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Myštice leží v mírně zvlněné krajině mezi Blatnou
a Mirovicemi. Jsou jakousi „severní bránou blatenska.“
Obec Myštice spravuje čtyři katastrální území a deset
místních částí – Dvoretice, Kožlí u Myštic, Laciná,
Myštice, Nevželice, Ostrov, Střížovice, Svobodka,
ta
Vahlovice
a Výšice. Každá z výše uvedených místních
vuj
š e částí ve své předlouhé historii zažila období vzletů a pádů.
eme na
Historie jednotlivých místních části sahá přibližně do
13. století, ale Výšice již existovali v roce 1048.
Dominantou celé oblasti je bezesporu rybník Labuť, který na délku má 3 km a jeho
vodní plocha má 108 ha. Labuť byla založena v roce 1492 jak Střížovický rybník a byl
o něco menší. Jeho původní hráz byla o cca 1 km blíže k Chobotu. Současnou podobu
rybník dostal asi o 100 let později, kdy hráz, tak jak ji známe dnes, stavěli Krčínovci. Ve
středověku se na tomto území nacházeli ještě dvě dnes zaniklé obce, a to u Dvoretic
Sobětice a rybníkem zatopené Zároždice. V okolí Myštic se nacházejí četná byť méně
známá naleziště z doby laténské a hlaštatské.
V rámci spravovaného území se zde nachází zajímavé přírodní lokality s výskytem
vzácných živočichů, zejména obojživelníků a rostlin převážně orchidejí.
V současné době se potýkáme s běžnými problémy všech malých obcí, tedy nízká
zalidněnost, malé množství mladých rodin, ačkoliv v poslední době je tento trend spíše
stoupající a dětí v obci přibývá, téměř nulová možnost zaměstnání v místě bydliště
a mnoho dalších s tím souvisejících.
I přes výše uvedené, a ač se to na první pohled nemusí zdát, tak v obci je poměrně
čilý společenský ruch. Snad každý měsíc se něco děje či koná. Namátkou bych zmínil
pravidelně v únoru konaný Myslivecko hasičský ples, masopustní průvody, březnové
vítání jara koupelí v Labuti, v dubnu maškarní plesy pro děti i dospělé, turnaje ve florbale,
dnes již pravidelné každotýdenní nohejbalové kopání, letní turnaj v malé kopané,
srpnové Dvoretické libování, zářijový turistický pochod Myštická 15-tka, podzimní srazy
seniorů, Mikulášské besídky či vánoční turnaj ve stolním tenise, ale konají se i další akce.
Obci se velmi dobře spolupracuje s místním hasičským sdružením. Také místní myslivecký
spolek často pomůže, zejména s výsadbou stromků a dalšími pracemi v obecních lesích.

poslední úvodník psala do březnového Sobáčku paní
starostka Vlaďka Tomanová z Kadova. Psala jej v době,
kdy naplno propukla panika z nemoci, o které vyjma
zasvěcených nikdo moc nevěděl. Psala jej v době, kdy
žádný obyčejný člověk nedovedl představit, v co se celá
situace vyvine a jaký bude mít v budoucnu na nás všechny
dopad. Já tento úvodník píši v době, kdy již i obyčejný
člověk s obyčejným selským rozumem je schopen se
ohlédnout a celou situaci jaksi, alespoň z části zhodnotit.
Ano, určitě jsme ukázali, že se dokážeme o sebe nějak
postarat, určitě jsme se dokázali semknout a pomoci
si sami, když to neudělali čelní představitelé státu.
Zdravotníkům, zejména zdravotníkům a dalším složkám
bylo vysloveno mnoho poděkování. Já bych chtěl však
vyjádřit velký obdiv samosprávám, a to zejména malých
obcí, protože ty byly na vše zpočátku úplně samy. Nyní
se zdá, že je již vše v pořádku. Já osobně nemám strach
z nemoci samotné, jako z dopadů omezení, která byla
mnohdy nelogická, z dopadů ekonomických, a to nejen
těch, které byly přijímány v naší zemi, ale zejména
z vývoje, kterým půjdeme dál, dál jako Evropa, dál jako
svět, protože ten je v pohybu celý a není tak daleko, jak se
nám může zdát. Mám obavy o postupnou ztrátu svobod.
Svoboda se těžce získává, ale tak lehko se ztrácí. Vážení
čtenáři, přeji Vám zejména pohodu, chladnou hlavu
a otevřenou mysl v časech příštích.
Tomáš Koželuh, Myštice

Labuť před bouří

V čele obce Myštice stojí pan
Tomáš Koželuh již 14-tý rok. Rádi
bychom Vám, milí čtenáři a čtenářky, představili pana starostu v krátkém rozhovoru.
Od kdy jste zvolen starostou obce?
V roce 2006.

Dvoretické libování

Už před svým zvolením starostou
jste byl členem zastupitelstva
obce?
Ano byl jsem již zastupitelem
v letech 1994 – 1998 a pak v letech
2002 – 2006.

Pokračování na str. 4
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Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání
SOBáčka č. 75
je v neděli 6. září 2020.

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

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.03.4.7
4/0.0/0.0/15_019/0003017 byla ukončena k 31. prosinci 2019. Od
1. ledna 2020 do 31. března 2020 běžela tzv. povinná udržitelnost
po ukončení projektu. Od 1. dubna 2020 došlo k 2. prodloužení
projektu. Pokud nenastanou nějaké změny, tak od 1. ledna 2021
do 30. září 2021 poběží dále tzv. povinná udržitelnost po ukončení
projektu. Touto povinností se rozumí pokračování v aktivitách
Centra společných služeb minimálně v rozsahu jednoho pracovního
úvazku, který je možno rozdělit mezi více pracovníků.
Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300
e-mail: vaneckova@blatensko.eu
Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu
Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Úřední hodiny:
Pondělí
8,00 – 11,00
12,30 – 16,00
Středa
8,00 – 11,00
12,30 – 16,00
Pátek		
8,00 – 11,00
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.
Dne 17. června 2020 proběhlo 9. Setkání starostů v rámci projektu
CSS.
Dana Vohryzková

MA

- 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. Vše probíhalo v souladu se všemi
opatřeními a vydanými nařízeními vlády v souvislosti s nemocí
COVID 19.
- V úterý 16. června 2020 proběhla již šestá vzdělávací akce pro
účetní členských obcí SOBu s lektorem Ing. Davidem Vičarem.
Tématem této vzdělávací akce bylo účetnictví malých obcí
+ praktické poznatky z přezkoumání hospodaření obcí za rok
2019.
- Na středu 17. června 2020 byla připravena vzdělávací akce
pro starosty, volené zástupce a zaměstnance členských obcí
s lektorem JUDr. Lubošem Průšou. Téma si tentokrát navrhli sami
účastníci vzdělávací akce. Bylo to téma vnitřní předpisy obce,
spisový a skartační řád.
Dana Vohryzková

Základní informace o projektu CSS
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MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje dne
26. 6. 2020 výzvu č. 5 do Programu
rozvoje
venkova
na
období
2014-2020
v
rámci
operace
19.2.1. v souladu se Strategií CLLD
schválenou Ministerstvem místního
rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje
venkova.

.s.

če

Co

V pondělí 25. května 2020
a ve středu 17. června proběhlo
jednání Rady SOB
se
Ve středu 17. června 2020 na
e
v S O B u p jednání Rady SOB navazovalo jednání
VH SOB. Hlavním a nejdůležitějším bodem
jednání bylo schválení účetní závěrky SOBu za rok 2019 a dále
závěrečného účtu SOBu za rok 2019. Závěrečný účet SOBu za rok
2019 byl schválen s výrokem „bez výhrad“.
- Byla doplněna žádost o dotaci na projekt Komunální služby na
Blatensku.
- Připravujeme tradiční stolní kalendář SOBu na rok 2021. Probíhají
poslední finální úpravy a korektury před předáním k tisku. První
výtisky budou připraveny k prodeji koncem měsíce srpna 2020
případně začátkem září 2020.
- Letní semestr VU3V byl ukončen k 30. červnu 2020. Větší
polovina semestru probíhala pro studenty formou samostudia,
protože z důvodu nařízení v souvislosti s nemocí COVID 19 bylo
vydáno vedením České zemědělské univerzity v Praze nařízení
okamžitě ukončit společná setkávání studentů.
- Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální
potřeby starostů případně dalších pracovníků obcí.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB
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Co se v SOBu událo
a co se bude dít

t e n s ko ,

Datum vyhlášení výzvy: 26. června 2020
Začátek příjmu žádostí: 3. července 2020
Ukončení příjmu žádostí: 27. července 2020
Termín registrace projektů na RO SZIF: 16. října 2020
V rámci této výzvy jsou vyhlášené tyto Fiche:
1. Podpora zemědělství v regionu
- Žadatel: zemědělský podnikatel
- Dotace: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
(+10% mladý zemědělec; + 10% hospodařící na LFA –
alespoň 75% celkové plochy žadatele)
2. Obnova venkova
- Žadatel: obec nebo svazek obcí, v některých opatřeních

i další

- Dotace: 80%

a) Veřejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
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Podrobnější informace k výzvě naleznete na
http://www.blatensko.cz/mas/prv05.php
Kontaktní údaje:
Vlaďka Kozáková – manažer PRV
kozakova@blatensko.eu
722 107 810

MAP Blatensko II
Realizace projektu MAP Blatensko II probíhá dle plánu. Výjimkou
je realizace implementačních aktivit.
Vzhledem k proběhnutému nouzovému
stavu se nepodařilo zrealizovat všechny
naplánované aktivity.
V květnu proběhlo zasedání Řídícího
výboru, který schválil Akční plán na rok
2020 a Aktualizaci přílohy strategického
rámce – Investiční a další priority MAP.
V průběhu konce měsíce května
a června pak proběhla zasedání
pracovních skupin, které řešily aktuální
stav po nouzovém stavu a plánovaly
další aktivity v projektu.
Děti z Mateřské školy Šilhova Blatná
se dne 17. 6. 2020 setkaly osobně se spisovatelkou Dankou Šárkovou.
Beseda byla určená pro předškolní děti. Paní spisovatelka měla pro děti
připravené zajímavé povídání k nové knize Alenka a Krakonoš. Kniha je
určena pro začínající čtenáře a předškolní děti. Vyprávěla i o sobě, o tom,
jak miluje Krkonoše a také o vládci těchto hor- o Krakonošovi. Děti se
seznámily s postavami z knihy, kterými byly Alenka, babička, zvířátkadvě kočky-Dáša a Máša, pejsek čivava Sisinka a bernardýn Karel. Celou
prezentaci mohly děti shlédnout na interaktivní tabuli, viděli zajímavé
fotografie zvířátek, Krkonoš. V průběhu besedy děti hrály divadlo,
odpovídaly na otázky týkající se děje knihy Alenka a Krakonoš, na závěr si
společně s paní spisovatelkou zazpívali a proběhla autogramiáda knihy.

Dětská skupina Trempík
– srdcem v přírodě
Jsme první rodinná školka v Blatné, která roste a vyvíjí se
spolu s dětmi. V roce 2015 jsme zahájili činnost s malou skupinkou
dětí v rodinném prostředí domku se zahradou. Školku od začátku
provozujeme jako dětskou skupinu, což je forma služby péče a výchovy
o předškolní děti evidovaná pod Ministerstvem práce a soc. věcí. Dětská
skupina Puntík je nyní určena především pro nejmenší dětičky, kde se
díky dostatečné péči dvou tet věnujeme bezpečné adaptaci dětí na nové
prostředí, učíme se fungovat ve skupině vrstevníků a seznamujeme se
s rozmanitými činnostmi. A co ti starší?
Během provozu Puntíku jsme postupem času cítili, že bychom
svou činnost rádi nabídli kontinuálně i pro starší děti, které nám
v té době ve skupině dorůstaly a nikomu se nechtělo s Puntíkem
loučit. V březnu 2018 se sešlo několik podnětů, které nás motivovaly
k otevření navazující druhé Dětské skupiny Trempík. Kromě zájmu
rodičů bylo jedním z nich oslovení Místní akční skupinou Blatenska
(MAS), která nám zprostředkovala grantovou výzvu MPSV z Operačního
fondu Zaměstnanost ESF, o níž jsme úspěšně ve spolupráci s MAS
zažádali a díky níž jsme mohli zrealizovat přestavbu prostor a finančně
zajistit provoz DS. Rodiče tak spolufinancují především stravné, které
zajišťujeme z vlastní kuchyně v DS Trempík, kdy vaříme dle zásad zdravé
výživy pro naše předškolní děti.
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A jak to v Trempíku probíhá? 😊
V Dětské skupině Trempík udržujeme rodinnou atmosféru, denně
je ve skupině max. 12 dětí spolu se 2 pečujícími osobami. Díky takto
malé skupině známe každé dítě velmi dobře a můžeme ho rozvíjet
individuálním přístupem dle jeho tempa. S malou skupinkou se také
skvěle pracuje v rámci naší metodiky, kdy upřednostňujeme, aby děti
trávily co nejvíce času venku ve volné přírodě. S tímto záměrem jsme
hledali i lokalitu, kde Trempík vytvoříme. Nedaleko budovy tak denně
navštívíme les s potokem, louky, pěšinky, farmy a nyní i nádherný
ohraničený sad, kde si Trempíci budují své království.
Každodenní kontakt s přírodou děti obohacuje jednak fyzicky, kdy
přirozeně rozvíjí své motorické dovednosti v terénu a utužují svou
kondici, a jednak dětem prospívá především psychicky, neboť v nich
rozvíjí bezbřehou fantazii a kreativitu, radost z maličkostí, sounáležitost
a zejména klid, který čerpá v přírodě snad každý z nás. Zároveň je příroda
tou nejlepší učitelkou, ukazuje nám, co vše se během ročních období
mění, poznáváme vše naživo a všemi smysly. Učíme se autenticky teď
a tady, nikoli zprostředkovaně jen z obrázků. Na oplátku poznáváme, jak
se k přírodě chovat s úctou a respektem, víme, co vše dokáže a proč je
pro nás tak moc důležitá. Trempíci si tak osvojují základní principy, které
snadno i jako dospělí zapomínáme.

