrovskou veselici a půlnoční ohňostroj uspořádal provozovatel
Hospody Na Rozhrání.
Nový rok začal také již tradičním pochodem k Milavům. Letos se na
startu, hlavně díky krásnému počasí, sešlo 55účastníků. Každý svým
tempem dorazil do cíle, kde se před návratem mohl občerstvit šunkou,
sýrovými šneky, tyčinkami a horkými i chlazenými nápoji.
V neděli 5.1.2020 prošli obcí Tři králové, zazpívali koledy a sbírali
příspěvky na podporu charitativních služeb a projektů na pomoc lidem
v nouzi. Tříkrálová sbírka je organizována Charitou Česká republika
a slaví letos 20 let své celorepublikové existence.
Ivana Mrázková

Výroční členská schůze SDH Velká Turná
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Novoroční pochod k Milavům
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - finále

Seznam kulturních a společenských akcí v obci Velká Turná v roce 2020
1. 1.ledna 2020 středa

Novoroční pochod. Pořádá SaK-Turná.

2.

Ochutnávka vepřových pochutin v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné.
Od 10:00 budou připraveny zabijačkové pochutiny.

8.února 2020 sobota

3. 14.února 2020 pátek

Divadelní představení v sále Hospody Na Rozhrání „Scéna mladých při Divadelním souboru Čelakovský Strakonice“

4 22.února 2020 sobota

Masopust – průvod masek projde obcí Velká Turná. Pořádá SDH Velká Turná.
Začátek průvodu bude od 10:30hod.

5. 29.února 2020 sobota

Obecní ples v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné.

6. 7.března 2020 sobota

Oslava MDŽ v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné.

7. 14.března 2020 sobota

Dětský maškarní bál-sál Hospody Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná.
Začátek akce je od 14:00hod.

8. 9.-11.dubna 2020 sobota Velikonoční řehtání ve Velké Turné.

vánoční strom

9. 30.dubna 2020 čtvrtek

Stavění májky v obci Velká Turná a pálení čarodějnic.

10. 7.května 2020 čtvrtek

V 18:00 hod. pokládání věnců u pomníku padlých u školy ve velké Turné k
ukončení II.světové Války. Pořádá Obec Velká Turná s SDH Velká Turná a
SDH Osek.

11. 16.května 2020 sobota

Okrskové požární cvičení na cvičišti Pazderna ve Velké Turné.

12. 30.května 2020 sobota

Oslava MDD. Pořádá SaK-Turná.

13. 13.června 2020 sobota

Sjíždění Rojického potoka na čemkoli-NECKYÁDA-SDH provede vyčistění
koryta Rojického potoka.

14. 27.června 2020 sobota

700 let VÝROČÍ – obce Velká Turná (první písemná zmínka o obci) následuje
Pouťová zábava s hudbou od 20:00 (pořádají všechny složky obce).

15. 28.června 2020 neděle

Pouť ve Velké Turné.

16. 18.července 2020 sobota

Turnaj v nohejbale. Volejbalové kurty ATC-Milavy. Pořádají příznivci
nohejbalu ATC Milavy a Obec Velká Turná.

17. 25.července 2020 sobota

Turnaj ve volejbale – smíšená družstva 4+2, na volejbalových kurtech ATCMilavy. Pořádají příznivci volejbalu ATC a obec Velká Turná.

18. 1.srpna 2020 sobota

Turnaj ve volejbale dvojic. Kurty ATC-Milavy. Pořádají příznivci volejbalu
ATC Milavy.

19. 22.srpna 2020 sobota

Prázdninový turnaj v nohejbale trojic na pískovém hřišti ve Velké Turné.
Pořádá SDH Velká Turná.

20. 29.srpna 2020 sobota

Loučení s prázdninami – dětský den. Pořádá SaK-Turná.

21. 17.října 2020 sobota

Posvícenská zábava v sále Hospody Na Rozhrání v obci. Pořádá SDH Velká
Turná.

22. 18.října 2020 neděle

Posvícení ve Velké Turné.

Rozsvícení vánočního stromu na návsi obce Velká Turná.
23. 28.listopadu 2020 sobota Následovat bude – ADVENTNÍ KONCERT – v sále hospody Na Rozhrání ve
Velké Turné. Pořádají všechny organizace obce.
24. 5. prosince – sobota

Mikulášská nadílka ve Velké Turné.