Trempíci však nerostou jako dříví v lese, i když si ho rádi nosí s sebou
domů 😊 Naopak. V Dětské skupině pracujeme s pečlivě sestaveným
Plánem výchovy a péče, ve kterém klademe důraz na výběr toho
nejpřínosnějšího z různých pedagogických směrů. Prolínají se u nás
principy z Waldorfské pedagogiky, z níž čerpáme především denní
rituály ve skupině a slavnosti pro rodiče s dětmi, dále pracujeme
s Montessori pomůckami, především při rozvoji samostatnosti dítěte
a individuálních vzdělávacích činnostech, a nedílnou součástí je poté
metodika Učíme se venku a zážitková pedagogika, z níž čerpáme
podněty pro didaktické činnosti v přírodě a reflektování zkušeností
a vědomostí získaných během dne.
Den v Trempíku si přirozeně plyne, jelikož didaktické činnosti jsou
v něm promyšleně zařazené dle denních rytmů koncentrace a pozornosti dětí. Řadu činností (zpívání, rytmika, říkanky) děláme při přesunu
do přírody, kdy se do kroku nejlépe prozpěvuje. Před svačinkou si povídáme, jak se kdo má a sdílíme své zážitky v ranním komunikačním kruhu. Poté následuje volná hra, která je nedílnou součástí dětství a rozvoje
sociálních dovedností. Naším cílem je a zároveň úlohou každého dospěláka, vytvořit vědomě prostor pro hru, kterou si tvoří jen samy děti. Je to
chvíle, kdy vznikají úžasné tvořivé projekty z větví, šišek, kamenů.., kdy
se pozoruje, kam až ten brouk doleze.., kdy se děti samy domlouvají, na
co „jako“ budou hrát. Jistě jste to sami prožili s partou dětí někde venku,
což je dnes už poněkud unikát, a proto v Trempíku záměrně střežíme
prostor pro nerušenou volnou hru v podnětném prostředí přírody
😊 My dospěláci v tuto chvíli hlídáme především bezpečné riziko, tedy
hranice, jak se chováme mezi sebou i v přírodě, a pomáháme případně
vykomunikovat některé spory či potřeby, čímž se učíme efektivní spolupráci. Hlavní roli převezmeme opět při přesunu do školky, kde nás
čeká vyprávění pohádky, či její dramatizace. Před obědem procvičíme
logopedii a rovnou si popřejeme dobrou chuť. Po obědě vedeme děti
k samostatnosti a zodpovědnosti, kdy hospodáři mají za úkol pomoci
s úklidem stolu. Následuje sladký odpočinek s relaxací a čtenou pohádkou po dobrodružném dni a kdo neusne, věnuje se klidovým didaktickým činnostem. Odpoledne po svačince už opět frčí volná hra, tentokrát
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s hračkami v prostorách školky či na zahrádce. Během rána, odpoledne,
nebo v zimě při delším pobytu uvnitř školky vytváříme výtvarná díla,
např. akvarel, či modelujeme, jednou týdně také pečeme opravdový
chléb. A často si bereme tematické činnosti i s sebou do batůžku a pracujeme na nich venku.
Rádi navštěvujeme blatenské muzeum, či divadlo, nebo chodíme na
exkurze a zkoušíme si místní řemesla, např. v pekárně. Vše tak utváří
propojený celek vlastních zkušeností s reálným světem. Celý den nám
uteče jako voda, stejně jako školní rok. Během prázdnin máme běžně
otevřeno a po nich na nás čeká už třetí společný Trempíkovský rok. Skupinka se nám rozroste o další mladší kamarády a sourozence přicházející
povětšinou z prvotní Dětské skupiny Puntík. Děti se tak u nás přirozeně
učí jeden od druhého, neboť vzor starších vrstevníků je tím nejlepším
motorem kupředu. Pro nás je pak motorem kupředu ta radost, důvěra
a spokojenost dětí i rodičů, pro než vše s láskou a zodpovědností tvoříme😊 Jsme také rádi, že neutuchá spolupráce s MAS, přes níž jsme
momentálně podali navazující projekt podporující činnost DS Trempík
v rámci projektu ESF na období 2021 -2022.
Více informací o naší rodinné školce naleznete na FB Rodinná školka
Puntík, či na webu skolkapuntik.cz.
Za rodinnou školku
Mgr. Kateřina Corakidu

S jakými představami jste šel do komunálních voleb? Jaké jsou slasti
a strasti starosty obce?
Myslel, jsme si, a to říkám opravdu vážně, bez ironie a sarkasmu, že to
lze dělat lépe a radostněji. No musím říci, že to není rozhodně procházka
růžovým sadem. S odstupem se také s daleko větším respektem
dívám na práci svých předchůdců. Na každé rozhodnutí, byť je to vždy
rozhodnutí celého zastupitelstva, tak na veškerou kritiku, připomínky či
proti názory jste sám. Jste to zkrátka Vy, kdo pseudo stojí v čele obce,
jste to vy, kdo jste po ruce pro jakoukoliv kritiku, jste to vy, komu lze
vynadat, jste to vy, kdo si sype popel na hlavu, jste to vy, kdo jste tím
či oním vinen, jste to vy, kdo dříve nebo později v podstatě každému
v něčem nevyjdete vstříc, jste to vy, kdo zodpovídáte za to, že kokrhají
kohouti a lítají včely, jste to vy, kdo může za to, že voda teče z kopce dolů
(úsměv), no zkrátka, jste to vy, kdo má tuto „funkci“ (zcela záměrně je
pojem funkce dána do uvozovek) a jste zodpovědný za vše, co se děje.
Ne, opravdu vážně smekám před všemi svými předchůdci, před všemi,
kteří se nebojí dát své jméno v plen a nechat po sobě šlapat, protože
v podstatě nikdy nikdo nepřijde, aby řekl, jo tohle jste udělali dobře,
tohle je fajn, výsledky jsou vidět, fakt tohle stojí za to……
Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl řešit?
Vždy je co vylepšovat. Co by to bylo ve Vaší obci?
V zásadě jsou to malé či spíše žádné pravomoci, které obec má. Finanční
prostředky na projekty se nechají našetřit, nechá se stále ještě využít
rozličných dotačních zdrojů, ale opravdu zásadní je pravomoc řešit
problémy a ty bohužel, zejména ty menší obce nemají. Větší obce či
města mohou zřídit za poměrně vysokých finanční nároků statut obecní
či městské policie, ale ty menší obce jsou v tomto směru naprosto
„jalové.“ Ty nemají pravomoci žádné, takže jim nezbývá než si nechat
reálně opravdu nadávat či celou řadu problémů v podstatě neřešit.

Dětská skupina Trempík je podpořena z Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu registrační č. projektu CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009807,
navazující projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015745

Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké máte
dlouhodobé plány?
Rádi bychom zabezpečili alespoň část našich obcí dalším vodním
zdrojem, neboť klimatický vývoj a výhled není zrovna, co se týče vody
nijak optimistický. Obec Myštice spravuje deset místních částí, a tak musí
být takové projekty určitě řešeny co nejvíce komplexně. Také bychom
rádi vytvořili nějaké retenční nádrže, či rybníčky, aby voda z krajiny
odtékala co nejpomaleji. Je to však běh na dlouhou trať, nejprve tomu
všemu předcházela ve všech čtyřech katastrálních území komplexní
pozemková úprava, na tu navazovala realizace nového územního plánu
a nyní tedy řešíme technickou stránku věci. Také hledáme způsoby,
jak co nejlépe a nejefektivněji hospodařit v obecních lesích. Právě
v důsledku nedostatku vláhy a velmi teplých až horkých jarních, letních
a podzimních měsíců usychají zejména borové porosty a ty smrkové
jsou zase ničeny kůrovcem. Musíme tak hledat způsoby co nejlepšího
zpeněžení dřeva, aby byly prostředky na obnovu lesních porostů.

5. výzva do IROP – Kvalitní a dostupné vzdělávání
pro všechny generace II.

Co se Vám v poslední době podařilo v obci realizovat a co Vám udělalo
největší radost? Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Daří se nám získávat dotační prostředky na různé akce a projekty.
Snažíme se posílit strojový park právě pro práce a hospodaření v lese
a pro zpracování dřeva. Určitě se nám povedli zrealizovat pozemkové
úpravy. V našich katastrech vznikly mnohde osmi i deseti hektarové
půdní celky. I obec vlastní dnes zemědělskou půdu v několika

MAS Blatensko dne 12.6. 2020 vyhlásila 5. výzvu do IROP – Kvalitní
a dostupné vzdělávání pro všechny generace II., konec příjmu
žádostí bude 15.7.2020. Alokace v této výzvě je 6.315.789,47 Kč. Po
ukončení příjmu žádostí bude probíhat kontrola formálních náležitostí
a přijatelnosti a poté věcné hodnocení a výběr projektů.

Výzva č.6 do IROP – Bezpečnost obyvatel III

Výzva č.6 do IROP – Bezpečnost obyvatel III bude vyhlášena 14.7.2020
a konec příjmu žádostí bude 18.8.2020. Alokace v této výzvě je
1.528.132,93 Kč.
Za MAS Blatensko, o.p.s.
Ilona Mašková, Manažer IROP

Letní ráno u Labutě
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hektarových blocích. Takové pozemky se dobře pronajímají, což je pro
obec další zajímavý příjem do rozpočtu. Máme také opravené téměř
všechny obecní komunikace a při rozlehlosti našeho správního území
jich není zrovna málo. Sjednotili jsme vlastnictví zájezdního hostince
a kulturního domu. Kulturní dům patřil obci, ale veškerá jeho obslužnost
byla zajišťována z hostince, který byl jiného vlastníka. V roce 2009 jsme
hostinec koupili. Přibylo nám mnoho starostí navíc, ale vytvořili jsme
minimálně možnosti pro další rozvoj obce. Konají se zde každoročně
myslivecko hasičské plesy, maškarní bály, srazy seniorů, předvánoční
akce, turnaje ve stolním tenise a florbalu a další kulturní a společenské
akce.
Co bude za 10 či 20 let? Ne, to si opravdu netroufám věštit.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Mám rád hudbu rokovou a metalovou, ponurou a severskou, literaturu
a filmy mám rád z kategorie sci-fi, severské detektivky a literaturu faktu
a historické dokumenty, co se sportu týče, hrával jsem nohejbal, trochu
fotbal a nějaký čas závodně florbal, dnes se občas projedu na kole, ale
jinak jsem téměř ryze pasivní sportovec, který u televize rozumí téměř
všem sportům (smích) a cestování. Srdeční záležitostí se pro mě stalo
Švédsko a zejména Norsko, kam posledních pár let jezdím každoročně,
a to nejen na ryby, ale za přírodou vůbec, také jsem tam navštívil i nějaké
farmy.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Když se jakákoliv akce povede, dotáhne do konce, když se po čase vidí,
že to či ono mělo smysl.
Co mě rozčílí? Lidská závist, zášť, hloupost…., né vážně, po těch letech
už toho není mnoho, co by mě vysloveně rozčílilo, spíše rozesmutnilo, či
tak nějak utlumilo, to jo, ale zlobu či zášť nepociťuji…..
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Které místo na Blatensku (mimo Vaši obec) máte rád?
Střížovický kopec s výhledem na rybník Labuť, vrch Soudný s výhledem
na Komárov, Boudy a vrch Hrad, Laciňák s výhledem na rybník Labuť,
Čarodejnice nad Myšticemi s výhledem na Labuťák a Nevželice, ale to je
vše v rámci naší obce.
Určitě mám rád Zámecký park v Blatné, blatenské náměstí s jeho
kavárnami a cukrárnami, Křikavu u Černívska, Viklan v Kadově a vůbec
celá krajina kolem Kadova a Vrbna, tvrz v Buzicích, mohyly v Kocelovicích,
keltské valy za Bělčicemi ve směru na Újezdec, Závišinský potok, lomy
kolem Blatné, jo, je toho mnoho, co nám náš region nabízí, máme ve
svém okolí mnoho zajímavých míst.

c e z reg

io

Luboš Peterka,
bývalý předseda
našeho svazku,
kandiduje do Senátu.

Luboš Peterka je 18 let starostou
Radomyšle, je členem předsednictva SOB
a 4 roky byl také jeho předsedou. V letošních
podzimních volbách bude kandidovat do Senátu, tak jsme mu položili
několik otázek.
Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do Senátu?
Mám za sebou 30let praxe v řídících pozicích v bankovnictví, výrobní
a obchodní sféře z toho 18 let zkušeností z komunální politiky. Díky
tomu mám všeobecný přehled, který mohu v Senátu zúročit. Znám
dobře problémy samospráv, podnikatelů, rozumím problémům občanů
našeho regionu. Navíc je roky prověřené, že nejlepší průprava pro
vysokou politiku jsou právě zkušenosti z té komunální.
O jaké konkrétní výsledky ve svojí evidentně bohaté kariéře se můžete
opřít?
Když se ohlédnu za uplynulými 18 lety, které jsem strávil v komunální
politice tak v Radomyšli se podařilo realizovat investice za 600 miliónů
korun, zejména díky úspěšnosti v získávání dotací z Evropských
i národních zdrojů (když bych to přepočetl na velikost Blatné, odpovídalo

by to 3 miliardám investic). Vybudovali
jsme průmyslovou zónu kde je 200
nových pracovních míst. Díky bytové
výstavbě vzrostl počet obyvatel o 220
a dětí ve školách o 120 což se velmi
výrazně projevilo na nárůstu daňových
příjmů včetně daně z nemovitosti.
Opravili jsme kulturní památky
a výrazně podporujeme spolkový život,
což přispělo k tomu, že Radomyšl se
stala turisty vyhledávaným místem.
Získali jsme řadu ocenění jako titul
Vesnice roku Jihočeského kraje,
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí, ocenění za péči o mládež,
za spolkový život, podporu podnikání,
péči o památky a válečné hroby. Velmi si vážím také osobních ocenění
jako Významná osobnost roku od Jihočeské hospodářské komory
a medaile II. stupně od KŘPČR. Snažím se rozvíjet nejenom náš městys,
ale celý region jako člen celostátního předsednictva Spolku pro obnovu
venkova ČR a současně jako předseda krajské organizace tohoto spolku,
dále jako člen komise Programu obnovy venkova a Sportovní komise
Jihočeského kraje, člen předsednictva Svazku obcí Blatenska a Svazku
obcí okresu Strakonice. V poslední době jsem například jako předseda
SPOV bojoval za to, aby stát vrátil obcím peníze, které neoprávněně
použil na zaplacení kompenzací podnikatelů. Díky tomu přijde na účty
obcí 1200 korun na 1 obyvatele, což jsou pro všechny obce v této době
strašně důležité peníze.
Pokud byste ve volbách uspěl, na co byste se v Senátu chtěl zaměřit?
Kromě té rutinní senátní práce bych určitě chtěl strávit hodně času
v našem regionu a pomáhal řešit jeho konkrétní problémy. Dlouhodobě
apeluji na zvyšování finanční soběstačnosti obcí, a to formou posilování
sdílených daní. Je potřeba zastavit vylidňování venkova zejména tím, že
zajistíme dostupnost a zachování základních služeb jako jsou matriky,
pošty, školy, školky, lékaři, obchody, hospody, finanční úřady, stavební
úřady, ale i dostupné bydlení pro mladé a seniory. Je třeba motivovat
podnikatele, aby právě v našem regionu provozovali svoji živnost.
Velmi důležitá je také podpora komunitního života, regionální kultury
a sportu. Nesmíme zapomínat na ochranu zemědělské půdy, která mizí
pod developerskými projekty, podporovat lokální zemědělce, farmáře
a vlastníky lesů v boji s kůrovcem, na kterého se nyní ve stínu koronaviru
trochu zapomnělo. Přetrvávajícím úkolem je také urychlení dostavby
dálnice D4.
Co děláte, když nepracujete?
Ve volném čase se věnuji rodině, protože bez zázemí nejde podávat
kvalitní pracovní výkon. Sedavé zaměstnání kompenzuji sportem, který
je mým celoživotním koníčkem. Hrál jsem závodně fotbal, nohejbal,
hokej, tenis, ale i šachy, nyní se spíše věnuji cyklistice, turistice, plavání
a fitness. Nejvíce preferuji cykloturistiku po Jižních Čechách a také v Itálii,
kterou jsem si zamiloval i díky partnerství obcí Radomyšl a Montoggio.
Je mi blízká mentalita zdejších lidí a skvělá gastronomie.
Děkuji za rozhovor a přeji úspěch ve volbách.

Kapela ANČA BAND bude mít křtiny
Pamatujete si, kdy skupina přesně začala?
Ano, 1.9.1990
Jak vzniknul ten nápad, že jste začali vůbec hrát?  
Strakapoudova (jeden z členů kapely) bývalá manželka si potrpěla
na zajímavá data, proto si naplánovala svatbu na 1.9.1990. Aby to prej
dobře dopadlo. Strakapoud potřeboval na svatební hostinu spoustu
peněz na chlast a nechtěl utrácet prachy za kapelu, tak si jednu
kutálku pro tu příležitost založil. S manželkou už není 24 let a Anča band
příští rok slaví třicátiny.
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Hrozil někdy rozpad kapely, případně proč.?
Někdy tuším v roce 1993 jsme coby hospodská kapela hrající v sedě
zjistili, že na nás chodí čím dál tím víc lidí a že jsme to tak nechtěli. Tak
jsme udělali poslední zábavku na Sokolce v Blatné, kam se narvalo snad
1500 lidí. Rozlučka se náramně vydařila. My byli rádi, že to máme za
sebou, sokolové byli rádi, že sokolka stojí, zkrátka klasický happy end. Půl
roku jsme dali pokoj, ale pak jsme zjistili, že k tomu chlastu potřebujeme
ještě nějaké to rozptýlení, no a tak tu smrdíme do dnes.
Jaký nejsilnější moment si ze své kariéry pamatujete?
Jéje těch bylo. Akorát si je nepamatujeme.
Máte ještě něco vysněného – nějaký sen, který byste si hudebně chtěli
splnit?
Všechny sny si plníme okamžitě, takže zatím je máme všechny splněné
až na jeden.

Od kdy se věnujete hudbě?
Já se Strakapoudem jsme už někdy v pěti, šesti letech vejli sprostý písničky
na schůzích vožralejm hasičům v hospodě u Čadů ve Tchořovicích, což
vlastně děláme dodnes. Když byly Jindrovi asi dva roky, koupil jsem mu
bonga. Ten šlohnul z kuchyně vařečky, začal třískat do ubohých bubínků,
tvářil se jako nasranej bubeník a už mu to zůstalo. Prví hudební krůčky
ostatních členů kapely jsem nesledoval. Ale podle toho, co předvádí
dnes, dovedu si je živě představit.
Kolik CD jste dohromady vytvořili?
1997 Svině v kině, 1999 Apríl, 2006 Cajmrsk, 2015 Miliarda, 2020
Embéčka. Ještě jsme vydali demo Anča je vůl, někdy v roce 1993 nebo
1994.
Dělali jste nějakým slavným skupinám předskokany?
Žádné, Beatles skončili dřív, než my začali, Stouni taky ještě nevolali.
Potkali Vás nějaké potíže v průběhu hudební kariéry?
Co si pamatuji, tak potíže jsme v kapele měli hlavně žaludeční, a to
většinou po vystoupení, během vystoupení a někdy i před vystoupením.

Přijďte nám pomoct ten zatím poslední sen splnit 25.7. 2020 na zimák
do Blatné.
Za Anču zdraví Datel

Kontrola platnosti dokladů

Upozorňujeme občany, že po ukončení nouzového stavu již není
možné prokazovat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním
pasem, kterým skončila platnost po 1. březnu letošního roku. Neplatné
doklady je nutné vyměnit. V souvislosti s postupným uvolňováním
cestování si zkontrolujte také platnost cestovních pasů.
Požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního
pasu je možné bez ohledu na trvalý pobyt u kteréhokoli úřadu obce
s rozšířenou působností. V Blatné žádost o vydání dokladů vyřizuje
Odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná, tř. t. G. Masaryka
čp. 1520, dveře č. 123.

Kulturní akce
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24. 7. PÁTEK | 21:30 |
LETNÍ KINO: PARAZIT
zimní stadion
31. 7. PÁTEK | 19:00 |
DONAU PHILHARMONIE WIEN
Zámek Blatná, nádvoří
Vystoupí mezinárodně uznávaný
orchestr Donau Philharmonie
Wien
složený ze sólistů z celé Evropy.
Předprodej vstupenek v síti
Ticketstream.
5. 8. STŘEDA | 19:00 |
JANA KOUBKOVÁ – KONCERT
Hospoda U Datla
6. 8. ČTVRTEK | 20:30 |
BRATŘI V TRICKU – PLOVÁRNA
louka u rybníka Pustý, vstup
z ulice Holečkova
Divadelní představení je volně
inspirováno novelou Rozmarné
léto Vladislava Vančury.
Předprodej vstupenek v IC Blatná
a na www.ckvb.cz
Určeno divákům od 10 let.
7. 8. a 9.8. | 17:00 |
JIHOČESKÉ DIVADLO: BRUNCVÍK
ANEB JAK LEV DO ZNAKU PŘIŠEL

Zámek Blatná
Uvidíte dobrodružné představení
o odvaze. Nebojte se přijít!
7. 8. PÁTEK | 21:30 |
LETNÍ KINO: NA SAMOTĚ U LESA
letní stadion
8. a 9.8. | 20:30 |
JIHOČESKÉ DIVADLO: ZAVOLEJTE
JEEVESE
Park zámku Blatná
Divadelní
adaptace
románu
Jitřní zpěvy slavného anglického
humoristy P. G. Wodehouse.
12. 8. STŘEDA | 17:00 |
PEACE RUN – MÍROVÁ
POCHODEŇ V BLATNÉ
letní stadion
Ke štafetovému běhu napříč
Evropou se můžete připojit
v 16:45 u krematoria a pomoci
běžcům nést pochodeň městem
Blatná.
www.peacerun.cz
15. 8. SOBOTA | 19:00 |
BLANKA ŠRŮMOVÁ + JAN
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SAHARA HEDL – KONCERT
Hospoda U Datla
16. 8. NEDĚLE | 15:00 |
MUF + KŘEČOVÝ ŽÍLY – KONCERT
Hospoda U Datla
21. 8. PÁTEK | 20:00 |
KONCERT NA NÁBŘEŽÍ
Jirka Řapek & Ondra Kříž
ulice Na Příkopech
Virtuóznímu klavíru Ondřeje
Kříže velmi zdatně sekunduje
kytara Jirky Řapka
Letní večer, něco dobrého k pití,
skvělí muzikanti a vycházející
hvězdy nad hlavou…
Těšíme se na vaši návštěvu
Vstupné dobrovolné
21. 8. až 23. 8.
TANEČNÍ VÍKEND S MISTRY
ČR V LATINSKOAMERICKÝCH
A STANDARDNÍCH TANCÍCH
Zámek Blatná
Prožijte krásný třídenní taneční
víkend s tanečními mistry
ČR v latinskoamerických
a standardních tancích Jiřím
Grossem a Míšou Haladovou.
Pro více informací a registraci
použijte tyto kontakty:
jm.dance@seznam.cz, 737 535
078. Taneční víkend je vhodný
pro začátečníky i pokročilé.

30. 8. NEDĚLE | 18:00 |
POSLEDNÍ TRIK Georgése
Mélièse
sokolovna, divadelní sál
Divadelní představení
královéhradeckého Divadla Drak.
Délka představení: 50 min
Určeno divákům od 9 let.
5. 9. SOBOTA | 14:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
Husovy sady
5. 9. SOBOTA | 19:00 |
PECHA KUCHA NIGHT
sál domu U Bílého Lva...méně
Medailonky hostů naleznete od
srpna na www.pknst.cz.
12. 9. SOBOTA | 18:00 |
ŠTĚPÁN – KŘEST CD
Hospoda U Datla
19. – 20. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
na mnoha místech v Blatné
NOČNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY NA
ZÁMKU BLATNÁ
7. a 8. srpna
14. a 15. srpna
21. a 22. srpna
Začátek první prohlídky ve 20:00,
rezervace nutná.
Pořádá Zámek Blatná a SHŠ
Morgana von Maxberg

22. 8. SOBOTA | 19:00 |
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!!! Turnaj
Hospoda Na Vinici
Registrace 775 602 094, nebo
až na místě. Turnaj je určen
prioritně dospělým.