25. 25.prosince 2020 pátek

Vánoční turnaj ve stolním tenise, v sále Hospody Na Rozhrání. Pořádá SDH
Velká Turná.

26. 26.prosince 2020 sobota Výroční schůze SDH Velká Turná v sále Hospody Na Rozhrání.
Tříkrálová sbírka

27. 31.prosince 2020 čtvrtek

Silvestrovská veselice v sále Hopsody Na Rozhrání. Pořádá Hospoda Na
Rozhrání.
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Sraz dříve narozených
v zábořské hospůdce
Nemám ráda slovo důchodce ani
senior, tak raději dříve narození…
Každý rok před Vánocemi se scházeli
stamgasti v hospodě a říkali tomu
sraz důchodců. Zajistili si i občerstvení
Záboří
a s malými výjimkami to byla chlapská
záležitost.Až letos tomu bylo jinak.Sraz dříve
narozených se uskutečnil 22.listopadu a byl pečlivě zorganizován.
Organizátor nechce být jmenován, ale všichni víme, kdo to byl. Obejít
všechny potencionální účastníky, zjistit účast pro zajištění dostatečného
počtu míst, napsat pozvánky, zajistit občerstvení a jeho přípravu, zajistit
hospodu. Sešlo se nás na čtyřicet! K jídlu jsme měli úžasnou uzenou
kýtu, jak by řekl Zdeněk Troška, bylo to přímo „nebe v hubě“. Zákusky
upekly ženy v jídelně ZD, ani jednohubky nechyběly. Byla i legrační
tombola a k tanci i poslechu hrál Tonda Hakr. Došlo i na společnou
fotografii. Myslím, že se líbilo všem, hlavně těm nejstarším, kteří už
málokdy někam jdou.
Děkujeme všem sponzorům, kterými byli obecní úřad, ZD, SDH, TJ
Sokol a Kovovýroba Slavík. Pochopitelně dík patří i všem těm, kteří se
na této akci podíleli.
Jaroslava Vodičková

mnohem příjemněji než venku na dvoře, i když to mělo také svoje kouzlo.
Co všechno tam bylo k vidění a ke koupi? Prodejců se letos sešlo
opravdu hodně, byla to pastva pro oči. Těch adventních věnců, jeden
krásnější než druhý, plno různých svíček, krásně nazdobené perníčky,
andělé ze všech možných materiálů, drátkové a dřevěné ozdoby,
háčkované zvonečky a andílci, mnoho dalších vánočních ozdob
a ozdůbek. Mně zaujaly nejvíc malé vánoční stromečky v květníku,
ozdobené svítícím řetízkem. Přítomní si mohli dát svařáček nebo pečený
čaj a ochutnat vánočku. Trhy navštívilo hodně místních, ale i hodně
návštěvníků bylo z okolních obcí. Každý si mohl vybrat podle svého
vkusu a zároveň poklábosit se známými.
Jaroslava Vodičková

Zábořské vánoční zpívání

Adventní trhy v Záboří
se konaly v neděli, 1.prosince. Dobrou myšlenkou bylo uspořádat je
tentokrát uvnitř, na sále hospody. Jednak se tam vešlo hodně prodejců
a měli větší prostor pro vystavení svých produktů, jednak tam bylo

se konalo v pátek, 20.prosince 2019 v sále místní hospůdky. Letos
trochu netradičně, jak nám sdělila paní starostka v našem místním
Zpravodaji. Ze strany Římskokatolické farnosti v Blatné totiž nebyla
schválena žádost na uspořádání vánočního koncertu v kostele. Byla to
již tradice, na kterou si zvykli jak místní, tak i lidé z okolních obcí. Přeci
jenom samotné prostředí kostela, vynikající akustika, varhany a koledy
udělají své, a to vše dovede vánoční atmosféru pěkně navodit. Nevím,
jaké vystoupení bylo tentokrát naplánované do kostela, ale varhany
v tom určitě hrály svou roli, když se paní starostka v místním Zpravodaji
zmínila, že varhany bohužel do hospůdky nedostaneme. A to jsou
nedávno zrenovované.
Tím nechci říci, že vánoční zpívání nebylo hezké, jen trochu jiné. Vždyť
jenom pohled na rozzářené oči dětí, jejich nadšené vystupování a těšení
se na Ježíška, které z nich vyzařovalo, to dovede vánoční atmosféru
navodit také. Simča s Martinem z místní hudební skupiny také pěkně
zazpívali, ačkoliv nebyli zrovna úplně fit. Jen měli chvilku počkat, až
rodiče uklidní své rozjařené ratolesti.
Nezbývá nám jen doufat, že v roce 2020 dopadne jednání
o uspořádání vánočního koncertu ve prospěch obce a že si občané
budou moci užít vánoční atmosféru opět v kostele, vždyť tradice se mají
udržovat.
Jaroslava Vodičková, Záboří