KINO

28. 8. PÁTEK | 19:30 |
SYMFONICKÝ ORCHESTR
ČESKÉHO ROZHLASU
Park zámku Blatná

12. 8. STŘEDA | 19:00 |
AVA
Akční/drama/krimi/mysteriózní/
thriller | USA 2020 | 96 min. |

29. a 30. 8. | 15:00 |
JIHOČESKÉ DIVADLO:
O PALEČKOVI
Zámek Blatná
Dobrodružné vyprávění o malém
chlapečkovi s obřím srdcem
a o radosti z poznávání světa.

14. 8. PÁTEK | 20:00 |
HAVEL
Drama/životopisný | ČR 2020
| 100 min. | mládeži do 12 let
nevhodný

29. a 30. 8. | 15:00 |
JIHOČESKÉ DIVADLO: RUSALKA
Park zámku Blatná
Dvořákova Rusalka patří do
přírodní scenérie jako snad žádná
jiná opera.
Na Blatné tak poprvé zazní
Rusalka s předními českými
pěvci, sborem a orchestrem
Jihočeského divadla a ve zkrácené
verzi, pod taktovkou Maria De
Rose a s režijním dozorem Tomáše
Studeného.

5. 8. STŘEDA | 19:00 |
K2 VLASTNÍ CESTOU
Dokumentární | ČR 2020

19. 8. STŘEDA | 19:00 |
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie | ČR 2020

KNIHOVNA
10. – 14. 8.
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Městská knihovna Blatná

KCAŽ Blatná
18. 7. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |
BLATENSKÝ BLEŠAK III
Komunitní centrum

19. 7. NEDĚLE | 10:00 – 15:30 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
terasa Komunitního centra
10. 8. – 14. 8.
VÝTVARNÁ BLATNÁ
Letní výtvarná dílna formou
příměstského tábora pro děti
a mládež ve věku 12 – 20 let.
1. den – land art | linoryt
2. den – pastel | olej | akvarel
3. den – velkoformátová malba |
gestická malba | koláž
4. den – land art
5. den – 16:00 vernisáž prací
v Komunitním centru
Více informací na viznerova@
ckvb.cz, přihlášky na polickova@
ckvb.cz
21. 8. PÁTEK | 15:00 – 20:00 |
WORKSHOP ŠITÍ S BOHUMILOU
BRŮNOVOU
Velká klubovna...méně
Tématem 1. workshopu bude
kabelka přes rameno. Tvoříme
i z recyklovaných materiálů.
Přineste si s sebou tedy látky, ale
i například staré košile či trička.
Šicí stroj s sebou.
Cena: 200 Kč. Nutné přihlášení
na viznerova@ckvb.cz.
Kapacita workshopu omezena.
Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné
a Blatenska
1. 4. – 31. 8. ÚT – PÁ | 9:00 –
17:00 |
Výstava v rámci XVII. ročníku
PŘÍRODA BLATENSKA, tentokrát
na téma „Příroda, mocná
scénografka“
KCAŽ Chodba
Pořádá Svazek obcí Blatenska,
Město Blatná, CKVB a Základní
umělecká škola Blatná
11. 5. – 30.8.
PO – PÁ | 9:00 – 12:00 |
+ | 13:00 – 17:00 |
SO – PÁ | 9:00 – 14:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ: MALÁ
DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum
Blatná
30. 5. – 30. 8. ÚT – NE
| 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek,
kostýmů a scénografie
Městské muzeum Blatná

1. 6. – 31. 8.
SYMBIÓZA
Zámek Blatná
Prodejní výstava děl Moniky
Mikyškové a Petra Sedláčka
15. 8. | 14:00 | KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA VÝSTAVY
15. 6. – 9. 8.
JAN FLAŠKA – RŮZNÉ
FOTOGRAFIE
2X VÝSTAVA
Kulturní kavárna Železářství
U Šulců
Vernisáž 14. 6. v 18:00
4. 7. – 16. 8. PO – PÁ
| 10:00 – 17:00 |
MILAN DOUBRAVA | SOCHY
Kaple sv. Michaela při kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ
| 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KCAŽ Blatná, Galerie Spektrum
Výstava fotografií Vendy Štofflové
a Jiřího Hájka
18. 7. – 30.9.
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH
ČASU
venkovní galerie v ulici Na
Příkopech
19. 7. – 13. 9.
VLASTIMIL TESKA – OBJEKTY
A GRAFIKA
Kulturní kavárna Železářství
U Šulců
Setkání s autorem, panem
architektem V. Teskou se uskuteční
v neděli 16. srpna v 19 hodin.
25. 7. – 31. 8. PO – NE
| 9:00 – 17:00 |
KRISTIAN KODET
Zámek Blatná
Výstava mezinárodně uznávaného
českého malíře Kristiana Kodeta,
jehož díla jsou zastoupena
v galeriích a soukromých sbírkách
po celém světě.
8.8. + 9. 8. | 15. 8. + 16. 8.
| 22. 8. + 23. 8.
10:00 – 17:00
Blatenská růže
Sýpka u rybníka Velký Topič
Výstava fotografií
z celostátní soutěže
fotoklubů v blatenské
sýpce.
10. 8. – 13. 9.
PETR KLEINER – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna
Železářství U Šulců , Galerie
Pod drakem
Jiná dimenze / inscenovaná
podvodní fotografie
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Putování za mlýny
na Závišínském potoce a v Blatné
Chcete-li se více dozvědět o tom, jaké mlýny klapaly od Třemšína po
Blatnou a projít se i zdejšími vesničkami, jistě vás zaujme nová kniha
autorky Jaroslavy Pixové, která se mlynářskou tématikou zabývá již
mnoho let a na svém kontě má minimálně osm knih o historii a osudech
mlýnů na Blanici, Otavě, Zlatém potoce, ale i jiných tocích. Tentokrát se
vydala do kraje pod Třemšínem a popisuje historii mlýnů od nejstarších
dob až po současnost nejen na Závišínském, ale i Hvožďanském
a Vacíkovském potoce.

Ježkův nebo také Roudenský mlýn v Blatné

Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných čtrnáct včetně blatenského
Scheinherrova u rybníka Pustý. Ocitnete se ve vacíkovském Siminově
mlýně, u Sadílků v Roželově, v Zíbově mlýně ve Hvožďanech, ve třech,
původně Kůrkovských mlýnech v Jamkách, další v Tisově a Újezdci. A to
jsme již u Závišína, kde klapaly také tři: v Hutích, Alšův a tzv. Lopatárna.
Pak už je to jen skok do Bezdědovic, Hodáně a Blatné. A když už jsme se
dostali do města protkaného bohatou historií, kde dlouhá léta voněly
růže, bylo by škoda ho tak rychle opustit. Takže kniha nás zavede i do
mlýna Ježkova, Červeného, Podškolského, Jeklíku a i dvou klapáčů na
Lapači, které patřily k Blatné.

Lopatárna u Závišína

Kniha představuje nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky
protékají, jejich historii a zajímavosti. Jak zde život plynul vám přiblíží
množství dobových i současných fotografií, ale i barevná obrazová
příloha. Autorka čerpala nejen z archivních dokumentů, ale připojila
i vzpomínky pamětníků.
První představení knihy se uskuteční ve Hvožďanech 5. září od
13 hodin u příležitosti slavnosti otevření nově zrekonstruovaného
špýcharu nazvané Den na špejcharu. Další bude v zasedačce Městského
úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. A do třetice v Komunitním
centru v Blatné 15. září v 17 hodin. Kniha bude v prodeji i blatenském
knihkupectví. Poděkování patří obcím Hvožďany, Bělčice, ZD Bělčice
a Svazku obcí Blatenska, kteří knihu podpořily.
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Níže přinášíme výsledkovou listinu
17. ročníku soutěže Příroda Blatenska.
Kategorie mateřské školy
– jednotlivci

2. místo
Alžběta Bolinová – ZUŠ Blatná
Tomáš Koubek – ZUŠ Blatná
Nela Šampalíková – ZUŠ Blatná

1. místo
Viktorie Tomšovicová – MŠ Šilhova
Blatná

3. místo
Veronika Vlachová – ZŠ JAK Blatná
Adéla Čížková – ZŠ JAK Blatná
Tereza Fiřtová – ZUŠ Blatná

2. místo
David Pekárek – MŠ Sedlice
Tereza Streinzová – MŠ Sedlice
3. místo
Adéla Kubátová – ZUŠ Blatná
Čestné uznání
Viktorie Řezanková – MŠ Vrchlického
Blatná
Hana Pekárková – MŠ Vrchlického
Blatná

STATION 17 V BLATNÉ
Jsi kluk/holka a je ti víc než 12 let a méně něž 26 let?
Jestli ano, pak ve Stationu 17 můžeš:
vyzkoušet si hru na kytaru, bubny, zahrát si fotbálek, kulečník … nebo
můžeš přijít jen na pokec.
Najdeš nás na adrese Spálená 727 (budova vedle plavečáku).
červenec, srpen:

PO – ČT: 12 – 17 hod.

(pátek po dohodě)
FB: Station Nzdm Prevent
Web: prevent99.cz/station17

Kategorie mateřské školy – kolektivy
1. místo
MŠ Šilhova Blatná – třída Čápata

1. místo
Nela Kostěncová – ZUŠ Blatná
Vítek Sedlák – ZŠ JAK Blatná
2. místo
Zora Štěrbová – ZUŠ Blatná
Anhelina Chuda – ZUŠ Blatná

3. místo
MŠ Vrchlického Blatná – třída Slůňata
MŠ Radomyšl – třída Motýlci

3. místo
Anna Kadlecová – ZŠ JAK Blatná
Natálie Michálková – ZŠ JAK Blatná

Čestné uznání
MŠ Radomyšl – třída Myšky

Kategorie 8. – 9. třídy základní školy

Kategorie 1. a 2. třídy základní školy
1. místo
Daniel Lehečka – ZUŠ Blatná

1. místo
Štěpánka Klímová – ZUŠ Blatná
Martina Zemanová – ZŠ JAK Blatná
2. místo
Eliška Vohryzková – ZŠ JAK Blatná
Jan Kovář – ZŠ JAK Blatná
Kateřina Dolejšová – ZUŠ Blatná

3. místo
Petr Pavlík – ZUŠ Březnice
Timona Chvátalová – DDM Blatná

3. místo
Nela Andrlíková – ZŠ JAK Blatná
Lucie Kubová – ZŠ TGM Blatná

Čestné uznání
Miloslav Vít – DDM Blatná
Kategorie 3. – 5. třída základní školy
1. místo
Apolena Trunečková – ZUŠ Blatná
Erika Lusceaeva – ZŠ JAK Blatná

Čestné uznání
Karolína Brabcová – ZUŠ Blatná
Aneta Kuklíková – ZŠ JAK Blatná
Zvláštní cena poroty
Domov Petra Mačkov

ích

První písemné zmínky
o obcích Blatenska

obc

ís
První p

Velká Turná

Vsi jménem Turná jsou v okrese
Strakonice dvě. Protože leží ani ne půl
n é z m í n k y druhého kilometru od sebe, byly již ve
středověku odlišovány přívlastky podle
své velikosti, které korespondují i se současnou
situací. Ovšem zatímco Velká Turná je dnes samostatnou obcí, navíc
členskou ve Svazku obcí Blatenska, Malá Turná přísluší jako místní část
k obci Osek.
Krajina okolo Turných byla osídlena již před naším letopočtem, na
přelomu halštatské a laténské doby, jak dokládají archeologické nálezy
učiněné zde ve dvacátých letech minulého století Bedřichem Dubským.
Jak se zdá, Turnou, která se objevuje roku 1372 v přídomku drobného
šlechtice Matěje, svědčícího tehdy při prodeji pole u Přešťovic jistému
strakonickému měšťanovi, se rozumí nynější Malá Turná. Nasvědčuje
tomu, že jako šlechtický statek je připomínána ještě roku 1482, kdy se
po ní psal vladyka Oldřich. U Velké Turné naopak nemáme nic takového
doloženo.

em

o

Výtvarnou soutěž Příroda Blatenska každoročně připravuje Svazek
obcí Blatenska ve spolupráci se Základní uměleckou školou Blatná,
Městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná. V letošním roce se
konal již 17. ročník této soutěže s názvem „Příroda mocná scénografka“.
Do soutěže se pravidelně zapojuje většina mateřských a základních škol
z mikroregionu Blatensko. Začátkem měsíce března proběhlo hodnocení
předaných obrázků v jednotlivých kategoriích. Na čtvrtek 23. dubna
2020 bylo naplánováno v Komunitním centru aktivního života v Blatné
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Měly být oceněny nejlepší práce
a autorům vítězných obrázků měly být předány věcné ceny. Zároveň bylo
pro děti připraveno zábavné odpoledne. Až do této doby vše probíhalo
standartně jako v jiných ročnících soutěže. Bohužel vše bylo nakonec
jinak. Letošní ročník soutěže se výrazně lišil od předchozích ročníků.
Vydaná opatření a nařízení vlády v souvislosti s nemocí COVID 19 nám
všechny plány překazila. Původně naplánované slavnostní vyhlášení
výsledků bylo zrušeno. Do všech škol, které se do soutěže zapojily, byla
zaslána výsledková listina soutěže. Následně pak byly do škol předány
diplomy, které měly žáci obdržet společně s vysvědčením.
Chtěla bych proto poděkovat všem mladým umělcům, kteří se do
soutěže zapojili a vytvořili krásná díla, paní učitelkám za trpělivost
a podporu při vytváření soutěžních děl. Určitě si mé poděkování zaslouží
i všichni, kdo se podíleli na přípravě slavnostního vyhlášení výsledků,
které bohužel nakonec nemohlo proběhnout. Zvláštní poděkování patří
slečně Alexandře Kalousové, která připravila výstavu soutěžních prací.
Všechny vítězné výtvarné práce si můžete prohlédnout až do konce
srpna 2020 v Komunitním centru aktivního života v Blatné. Věřím, že
i přes všechny komplikace, které v letošním roce nastaly, se rádi zapojíte
do dalšího, již 18. ročníku soutěže Příroda Blatenska, který bude
vyhlášen na podzim letošního roku.
Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Kategorie 6. – 7. třídy základní školy

2. místo
MŠ Bělčice

2. místo
Adam Kratochvíl – ZUŠ Blatná
Matyáš Bošek – ZŠ JAK Blatná

Výtvarná soutěž Příroda Blatenska 2020

Čestné uznání
David Černý – ZŠ JAK Blatná
Barbora Rážová – ZŠ JAK Blatná
Adéla Čadová – ZUŠ Blatná
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je rozdílná. Zatímco název Záboří je odvozen od polohy vsi za borem, to
jest borovicovým lesem, případě za sídlem jménem Bor, toponymum
„Zagoru“ odkazuje spíše k osadě ležící za horou a pravděpodobně jde
o Zahorčice u Lnář.
Co ale odpovídá skutečnosti, je to, že Záboří patřilo v minulosti
svatojiřskému klášteru. Ten byl patrně i stavebníkem místního kostela
sv. Petra a Pavla a opevněného sídla (tvrze) v jeho blízkosti. Obojí je
spolehlivě doloženo v listině z 30. 11. 1305, jejímž prostřednictvím klášter
stvrdil směnu některých vsí v jihozápadních Čechách, mezi nimi i Záboří
s patronátem nad kostelem a tvrzí („villam Zaborsie cum jure patronatus
ecclesiae ac municione ibidem“) a Vrbna („Wirben“), pro jejich značnou
odlehlost a z toho vyplývající nákladnou a obtížnou správu se šlechticem
Koldou za jeho zboží a práva v Lužci (nad Vltavou). Zeměpisné souvislosti
i výslovná lokalizace na Bozeňsko vylučují, že by mohlo jít o nějaké jiné
stejnojmenné vsi. Rok 1305 tak můžeme oprávněně pokládat za datum
nejstarší známé písemné zmínky, která prokazatelně souvisí se Zábořím.
Toto datum rovněž uvádí jako první konkrétní letopočet P. Jan Pavel Hille
ve svém historickém úvodu k zábořské obecní kronice.
Vladimír Červenka
Prameny a literatura:

•

Žehnání jubilejního zvonu v Záboří dne 15. 7. 1979 (poskytl Milan Holub z Blatné)

•
•

ČEKANICE
áv

r

Dne 15. 7. 1979 se v Záboří konala významná církevní slavnost
– požehnání zvonu „Sv. Pavel“, odlitého roku 1978 v dílně Rudolfa
Manouška a věnovaného farníky k 750. výročí obce. Z toho plyne, že
tehdy byla první písemná zmínka o existenci vsi kladena do roku 1228
a považována, jak bývá obvyklé, ale většinou mylné, za datum jejího
založení. Stejný letopočet uvádí kupříkladu August Sedláček ve svých
„Hradech“ a dodává, že ves patřila v prvopočátcích k državám kláštera
benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Tyto državy ovšem, jak již bylo
v našem seriálu mnohokrát zmíněno, vypočítává listinné falsum hlásící
se k roku 1227. V něm figuruje ves „Zagoru“ v Bozeňsku, kterou ale sotva
můžeme ztotožňovat se Zábořím, neboť etymologie obou místních jmen

•

Zp

Záboří

•
•
•

í

Za první písemnou zmínku o Velké Turné můžeme pokládat tu, jež
spadá do roku 1413. Jde přitom o zprávu nepřímou, jelikož se týká
Malé Turné, kde byl tehdy prohlášen za odúmrť po Dorotě, vdově
Mačkově z Pamětic, plat ze čtyř poddanských usedlostí. Skutečnost, že
v příslušném úředním zápisu se poprvé, alespoň pokud víme, objevuje
přívlastek „Malá“ („in villa Male Turne“) je nepochybným důkazem
toho, že současně již existovala i Velká Turná, jestliže byla potřeba obě
stejnojmenné vsi takto od sebe odlišit. Společně se pak objevují ve
smlouvě z 19. 10. 1530, kterou Jan z Rožmberka na Strakonicích, nejvyšší
mistr českého převorství řádu johanitů, směňuje své poddané Hadravu
v Malé Turné, mlynáře Jana, Duška Chlíba, Jíru Kuklíka a Vávru Chylíka
ve Velké Turné, jakož i plat z usedlosti Šimka Podlešáka tamtéž a ves
Litoradlice s Ctiborem Dívčickým ze Sudoměře za jeho ves Horní Poříčí.
Tento majetek pak Ctiborův syn Petr Dívčický prodal někdy před rokem
1541 spolu se zbožím v Holušicích za 1 200 kop českých grošů Adamovi
Řepickému ze Sudoměře na Řepici, jak svědčí zápis v obnovených
deskách zemských ze 17. 1. 1545.

Národní archiv (dále jen NA), Archivy zrušených klášterů,
ŘB sv. Jiří, inv. č. 206, 219.
NA, Desky zemské větší, inv. č. 7, fol. A 13 – 13´.
NA, Řád maltézský – listiny, inv. č. 2442, 2486, 2504.
Státní okresní archiv Strakonice, Místní národní výbor Záboří,
inv. č. 42, sign. I/C/1, ukn 42.
FRIEDRICH, Gustav (ed.), Druhá kniha provolací z let 1411–1448,
in: Archiv český, díl XXXVI., Praha 1941, s. 862, č. 96.
PROFOUS, Antonín – SVOBODA, Jan, Místní jména v Čechách:
jejich vznik, původ, význam a změny, díl IV. – S–Ž, Praha 1957,
s. 685–686.
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého,
XI. díl, Praha 1897, s. 263.
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V Čekanicích vítali
prázdniny společně
s čapí rodinkou

Oslavy konce školního roku a uvítání
letních prázdnin se spoustou zábavy, her
a soutěžení. Takový byl program akce, kterou v sobotu 27. června
připravili dobrovolníci z Čekanic pro ty nejmenší, ale i odrostlejší a již
školou povinné děti.
Zábavné odpoledne přilákalo na tamní hřiště přes 50 dětí. Každé
dostalo u vstupu kapsičku na krk, do které za plnění úkolů střádalo
papírové „Miláčky“ - originální měnu, jejíž název je odvozen od
počátečních písmen tří sousedních obcí Milčice, Lažany a Čekanice.
Soutěžilo se v disciplínách jako slalom mezi kužely na koloběžkách či
odrážedlech, v kopání míčem na figurínu šaška nebo chytání dřevěných
ryb na udici. U dalších stanovišť si mohly děti vyzkoušet upéct chlebové
krucánky, vytvořit největší mýdlovou bublinu nebo prověřit svou mušku
na simulátoru odpalu baseballového míče. Připraven byl také stánek se
stolním hokejem, koutek pro šikovné malíře či malé „tetovací“ studio.
Získané Miláčky pak děti vyměňovaly za drobné dárky, sladkosti a hračky.
„Mezi cenami byly třeba plastové pistole na vodu nebo kelímky
s oblíbeným slizem. Děvčatům se asi nejvíce líbily prstýnky,“ uvedla
jedna z organizátorek Eva Tomšovicová. Na závěr prosluněného a velmi
teplého odpoledne se mezi dětmi strhla osvěžující vodní bitva.
Akci podle odhadu organizátorů navštívilo v jejím průběhu okolo
160 osob. „Takový zájem jsme nečekali a moc nás potěšil,“ podotkl
předseda osadního výboru Marek Surý, který se spolu s manželkou
staral o správný pitný režim všech účastníků. Nechybělo grilované maso
a nejen těm nejmenším zachutnaly čerstvě připravované palačinky.
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Na těsto šikovné hospodyňky spotřebovaly deset
litrů mléka. Všichni účastníci si pochvalovali přátelskou
a pohodovou atmosféru. „Už se těšíme na příští
rok, kdy se dětský den uskuteční v Lažanech,“ dodal
moderátor akce Jan Běhavý.
A perlička na závěr? Celé odpoledne shlížela na živý
mumraj rodinka čápů, která si za svůj příbytek vybrala
vysoký komín nedalekého bývalého lihovaru. U nás asi
nejsledovanější ohrožený pták a pro Čekanické pýcha
jejich obce letos na hnízdě vyvedl tři mladé opeřence.
Připravil jb, Foto: Jan Petrák

DRAHENICKÝ MÁLKOV

Oslavenci v osadě Drahenický Málkov

Červen			 Červenec
Pavel Fous 75 let		
Pazderník Josef 60 let
Cibulková Věra 70 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.
Luboš Kylián – předseda OV Dr. Málkov

Málkovský desetiboj

Po těžkém období, které nás potkalo, se naskytla možnost, a hlavně
chuť se sejít, popovídat si, zasoutěžit si a hlavně se pobavit. Každoročně
se u nás v Málkově koná Málkovský desetiboj, vždy připadá na den děti,
letos s ohledem na situaci se uskutečnil až 13. července. Počasí nám
přálo a účast byla také úžasná. Sešlo se 22 dětí (10 mladší kategorie,
12 starší kategorie), 4 ženy a 7 mužů. Celý den probíhal v pohodě,
nikomu se nic nestalo a všichni si soutěžení užili. Více detailů si můžete
přečíst v článku od pana Šavrdy, který by měl vyjít v Blatenských listech.
Ráda bych ještě zmínila stupně vítězů v jednotlivých kategoriích.
Děti mladší:			
Děti starší:
1. Adélka Bártová		
1. Vincent Obrtel
2. Terezka Králová		
2. Anička Obrtelová
3. Honzík Bárta			
3. Matěj Rumplík

Ženy:				
1. Hana Jahodová		
2. Jana Pártlová			
3. Lucie Kyliánová		

Muži:
1. Roman Fík
2. Luboš Kylián st.
3. Luboš Kylián ml.