ZŠ Záboří

Adventní setkání v ZŠ a MŠ Záboří
Adventní setkání ve sportovní hale uspořádala Základní a Mateřská
škola v Záboří. Uskutečnilo se 10. prosince a jeho součástí byla prodejní
výstavka prací žáků. Hlavním bodem programu byla potom akademie. Na
výstavce bylo k vidění plno věcí. Obrázky z překližky, malované dárkové
tašky, zvonečky, svícny, zápichy do květníků a další vánoční drobnosti.
Akademie začala nástupem dětí s rozsvícenými svíčkami ve sklenicích
do ztemnělé haly za zvuku vánoční písně, bylo to krásné a velmi
působivé. Potom už následovalo jedno číslo za druhým. Žáčci mateřské
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školy předvedli krásné vystoupení s netkanou textilií, která měla
představovat sněhovou peřinu. Také známá pohádka Ledové království
v podání 1. – 3. třídy nemohla chybět. Žáci 6. a 7. třídy se pokusili
předvést několik vánočních tradic a upozornit tak na jejich množství.
Většina těctho tradic se bohudík stále dodržuje. Deváťáci se starají celý
školní rok o prvňáčky, proto měli také svoje společné vystoupení a moc
jim to dohromady slušelo. Dále následovalo cvičení v podání úžasné
gymnastky a gymnasty. Samotní deváťáci se rozloučili vystoupením
Zima, zima – zkoulovali se papírovými „sněhovými“ koulemi a akademie
byla zakončena živým betlémem v podání žáků 4. a 5. třídy a společným
zpěvem vánočních koled.
„Zimní“ akademie byla tuším druhá v pořadí a moc se povedla!
Poděkování patří všem žáčkům a žákům, kteří svá vystoupení předvedli
s takovým nadšením, ale hlavně jejich pedagogům, kteří s nimi jednotlivá
čísla vymysleli a nacvičili. Škoda jen, že prokládaným vtipným reklamám
nebylo až tak dobře rozumět, ale poznal je jistě každý.
Akademie měla velkou účast ze strany rodičů a prarodičů, takže
spokojenost byla jistě na všech stranách.
Text: Jaroslava Vodičková
Foto: Šárka Kučerová
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Mikulášská nadílka
Na naší škole se jako každý rok převlékli deváťáci do masek čertů,
Mikuláše a anděla a rozdávali nadílku hodným, ale i těm zlobivějším
dětem. Letos však mikulášská nadílka proběhla o den déle, tedy 6.
prosince, takže mnohé děti byly velice překvapeny, když se chodbami
školy začal rozléhat řinkot řetězů a cinkání zvonečku. Všichni byli ale
velmi stateční, i když přece jen pár slz ukáplo. V každé třídě si čerti
posvítili na hříšníky, a že jich nebylo málo, a ti museli své hříchy odčinit
zarecitováním básničky nebo zazpíváním písničky. Hodný anděl pak
všechny odměnil ovocem a ve svém košíku našel i nějakou sladkost.
Kromě školy Mikuláš a jeho pomocníci navštívili i školku, místní obchod
a Kovovýrobu Slavík.
Text a foto Lenka Říská

Povídání s panem Povalou
Charitativní akce v ZŠ a MŠ Záboří
Již 3. rokem se děti z mateřské školy v Záboří zapojily do charitativní
sbírky KRABICE OD BOT – Děti darují dětem. Do akce se zapojuje
každým rokem více a více dětí. Ve třídě jsou vždy umístěné 2 krabice
a to pro určenou dívku a chlapce. Cílem celé akce je se naučit vzdát
se své používané hračky, která je pro dítě již nepotřebná a není nijak
poškozená.
V letošním roce se k nám připojily i třídy ze základní školy. Každá třída
dostala svého určeného chlapce či dívku a pro toho připravovala svoji
krabici. Děti se svého úkolu zhostily výborně a všechny zabalené krabice
doputují do rukou jejich majitelů.
Text: Lenka Končelová
foto: Kateřina Srbová

V předvánočním čase navštívil naši školu zajímavý host. Pan Roman
Povala, bývalý narkoman, působí v současnosti jako evangelický kněz.
Jeho přednáška o životě s drogami a především o tom, jak žít, abych
se závislosti vyhnul, děti z 8. a 9. třídy velmi zaujala. Tady je pár reakcí:
- Nejvíc mě šokoval příběh jeho kamaráda Lukáše – i když se mu snažil
pomoci najít znovu jiný smysl života, navštěvoval ho, Lukáš stejně
nakonec umřel. Pán o všem vyprávěl s ohromnou vášní pro věc.
- Překvapilo mě, jak strašně obtížné je se závislosti zbavit a kolika lidem
kolem sebe ublížíte
- Nejvíc mě zaujala jeho věta: ,,Nežijte na 100, ale na 150 %, važte si své
rodiny a svých přátel, protože to je nejvíc.“
- I když p. Povala mluvil dvě hodiny, ani chvilku jsme se nenudili,
přednáška byla moc zajímavá a pán charismatický. Nejvíc mě překvapilo,
že i v dobách komunismu byly v ulicích k sehnání drogy.
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- Nejvíc mě zaujaly příběhy lidí, kteří byli závislí, překvapilo mě, jak
snadno člověk do závislosti spadne a co všechno je pak schopný udělat,
aby sehnal peníze na drogy.
- Překvapilo mě, že bývalý narkoman je tak milý a sympatický člověk,
čekala jsem někoho úplně jiného.
Šárka Kučerová

Slavnost Slabikáře

Naši letošní prvňáčci zažili v pondělí 18. listopadu svou první
slavnost. Ranní plačtivé počasí neubralo na náladě našim nejmenším
žákům. Vyhlíželi z okna, zda už jede maminka, která to svatosvatě
slíbila… A dočkali se. Alespoň někteří. Na návštěvu zavítal do třídy taktéž
pan ředitel, pozdravil se s námi, zjistil, kolik písmenek už umíme, a tak
slavnost mohla začít.
Stejně jako loni seděli tu v lavicích i žáci z 2. ročníku, aby nás
povzbudili a podívali se, jak jde kamarádům hledání začátečních slabik
slov, dále skládání slov a nakonec i čtení jednoduchých vět. Děti splnily
dobře všechny úkoly a tím osvobodily princeznu „Větu“ nebo prince
„Větíka“. Pohádkovou postavičku si pak nalepily do pracovního listu.
Poté došlo na velké gratulace, předávání diplomu a hlavně onoho
krásného červeného Slabikáře. Vše bylo zdárně fotodokumentováno
rodiči a p. učitelkou Srbovou.
Byl to hezký den a další nás čeká, až Slabikář přečteme. Pozveme
i své kamarády ze školky. To však musíme už dobře číst, abychom mohli
být pasováni na čtenáře.
Text Dana Stejskalová, foto Kateřina Srbová

Prvňáčci se zapojili do programu První kontakt s robotem, kde
každý dostal svého minirobota, na kterém bylo možno vyzkoušet si
jednoduché programování. Děti nakreslily barevné cestičky, po kterých
má robot cestovat. Většině se naprogramování povedlo a jejich robot
šel tam, kam určily. Po skončení programu měli prvňáčci jasno, co si
budou přát od Ježíška.
Druhá skupina se vydala na exkurzi s názvem Na tělo. Program byla
zajímavý nejen pro děti, ale i pro nás učitele. Mohli jsme poměřit sílu
stisku s krokodýlem, zjistit, jakou nejvyšší rychlostí dokážeme běhat,
či vyzkoušet náš sluchový rozsah apod. Po ukončení naplánovaných
programů si všichni mohli projít a hlavně vše vyzkoušet celou expozici
Techmanie.
Dalším cílem našeho výletu byly adventní trhy na plzeňském náměstí.
Nasáli jsme zde trochu vánoční atmosféry, mnozí z nás utratili poslední
korunky z kapesného, a správně lehce prokřehlí vyrazili zpět na cestu
k domovu.
Text Marie Sekáčová, foto Andrea Kořánová