V sobotu 18. července nás čeká pouťový fotbalový turnaj a večer
venkovní pouťová zábava. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.
Lucie Kyliánová

HNĚVKOV

Hněvkov – rybářské závody pro děti

Hněvkovský Osadní výbor připravil rybářské závody pro děti v předprázdninové době. Dobrovolníci den předem postavily zázemí pro návštěvníky a ještě dříve byl
upraven terén kolem vody.
Po rozplynutí oparu nad rybníkem, se začali v den konání
sjíždět soutěžící, mladí rybáři
s doprovodem. Po registraci
a seznámení s pravidly se zasedlo k vodě a nahodily udice
s tajnými ingrediencemi i obyčejnou kůrkou. Dospěláci byli
odkázáni pryč od soutěžících,
ale mohli si zachytat mimo soutěž. Do deseti hodin to jaksepatří bralo,
lov byl ukončen v poledne. Soutěžícím byly úlovky zapsány na soutěžní
kupon komisí, která provedla změření úlovku a nastalo sčítání. Vítěz Luky Kostík ze Zborovic měl před druhým v pořadí, značný náskok. Druhý v pořadí se umístil Christián Matějka z Blatné. Na třetí stupínek se
umístila dívka Lucie Kostohryzová, taktéž ze Zborovic. Cenu útěchy získal
Leoš Nováček z Písku, máčel udičku, ale nic na háčku. Počasí se vydařilo
a diváci i soutěžící užili hezké dopoledne. Odměnou pro pořadatele byla
spokojenost dětí i všech příchozích.
text a foto Petr Vích

SKALIČANY

Dění ve Skaličanech v době před
„koronakrizí“
Společenské dění se v souvislosti s výskytem tzv. nového koronaviru
COVID-19 v podstatě zastavilo. Nebylo tomu tak však před vyhlášením
krizových opatření, a tak se vraťme na chvilku časem zpět do doby
nedávno minulé, kdy ještě spolkový život tepal čilým ruchem.
Prvním zápisem společenské akce roku 2020 může být vlastně již
silvestrovské setkání obyvatel a přátel obce, jež započalo obecní schůzí
31. 12. 2019 a které se značně protáhlo i na další dny nového roku, ovšem
ke spokojenosti všech přítomných, neboť přátelská atmosféra panovala
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a neposkytla možnost k jakýmkoliv chmurám. Setkání bylo osvěženo
i historickou projekcí videí starých více než tři desetiletí, podobně jako
tomu bylo i na vánočním setkání obyvatel. Nikdo v té době netušil, co
nás čeká v březnu, dubnu a v dalších týdnech, a tak byly připravovány
další plánované akce:

Transsiberian čundr
aneb povedená beseda

První větší besedou organizovanou místními hybateli společenského
dění byla ve skaličanských obecních prostorách akce nazvaná
„Trassiberian čundr“ s podtitulem „Trampoty na cestě z Petrohradu do
Pekingu vlakem“ a došlo i na téma Vorkuta – Gulag, uhlí a město duchů
za polárním kruhem. Přednáška s projekcí fotografií a videa v podání
pánů Miroslava Chuma, Jana Wiesera a Štěpána Klučky byla velice
poutavá. Čtyři desítky přítomných se zatajeným dechem naslouchali
dobrodružstvím prožitým na cestě po končinách, které mnozí z nás znají
jen z přírodopisných dokumentů, knih anebo z výuky na základních
a středních školách, kde však mělo téma Sovětský svaz zcela jiný nádech
s notnou vrstvou ideologického patosu. Přednášející pohovořili i o své
cestě do města Pripjať, města duchů navždy spojeného s černobylskou
jadernou havárií. Během následující besedy se přítomní zajímali
o specifické cestovatelské zážitky přednášejících a další zajímavosti
z jejich cest. Jeden z únorových sobotních večerů tak byl zajímavým
přínosem a zpestřením místního dění.

Výroční schůze skaličanského
hasičstva trvala celý víkend
Počátek ledna je v pohledu na společenské dění ve Skaličanech vždy ve
znamení výroční hasičské schůze. Letošní valná hromada se uskutečnila
v pátek 10. ledna a byla veskrze slavnostní a unikátní. Poprvé se totiž
uskutečnila na sále nově rekonstruovaného obecního domu, účastnili se
jí vážení hosté z řad zřizovatele místní jednotky, kterým je město Blatná
a to starostka Blatné paní Bc. Kateřina Malečková a místostarosta pan
Pavel Ounický, dále hosté z blatenského sboru a také zástupci okrsku.
Schůze měla slavnostní ráz i z toho důvodu, že proběhly volby nového
vedení, přičemž všechny své posty obhájilo vedení dosavadní. Zásadním
bodem programu bylo i vyhodnocení loňského výročí 120 letého trvání
sboru místních chráněnců svatého Floriána, které bylo organizačně
velice náročné, ale díky počasí, množství sponzorů a přispěvatelů, píli
pořadatelů a dokonalé podpoře téměř všech obyvatel Skaličan a hostů
z řad spřízněných sborů a zástupců OSH Strakonice, se celé oslavy velice
vydařily. Stejný úspěch měla i výroční schůze, jejíž oficiální část díky
nutným procedurám souvisejícími s volbami a v souladu se stanovami,
se protáhla na bezmála tříhodinové jednání. Kdo však vydržel, byl po
zásluze odměněn a opět zvítězilo „se zelím!“. Co to znamená? Místní
myslivecký spolek totiž věnoval svým kolegům hasičům kňoura, kterého
skolil jejich člen, místní občan Vilém Vítovec, za což jim patří velké
poděkování. Kulináře má sbor také ve svých řadách, a tak bylo pohoštění
skutečnou božskou manou. Navíc s podporou drahých poloviček členů
sboru nebyla nouze ani o rozličné domácí laskominy. Spokojeni byli

Jednání valné hromady SDH Skaličany, foto Václav Kotrba

bezesporu i nově přijatí členové, jichž tentokrát bylo 8 a kteří rozšířili
členskou základnu na 41 osob. Došlo i na několik darů věnovaných
sboru. Nově přijatá zástupkyně sponzorské firmy (VS Elektro komplet)
našeho soutěžního družstva Martina Srbená věnovala sboru dort,
se kterým se mnozí zdatně popasovali, věrná přispěvatelka sboru
Miroslava Sladká věnovala další cenné archiválie a relikty z historie obce
i místního hasičstva a starosta sboru Jiří Blovský věnoval do klubovny
vlastnoručně upravený záchranný hasicí přístroj, který se bude hodit
zejména v krizových zdravotních situacích. Neoficiální část schůze však
ten den neskončila. Nad ránem druhého dne přešla schůze se zbytkem
přítomných plynule do brigády na úklid schůzovních prostor a po poledni
vše pokračovalo premiérovým turnajem ve stolním fotbale dvojic.
Ani další den však nebyl všemu konec a schůze vlastně pokračovala
ještě v neděli, neboť bylo nutné popasovat se se zásobami rozličných
pochutin. Letošní valná hromada se tudíž do dějin místního hasičského
sboru zapíše patrně rekordním záznamem – trvala celý víkend!

Speciální hasicí přístroj z dílny starosty sboru, foto Václav Cheníček

Turnaj dvojic ve stolním fotbálku
Druhý den po letošní výroční valné hromadě skaličanského
hasičského sboru byl zčásti pojat jako sportovní den pro všechny věkové
kategorie. Děti hráli šipky, mládež i ostatní ping pong a zcela všechny
věkové kategorie zaujal a pohltil nově pořízený prvek obecního mobiliáře
– stolní fotbal. Slovo dalo slovo a zcela operativně byl uspořádán
historický první turnaj dvojic. A jak to už bývá, ve Skaličanech není od
slov daleko k činům, a tak šest dvoučlenných týmů se zajímavými názvy
zabojovalo systémem každý s každým v utkáních, kdy pět vstřelených
gólů znamenalo vítězství v zápase. Neporažena odešla dvojice nazvaná
Pivo tým (Jarin a Luky Fořtovi), druhý post bral Mech tým (Venda
Cheníček a Jiří Kotál), jenž podlehl pouze vítězům, bronz uzmulo
družstvo „Jídlo“ tvořené Kubou Dardou a Petrem Peroutkou, brambora
zbyla na tým „Vim“ Ondry Páva a Šárky Solarové, páté místo obsadil
tým „Nevim“ Standy Solara a Anežky Ježkové a startovní pole uzavřeli
Jana a Luba Mazánkovi coby tým „Péťové“. Závěrečná tabulka hovořila
poměrně jasně, nicméně velice zajímavě. Každý tým totiž porazil
všechna družstva, která se v konečném pořadí umístila v tabulce pod
ním, a se všemi týmy umístěnými v tabulce nad každým družstvem daný
tým prohrál. Toto pravidlo z logiky věci neplatilo pro vítěze v případě
proher a pro tým, který tabulku uzavřel v případě vítězství. Ono to
v konečném účtování bylo nakonec asi i jedno, sportovní souboje totiž
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Myslivecká schůze

Sportovní hry ve skaličanském „obecňáku“, foto Václav Cheníček

pokračovaly i po turnaji a všichni zúčastnění si odnesli pouze a jenom
dobrý pocit ze hry (některé zápasy byly skutečně velice dramatické),
protože žádné ceny, kromě pochvaly se neudělovaly. Právě pochvala,
dobrý pocit i dobrá nálada však byly hodnotnější než materiálno.

Sportovní souboje Buzice vs. Skaličany
pro rok 2020 zahájeny!
Již čtvrtý ročník tradičního sportovního zápolení mezi výběry
buzických a skaličanských sportovních nadšenců, jehož výsledkem je zisk
„Lavor Cupu“, byl zahájen únorovým hokejovým soubojem nazvaným
„Winter Clasik“. Již v sobotu 25. 1. se odehrála tréninková část, a to
na rybníce Závist. Ačkoliv letošní povětrnostní podmínky nedopřávaly
tvorbu ledové plochy, na rybníce ve Skaličanech se po několik dní led
(sice ne v příliš silné vrstvě), udržel, podobně jako každý rok, a tak došlo
alespoň na tréninkový souboj. Ten byl zvolen jako tréninkový zejména
proto, že řada tradičních účastníků, zejména z řad domácích, se nemohla
z rozličných důvodů účastnit. Přesto byla na rybníce v místě mezi lesem
Myť a ostrovem v Závisti ledová plocha připravena tak, jak počasí dovolilo,
a borci obou vesnic si dopřáli sportovního vyžití, včetně nejmenších
návštěvníků v doprovodu svých maminek. Na další přípravný tréninkový
souboj došlo na ledě strakonického zimního stadionu v neděli 9. února
a vše nakonec směřovalo k „ostrému souboji“, který se uskutečnil
v sobotu 22. 2. 2020, opět na strakonickém ledě. Skaličanští borci opět
a již tradičně opanovali ledové klání v poměru 8:3. Na ledě to tentokrát,
hlavně na začátku souboje trochu jiskřilo, ale díky tréninkovým kláním
už byla hra o poznání hokejovější než předchozí „zahřívací“ souboje,
čehož důkazem bylo i několik více i méně závažných zdravotních šrámů.
Po zápase následoval brífink v Hospodě u Čiláka v Buzicích, na který
osazenstvo domácí útulné hospůdky přichystalo hokejovým nadšencům
vynikající občerstvení. Sportovní souboje byly zahájeny s mottem «BAV
SE SPORTEM» a pokud situace dovolí, budou nepochybně pokračovat
v naplňování té hlavní myšlenky, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Skaličany reprezentovali: František Aleš (brankář), Bohumil Kvarda
nejml., David Slezák st., Jakub Slezák, Albert Kopecký, Jiří Blovský, Tomáš
Blovský, Jakub Darda, Zdeněk Voborník, Tomáš Voborník, Jiří Kotál, Jiří
Suchopár a Václav Cheníček ml. Buzice reprezentovali: Zdeněk Pangrác
(brankář), Daniel Málek, Lukáš Dvořák, Roman Outlý, František Outlý
ml., František Outlý nejml., Zdeněk Šimůnek, Martin Samec, Václav
Vrba, Pavel Rataj, Michal Petrášek, Daniel Brož.

Účastníci hokejového klání, foto Martina Srbená

Poslední únorový den byl v obecním domě ve Skaličanech ve znamení
zelené barvy. Tu ctí místní nimrodi z Mysliveckého spolku Buzice –
Hrad, který sdružuje skaličanské, buzické a blatenské členy hubertova
cechu. Na schůzi bylo bilancováno o předešlém období a navrhovány
plány na nadcházející rok. O tom, že zdejší myslivci nejsou pouze střelci
a ochránci přírody, jak si někteří z laické veřejnosti domnívají, dokázali
ve své historii mnohokráte, zejména ve vztahu k brigádnické činnosti,
kterou pravidelně jednak pro obce v nichž se užívaná honitba nachází
a jednak pro zemědělské družstvo hospodařící na plochách honitby, za
což jim náleží poděkování. A co je tedy vlastně myslivost? Vypůjčme si
literu zákona, kde je „myslivostí soubor činností prováděných v přírodě
ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti
českého národního kulturního dědictví.“ Každá veřejná činnost, zejména
na venkově je v současné době více než důležitá, a proto je nutné si vážit
funkčních tradičních venkovských spolků, které se snaží nejen udržovat
tradice, ale přinášet společnosti a našemu okolí obecně, prospěch.