Předvánoční Český Krumlov
Dva týdny před Vánocemi se žáci 2. stupně vydali do Českého
Krumlova. Ten je hned po Praze nejnavštěvovanějším českým městem,
takže jsme se trochu báli davů turistů. A pak taky deště, který
meteorologové předpovídali. Ani jedna z hrozeb se nakonec nevyplnila.
Při toulkách úzkými romatickými uličkami nás chvílemi hřálo sluníčko
a turistů bylo jen pár, většinou cizinců. Ti stejně jako my obdivovali
adventně vyzdobené město, zámecké zahrady pocukrované jinovatkou,
otáčivé hlediště, Viléma a Polyxenu – medvědy v hradním příkopu, sochy

Výlet do Techmanie
Žáci prvního stupně zábořské školy se 11. prosince vypravili na výlet
do Plzně. První zastávkou byla Techmania. Zde jsme se rozdělili na dvě
skupiny.
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zajímavých osobností českých i světových dějin v Muzeu voskových
figurín, starodávný kolotoč na adventních trzích, zajímavé štíty domů...
Není nad to ukázat si znaky gotiky nebo renesance na skutečných
stavbách, a někteří žáci při tom projevili nečekané znalosti. Domů si pak
kromě snad zajímavých zážitků odváželi i poslední vánoční dárky pro
rodiče nebo sourozence.
Text a foto Šárka Kučerová
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PRODEJ

2020

KUŘIC

FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL
BLATNÁ – 8.45 hod.
U PENNY

DNE: 27.2 / 26.3 / 23.4 / 21.5 / 18.6 / 16.7 /

13.8 / 10.9 / 8.10 / 5.11

Výročí sametové revoluce
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádala naše škola
v pátek 15. listopadu projektový den, jehož cílem bylo žákům přiblížit
atmosféru 17. listopadu a komunismu vůbec. Pro současnou mladou
generaci je totiž toto období už dávnou historií, kterou znají jen
z vyprávění svých rodičů či prarodičů.
V rámci projektového dne připravily učitelky dějepisu pro druhý
stupeň únikovou hru, ve které si žáci vyzkoušeli psaní na stroji, hledali
správná tvrzení o komunismu, luštili křížovky nebo skládali puzzle, na
kterých byl náš bývalý prezident Václav Havel a student Jan Palach. A ani
první stupeň nezahálel, dětičky vytvářely balóny svobody se vzkazy, co
pro ně znamená svoboda.
Překvapením pro celou školu byly scénky z dob komunismu, které si
připravili žáci deváté třídy. Nechyběli v nich pionýři, střípky z tehdejšího
vzdělávání či fronty na nedostatkové zboží.
Celý den pak žáci, učitelé a pan ředitel zakončili ve vestibulu školy,
kde si za zvuků písně Modlitba pro Martu připomněli demonstraci, která
přispěla k pádu komunistického režimu.
Text Lenka Říská, foto Kateřina Srbová

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé - stáří 20 týdnů
cena 180 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

P O Z V Á N K A
na

XX.ročník taneční přehlídky

v country tancích, disco tancích, show
formacích, parketových tanečních kompozicích,
orientálních tanců, break dancu a stepu

DANCE SHOW STRAKONICE 2020

12.-14.června
2020
přihlášky přijímáme do 10.5. 2020
počet vystupujících souborů bude omezen!!!
podmínky pro přehlídku se nemění a startovné je – 300,-- Kč - 400,-- Kč
(za soubor dle kategorii – možné přihlásit 2 předtančení v každé kategorii)
výjimky povoluji pouze pořadatel přehlídky

PŘIJĎTE SE POBAVIT NA 3 DNY DO STRAKONIC!!!
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Starostka obce Čejetice Ivana Zelenková
zve na bitvu u Sudoměře
Malebná vesnička Sudoměř se stává celorepublikovým pojmem díky
pořádání rekonstrukce slavné bitvy u Sudoměře. Letos bude opět bitvu
pořádat plzeňský Landfrýd ve spolupráci s obcí Čejetice u příležitosti
600. výročí této historické události dne 28.3.2020.
Rekonstrukce bitvy u Sudoměře je pojata jako historicko kulturní
událost, spojená s doprovodným programem, dobovým tržištěm,
ukázkou dobových tanců a historických řemesel a samozřejmě se
samotnou rekonstrukcí bojového střetnutí mezi Žižkovým oddílem
a jízdou “železných pánů” ze Strakonic.
Tato událost do Sudoměře přitahuje každoročně tisíce diváků,
rekonstrukce probíhá v historických prostorách Žižkova bojiště poblíž
věhlasné žulové mohyly Jana Žižky od Emanuela Kodeta. Na své si
přijdou nejen milovníci historie, ale i rodiny s dětmi, mládež a vůbec
všechny generace. Jako starostka obce Čejetice srdečně zvu na tuto
akci jménem svým i jménem obce Čejetice všechny a věřím, že se všem
návštěvníkům u nás bude líbit a že si odtud odvezou ty nejhezčí zážitky.

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!

Fenka Líza a měsíček

“Nikam nejdu,” na to měsíc,
“musím svítit na nebi,
nemůžu si pro nic za nic
z nebe utéct na zemi.”

Slunný den se rychle ztrácí,
tmavá noc už začíná,
na oblohu hvězda spěchá,
vládu měsíc přebírá.

“Hele , pejsku, tak jestli chceš,
vezmu si tě k sobě sem,
je tu dobře ale smutno,
chceš opustit svoji zem?”

Hvězdný rej je nad hlavami,
měsíc nebi vévodí,
své paprsky k nebi míří
a tam je Líza uvidí.

Fenka Líza neváhala,
nabídku hned přijala,
po nebeské hvězdné niti
na měsíček šplhala.

měsíček se na ni hněvá,
“Lízo, vrať se ke mně zpět!”
“Kdepak, krásný stříbrňáku,
já se vrátím do Chlumu,
k babičce a dědečkovi,
vždyť tam mám svoji rodinu.”

Měsíc Lízu povzbuzoval.
“Dělej holka, pospěš si,
už tě čekám a těším se,
ještě jsem tu neměl psy.”

“Haf, haf, budu se na tebe dívat
až budeš zářit na nebi,
můžeme si i povídat,
žít ale, haf, haf, budu na zemi.”

Líza šplhá jako divá,
už je skoro na nebi,
když tu slyší kdesi zdola
“Lízo, pojď sem, kdepak jsi.”
“Haf, haf, haf, haf, ty jsi měsíc?
Přijď se na zem podívat.
Je tu krásně a můžeme si
spolu tady chvilku hrát.”
“Můžeme si s míčkem házet
nebo plavat v rybníku
nebo štěkat na traktory,
prohánět se v lesíku.”
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SU

DOKU

Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 71 bylo jako vždy ve třech různých úrovních
obtížnosti.Tajenky: : DEJ SBOHEM (lehká verze, kontrolní 1.řádek 594261387); PODZIM UŽ (středně těžká verze,
kontrolní 1. řádek 146879253); KRÁČÍ ZIMA (těžká verze, kontrolní 1. řádek 961753428). Výherci: Marie Holoubková,
Radomyšl 209, Miroslav Fišer, Blatná 1173, Stanislav Korbel, Kadov 49. Uvedení výherci si mohou vyzvednout
výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 6. března 2020, 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 72 (tj. z březnového vydání 2020) zašlete, prosím, tajenku a první řádek
čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo
na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 6. března 2020.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.
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Je to jako u Vás, děti. I Lízinka bydlí doma kde
se jí líbí, kde má své kamarády a kde se o ni
babička s dědečkem starají.
Miluše Kordulová

Po stříbrné dlouhé niti
Líza dolů šplhá hned,

Lehká verze:
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Jak Lízinka, tak měsíček
od té doby žijí dál,
v místech kde se narodili,
kam jejich osud je zavál.

To babička zavolala
a Lízinka se zalekla,
vždyť málem z domku,
tam kde žila,
své babičce utekla.
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