Poděkování za úklid pangejtů
V roce 2019, konkrétně na státní svátek 28.10., se několik nadšenců
na základě chvályhodné iniciativy Miroslavy Sladké, kterým není
lhostejný vzhled našeho okolí domluvilo a vyrazilo na úklid okolí podél
silnice vedoucí ze Skaličan směrem na Blatnou a na Vahlovice a sebralo
množství odpadků a jiných „zajímavostí“ odložených a odhozených lidmi,
kteří patrně nepřemýšlí nad ničím. Akce byla předem prezentována ve
vývěskách v obci jako „Akce pangejt“ s pozváním: „Nejsi-li lhostejný ke
svému okolí, přidej se k nám! Neváhej a sehni se pro odpadek pohozený
v přírodě, u silnice, na veřejnosti!“ Podtitul výzvy pak byl: „Nemusíme,
ale můžeme to uklidit…“ Obdobnou akci, v důsledku koronavirových
opatření však bez možné účasti dalších osob, organizátorka uskutečnila
i na Den Země v letošním roce. Odvoz nalezených „pokladů“ byl následně
zajištěn na sběrný dvůr v Blatné. Nutno dodat, že mezi námi působí
mnoho dalších jednotlivců, kteří bez předchozí i následné medializace,
bez sdružování, bez upozornění a pouze s čistými pohnutkami sami jdou
a uklidí např. obecní les, studánku a její okolí, místní draha, prostory
u kontejnerů na separovaný sběr odpadu, veřejná prostranství, okolí
polních cest apod. Poděkování náleží Vám všem, kterým není lhostejno!

Úklidová četa, foto Milan Počta

Tradiční akce zrušeny nebo odloženy
V důsledku koronavirového napadení republiky byl nucen Osadní
výbor a Sbor dobrovolných hasičů Skaličany, jako organizační instituce
v podstatě veškerého dění v obci, projednat a vyvodit závěry ve vztahu
k přijatým opatřením a s politováním konstatovat, že nebylo možné
zajistit plánované akce tak, aby byly zajištěny takovým způsobem,
abychom dostáli veškerým hygienickým a epidemiologickým opatřením.
Z tohoto důvodu se neuskutečnilo pálení čarodějnic, stavění májky,
lampionový průvod k vatře ani pouťový víkend (mše svatá, sousedské
posezení, taneční zábava). Některé akce budou, pokud to situace dovolí,
patrně nahrazeny, jiné byly pro letošní rok zcela zrušeny. Takový je
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bohužel stav, nicméně podstatným a na prvním místě čnícím by mělo
být zdraví každého z nás, zdraví, které máme jen jedno. Nakonec možná
i situace, která v důsledku šíření nákazy nastala, přiměla k zamyšlení
mnohé, kteří se nad mnoha věcmi třeba doposud zamyslet nedokázali.
Jak se říká „vše zlé je pro něco dobré“ a tak se snad někdy opět potkáme
na nějaké naší akci u nás doma, ve Skaličanech, a třeba mnozí z nás
i veselejší, odpočinutí, vyrovnaní, klidní a s pozitivnějším náhledem na
leccos…

Skaličanští po virovém ataku
pozvolna ožili
Vzhledem k postupnému uvolňování opatření přijatých v souvislosti
s výskytem koronaviru bylo rozhodnuto, že bude zlikvidována vatra
připravená na neuskutečněné čarodějnice. Jelikož počasí a zejména
vydatný déšť v jednom z květnových týdnů rozptýlil obavy z případného
šíření ohně, osadní výbor společně s dobrovolnými hasiči operativně
zaveleli a namísto zrušeného pouťového víkendu a veselice uskutečnili
řízené spálení připravené hromady větví, klestu a dřeva, vše v regulích
s příslušnými předpisy. Zároveň byla tato akce příležitostí ke
zkoušce technického vybavení hasičské jednotky. Vše klapalo jak má
a akceschopnost byla vyhodnocena za znamenitě vydařenou.

Práce na střeše přístavby obecního domu, foto Václav Cheníček

Skaličanští brigádníci, červen 2020, foto Václav Cheníček

Skaličaští hasiči zajistili spálení čarodějnic, foto Jakub Darda

Skaličanští na hasičské soutěži
v Březnici
Přes okres i přes kraj se vypravili zástupci hasičského stavu na soutěž
do nedaleké Březnice o pohár tamějšího starosty. Svoji účast pojali
skaličanští chráněnci svatého Floriána jako trénink, zejména vzhledem
k faktu, že složení týmu bylo značně kombinované a některé posty v týmu
byly pro některé závodníky premiérové. Vzhledem k epidemiologické
situaci, která panovala, byla většina plánovaných hasičských soutěží
v letošním roce zrušena, a tak byl závod v Březnici znamenitou příležitostí
k ověření dovedností a týmové spolupráce. V hlavní kategorii „muži
– sport“ mohli přítomní sledovat i extraligovou elitu např. v podání
několikanásobných vítězů z Bezděkova pod Třemšínem (druhé místo za
čas 14,45 s na 2B) a průběh soutěže a dosažené časy odpovídaly kvalitě
šestnácti účastníků (vítězové ze Sedlčan v čase 14,44 s). Skaličanští

Skaličanská hasičská parta, foto archiv obce

Brigády pokračují

Jakmile situace dovolila, natěšení skaličanští brigádníci vyrazili
na pokračování zatím nekonečného příběhu brigád souvisejících
s renovací a rekonstrukcí obecního domu. Poslední květnový víkend
a následné červnové víkendy se tak nesly v duchu činností na
zvelebení dalších prostor, plánovaných k využití pro hasičské vybavení.
Brigády se zpočátku samozřejmě konaly za dodržení bezpečnostních
a hygienických předpisů, k dispozici byly roušky, rukavice a samosebou
i desinfekce (např. naše oblíbená z Jindřichova Hradce). Ve spolupráci
s firmou Františka Svojšeho následně došlo k realizaci krovu a střešní
krytiny na přístavbě a v dalším období bude pokračováno v činnostech
tak, abychom mohli mít důstojný stánek jak pro obecní dění, tak pro
svěřenou hasičskou techniku.

Příprava před soutěžním útokem, foto Petr Peroutka
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SDH Skaličany v Březnici, 27.6.2020, foto archiv obce

Účastníci turnaje, foto Vladimír Šavrda

startovali v kategorii „muži PS 12“ a s časy v obou pokusech těsně
za hranicí 30 vteřin zůstali více než 10 s za svým nejlepším výkonem
a obsadili tak pátou pozici, což však nepovažovali za neúspěch, neb
každá absolvovaná soutěž je dobrou zkušeností do budoucna, zejména
pro nové, mladé členy týmu, kteří se postupně otrkávají v tomto sportu.

měly mimořádný význam do celkové bilance Lavor Cupu. V zápasech na
jediný set do 15 bodů se vzájemně střetly týmy svých obcí podle tabulky
turnaje (od nejlepších po méně úspěšné). Ve všech třech zápasech
byli lepší buzičtí a tak si po zásluze připsali bod do vzájemné bilance
sportovních soubojů a po hokejovém klání, které tradičně ovládli
skaličanští, vyrovnali stav série o Lavor Cup na 1:1. Hráčem turnaje byl
vyhlášen Lukáš Dvořák, který se po velmi vlažném začátku postupně
propracoval k nenadále závratnému výkonu. Hrdinou dne se pak stal
Pavel Rataj, který se společně s několika buzickými parťáky na nedělní
souboj statečně připravoval po celý buzický pouťový víkend. Domácí
osazenstvo Hospody u Čiláka předalo všem týmům zajímavé ceny
(zaujala zejména dinosauří vejce a pro Kozly, jak jinak, než tekutý
Kozel) a po vyhlášení výsledků se taktovky ujala hudba pana Jančara
a doladila tak nedělní sváteční atmosféru. Poděkování patří jak všem
organizátorům, tak všem zúčastněným. Špatné náladě a lenosti ZMAR,
sportu a kamarádství ZDAR!
Skaličanské dění v době před i po koronavirové se pokusil sepsat
a vyhodnotit Václav Cheníček.

Buzické pouťové nohejbalové setkání
Pouťová neděle v Buzicích je na dvoře Hospody u Čiláka věnována
nohejbalovému souboji sousedních obcí. Souboj Buzice vs. Skaličany se
tentokrát odehrál, obdobně jako v loňském roce, za panujícího vedra,
což však nevadilo, neboť hostitel Petr Samec zásoboval sportovce
znamenitým pitným režimem a připravil i antikoronavirový bazének.
Do nohejbalových soubojů, jejichž výsledek se započítává do celkové
bilance souboje sousedních obcí ve sportovním víceboji o putovní
Lavor Cup, nastoupila za každou obec tři družstva, i když to zpočátku
vypadalo, že avizované družstvo buzických žen vůbec nenastoupí,
nicméně byl operativně sestaven „MIX tým Buzice“ (Jana Beránková,
Štefan Beránek Lukáš Dvořák), který do turnaje vstoupil sice později, ale
nakonec v duchu hesla Veni-Vidi-Vici, turnaj ovládl s bilancí tří vítězství
a dvou remíz. Vzhledem ke stejnému bodovému zisku rozhodl o prvním
a druhém místě vzájemný zápas „MIXu“ s týmem „Býčci Buzice“ (Lukáš
Samec, Jiří Štedronský ml., Jakub Outlý). Mladé buzické naděje, loňští
vítězové, letos 4x zvítězili a pouze s letošním vítězem po lítém boji
prohráli. Bronz brali Kozli Skaličany (Tomáš Voborník, Zdeněk Voborník,
Jaroslav Fořt) s bilancí 2-2-1 a ziskem 6 bodů. „Brambora“ patřila
Kozlíkům (Lukáš Fořt, Tomáš Fořt, Luboš Severin, Albert Kopecký), kteří
jednou zvítězili, třikrát remizovali a jednou prohráli. Páté místo patřilo
buzickým Býkům (Pavel Rataj, Vlasta Drastík, Dan Málek) s bilancí 1-1-3
a tabulku uzavřel tým VK Kozel (zkratka v názvu značí „Veterán Klub“
či „Velkokapacitní Kozel“, to vzhledem k věkovému rozsahu týmu) ve
složení Jiří Kotál, Jiří Blovský, Jakub Darda, Václav Cheníček a na část
jednoho zápasu posílený o nejstaršího účastníka turnaje Mirka Hejla.
VK Kozel sice některé soupeře značně potrápil, přesto odešel ze všech
soubojů, někdy velmi těsně, poražen. Každý zápas se odehrál na dva
sety do deseti s případným rozdílem o dva body. Po dohrání základní
části se již nadstavbové souboje nezapočítávaly do celkové tabulky, ale

Sbor dobrovolných hasičů Skaličany,
Osadní výbor Skaličany,
skaličanské maminky a tatínkové
pořádají rozlučkovou akci s létem
a prázdninami pro děti i dospělé:

AHOJ LÉTO
AHOJ PRÁZDNINY!

SOBOTA 29.8.2020

K-BAND
Přijďte se bavit! Akce se uskuteční za každého počasí!
Tradiční občerstvení zajištěno...

Tomáš a Zdeněk Voborník v nohejbalové akci, foto Václav Cheníček
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Netradiční druhé pololetí
Když se rozdávalo vysvědčení za 1. pololetí
a všichni jsme se těšili na spojené pololetní a jarní
prázdniny, jsme nikdo netušil, jak se změní veškerý
běžný život měsíc po návratu do školy. Když bylo
10. března vyhlášeno uzavření všech škol od
následujícího dne, rozcházeli jsme se ze školy s tím, že se nejdéle za
14 dní sejdeme. Vše dopadlo jinak.
Postupně hasly přípravy na pravidelné akce a v nenávratnu mizely
naděje, že se nakonec budou konat – lyžařský kurz pro 7. ročník,
velikonoční jarmark, předzápisové akce, akademie atd. S
Školní prostory osiřely. Žáci sice nadšeně vítali prázdniny, které byly
ještě skoro čtyři měsíce daleko. Dětské pokoje či jiné místnosti rodin
žáků se změnily na školní třídy a děti měly povoleno, trávit dlouhé chvíle
u počítačů, které se staly jejich nerozlučnými kamarády při distanční
výuce. Vyučující museli rychle přejít na jiný způsob komunikace a výuky.
Postupně zvládli cesty vzdálené komunikace, přešli na jiné techniky
prezentování učiva a vyhodnocování jeho zvládnutí, začali využívat online výuku či portály s digitálními materiály.
Školní brány se do konce školního roku vlastně pro běžnou školní
výukuneotevřely. Až na vysvědčení se žáci vlastně prvně a v tomto
školním roce naposledy sešli ve třídách.
Vážení rodiče, moc vám děkujeme za skvěle převzatou úlohu
domácích učitelů mladších žáků a za zvýšený dohled na školní práci
našich starších. V této náročné době jste se obou úloh zhostili se ctí.
Ke svým běžným povinnostem jste okamžitě přijali nové úkoly. Byli jste
nám rovnocennými partnery, na které jsme se mohli my i vaše děti vždy
spolehnout.
Velké poděkování patří i našim žákům všech věkových kategorií.
Nezanedbávali jste v době „koronavirových prázdnin“ své školní
povinnosti. Věřte, že na vše navážeme po zasloužených prázdninách
a pomůžeme vám vše pořádně upevnit.
I naši pedagogové si zaslouží velké díky. Byli vám všem vždy
k dispozici – nejen pro vlastní distanční výuku, ale v případě těžkých
rodinných chvil.
I když jsme do celé situace byli všichni vhozeni z minuty na minutu,
nezalekli jsme se nové situace a zvládli jsme ji společně se ctí. Věřím,
že novinky, které nás doba naučila používat, zařadíme i do běžné výuky
a komunikace.
Užijte si všichni za pevného zdraví zasloužené dny prázdninového
a dovolenkového odpočinku. Věřme, že nadcházející nový školní rok
začne, proběhne i skončí již tradičně.
Krapsová Jana, ředitelka školy
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JAK vypadal den páťáka v době
uzavření školy?

MŮJ DEN V KARANTÉNĚ
Takhle vypadá můj den v karanténě.
Ráno se vzbudím asi v sedm. Dám si snídani
a skoro celé dopoledne pracuji na škole a cvičím na
flétnu a na klavír. Po obědě dodělám, co jsem nestihl
dopoledne. Odpoledne odpočívám a se sestrou
jdeme na zahradu. V podvečer občas chodíme
s tatínkem chytat ryby nebo doma hrajeme hry.
Večer se všichni sejdeme a díváme se na televizi.
Potom jdu spát, abych se dobře vyspal.
Tomáš Čanda, 5.B

Karanténa
8:00 Začínám dělat úkoly.
9:00 Dám si snídani a odpočinu si.
10:00 Většinou mam úkoly hotové začíná zábava.
11:00 Hraju na telefonu nebo se ségrou
společenské hry.
12:00 Servíruji jídlo a po obědě se sestrou sklidíme
nádobí.
14:00 Volám si s kamarády nebo čtu.
15:00 Sklidím v domácnosti, zalévám kytky, vysávám, utřu prach.
16:00 Jdeme na procházku.
18:00 Máme večeři a po ní opět sklidíme nádobí.
19:00 Vykonám večerní hygienu, volám si se Zoe.
20:00 Jdu spát.
Lukáš Klásek, 5.B
MŮJ DEN V KARANTÉNĚ
Ráno se vzbudím v 8:00 hodin. Pak snídám
většinou chleba s marmeládou. Občas pomáhám
svojí sestře Lucince s úkoly do školy. Já se také učím.
Také si hraji s kocourkem Mikešem a s Lucinkou.
Potom následuje oběd. Po obědě si odpočinu
a cvičím mažoretky. Když je hezky, jdu ven. Venku
si dáme svačinu. Hrajeme i společenské hry. Občas
se nudím. Dáme si večeři. Pak se buď díváme na
televizi, nebo si čtu. V 21:00 hodin jdu spát.
Silvie Korousová, 5.A
Můj den v karanténě
Ráno vstávám okolo osmé hodiny. Když vstanu, jdu s mamkou snídat,
můj taťka je už v práci a sestra na brigádě. Posnídám kakao a jdu si
vyčistit zuby, potom se převleču z pyžama. Převlečená a učesaná jdu
mamce pomáhat do dílny. Ale také musím dělat úkoly, takže nechám
šití a jdu dělat úkoly, abych je měla hotové. Před polednem pomáhám
s obědem. Naobědvám se a jdu na zahradu, tam jsem až do večera.
Přijdu domu a většinou se jdu vykoupat. Po vykoupání se navečeřím
a koukám na Ulici, potom na film nebo seriál podle toho, co zrovna
dávají. Také si v posteli chvilku čtu a jdu spát.
Amálie Outlá, 5.B

Distanční výuka ve druhé třídě
11. března po uzavření škol jsme se všichni museli vypořádat
s nelehkou situací. Začala tzv. výuka na dálku, vymýšlení zajímavých
a poutavých prezentací a pracovních listů. Ve druhé třídě je základním
obsahem učiva čtení, psaní, počítání. Čtení a počítání děti zvládaly
s větší nebo menší pomocí rodičů výborně, vzorně plnily zadané úkoly.
Donutit některé žáčky dobrovolně si procvičovat psaní je velmi těžké.
Vzpomněla jsem si na příběh, který jsme si četli ještě ve škole při
běžné výuce. Malý chlapec si o prázdninách na táboře zapisoval dojmy
z pobytu do svého deníčku. Proč to nevyužít? Zadala jsem dětem
dlouhodobější úkol na téma MŮJ DENÍČEK. Jejich úkolem bylo zapisovat
si, co prožily, dělaly, po čem toužily atd. každý pracovní den. Před
závěrečným hodnocením jsem si deníčky vybrala. Musím konstatovat,
že všechny práce jsou svým způsobem dokonalé, jsou individuálně
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JAK proběhlo rozmisťovací řízení
na naší škole?

zpracované, některé doplněné fotografiemi nebo ručně malovanými
obrázky. Všechny deníčky jsem si s radostí pročetla. Vím, že pro některé
to bylo trochu trápení, někteří psali deníček s radostí. Tak už to je, že
každého baví něco jiného. Pro mě je to ale nádherné čtení na ukončení
tohoto zvláštního školního roku.
Všem dětem a samozřejmě i rodičům děkuji za skvěle odvedenou
práci, která mi udělala velikou radost. Všem přeji krásné prázdniny a více
klidu v běžném životě.
Iva Tvrdá, třídní učitelka II. A

JAK proběhl poslední školní den?
Až na některé povinnosti, které jsme museli dodržet dle mimořádných
opatření, se aspoň na poslední den přiblížil školní rok normálním
kolejím. Žáci si mohli vyzvednout svá závěrečná vysvědčení a chvilku si
užít společné okamžiky po dlouhých měsících odloučení.
Byli jsme velmi rádi, že nám situace umožnila slavnostní rozloučení
s našimi deváťáky. I když nám počasí nepřálo, a proto jsme museli
nakonec ceremoniál přesunout do zapůjčených prostor blatenského
zámku, za což velmi děkujeme paní baronce, všichni jsme si slavnostní
předávání vysvědčení s pamětními listy či věcných odměn těm, kteří byli
za celou školní docházku nejvíce úspěšní v soutěžích či jiných školních
aktivitách, velmi užili. Tímto okamžikem se za všemi zavřely brány školy
jako za žáky, ale velmi rádi je všechny kdykoliv uvidíme, aby se s námi
podělili o své další kroky v životě.

Letos měli všichni vycházející žáci jen jednu možnost dělat přijímací
zkoušky na střední školy. Myslím, že je to nijak nepoškodilo, ale to je věc
názoru.
Naši žáci byli úspěšní, přesto se v Blatné objevily nepravdivé
informace. Otázkou je, komu to dělá radost!
V letošním roce vycházelo z našich dvou devátých tříd 49 žáků. Na
SOU se hlásilo 16 žáků. Tito žáci nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni
na základě školních výsledků. Všech 13 chlapců i 3 dívky jsou přijati.
Na středních odborných školách se rozhodlo studovat 27 žáků, z toho
bylo 16 dívek a 11 chlapců. Všichni byli přijati, někteří na oba obory, které
si zvolili, jedna dívka na odvolací řízení, ale to myslím není podstatné.
Na gymnázia se hlásilo 6 žáků, z toho 5 chlapců a 1 dívka. Všichni
se hlásili na Gymnázium ve Strakonicích. Přijati byli všichni. Gratulujeme
zvláště Janu Antošovi, který se umístil na úžasném 3. místě, a Štěpánu
Flanderovi, který byl pátý. Strakonické Gymnázium tradičně přijímalo 90
žáků.
Velmi dobře si vedli i naši mladší žáci z 5. ročníku. Čtyři z nich se také
rozhodli pro studium na Gymnázium ve Strakonicích, odcházejí tedy od
nás, držme jim palce, nebudou to mít jednoduché!
Naši školu opustí ještě 1 žák 6. ročníku, který přechází na ZŠ v Písku se
sportovním zaměřením.
Za všechny své spolupracovníky si troufám vyjádřit přesvědčení, že
naši žáci jsou na další studium dobře připraveni. Všichni jim přejeme
hodně úspěchů, pevné zdraví a spoustu elánu a chuti do další práce.
M. Vanduchová, výchovná poradkyně

Projektové práce z fyziky
V rámci distanční výuky plnili žáci nejen klasické úkoly, ale zaměřili
se také na prezentaci svého vzdělávání prostřednictvím projektových
prací. Jeden z projektů byl realizován i v 8. ročníku ve fyzice. Zadaná
témata byla: Bezpečnost při práci s elektřinou a Marie SklodowskáCurie. Posuďte sami, jak se žáci se zadání vypořádali.
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JAK jsme si vedli v dalších soutěžích?

Je škoda, že mimořádná opatření v době pandemie uzavřela cestu
všem postupujícím do krajských a vyšších soutěžních kol. Došlo ale ještě
k vyhodnocení i dalších soutěží. Jejich výsledky zde předkládáme.
Pangea (celostátní matematická soutěž,
umístění v celostátním pořadí)
Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií,
které baví počítání.
Uvedeno pořadí tří nejlepších z každé kategorie, ostatní výsledky
najdete na webu školy.
kategorie 5. ročník (10 645 účastníků z ČR)
219. místo

Čanda Tomáš (V. B)

1 192. místo

Slavík Jan (V. B)
Vanduch Tobiáš (V. A)

kategorie 6. ročník (10 223 účastníků z ČR)
1 940. místo

Jiroušková Julie (VI. B)

2 112. místo

Tůma Tadeáš (VI. B)

3 168. místo

Bláha Matěj (VI. A)
Fejtl Matěj (VI. B)

kategorie 7. ročník (9 418 účastníků z ČR)
3 416. místo

Velvarská Tereza (VII. A)

3 416. místo

Hanousek David (VII. A)
Uldrichová Tereza (VII. B)

4 772. místo

Schwarz Tomáš (VII. A)

kategorie 8. ročník (8 737 účastníků z ČR)
149. místo

Bejčková Karolína (VIII. B)

844. místo

Sitter Radek (VIII. A)

1 963. místo

Koman Vojtěch (VIII. A)

kategorie 9. ročník (8 013 účastníků z ČR)
27. místo

Flandera Štěpán (IX. A)
- postup do finálového kola 8. října 2020

480. místo

Antoš Jan (IX. B)

1 545. místo

Maroušek Jakub (IX. A)

Příroda Blatenska - Příroda, mocná scénografka (výtvarná soutěž)
1. místo

Erika Lusceaeva (IV. A)
Vítek Sedlák (VII. A)
Martina Zemanová (IX. A)

2. místo

Matyáš Bošek (II. B)
Eliška Vohryzková (VIII. A)
Jan Kovář (IX. A)

3. místo

Veronika Vlachová (V. A)
Adéla Čížková (IV. A)
Anna Kadlecová (VII. A)
Natálie Michálková (VI. A)
Nela Andrlíková (IX. A)

čestné uznání

David Černý (V. A)
Barbora Rážová (V. A)
Aneta Kuklíková (VIII. A)

Elektronický zápis do 1. tříd
Přípravy na předzápisovou akci Hurá do školy zastavila nařízená
mimořádná opatření, proto jsme nemohli ve škole přivítat budoucí
prvňáčky s jejich rodiči.
Nakonec ani vlastní zápis nemohl proběhnout tradičním způsobem,
na který se každoročně těšíme. Jako všechny aktivity, které byly školou
realizovány, proběhl distančně.
Rodiče využili pro přihlášení webovou aplikaci a zapsali na naši školu

celkem 37 dětí, pro čtyři z nich se nakonec rozhodli zažádat o odklad
povinné školní docházky.
V příštím školním roce přivítáme prvňáčky ve dvou prvních třídách,
které povedou zkušené paní učitelky Ivana Chvostová a Eva Kotšmídová,
které již kontaktovali rodiče svých budoucích žáčků.
Děkujeme všem rodičům za jejich důvěru, kterou nám projevili tím,
že své děti přihlásili na naši školu. Pro všechny naše pracovníky je to
velká motivace. Věřte, že udělají vše proto, aby se během dlouhých
devíti let změnili malí neposední prvňáčci na cílevědomé a samostatné
mladé dámy a mladé pány, kteří budou dobře připraveni na individuální
cestu svým vlastním životem a budou silnou oporou pro své rodiče i své
nejbližší či spolehlivými kolegy na své budoucí pracovní dráze.

JAK nám škola „omládne“?
Koronavirové uzavření školy nám prodloužilo období, po které
můžeme dávat naší škole nový háv. Většinou nám k takovým akcím
sloužily jen čas hlavních prázdnin.
Plánované opravy realizované nebo plánované:
• Nátěry rekonstruovaných instalačních rozvodů v suterénu
• Opravy omítek ve školní jídelně a kuchyni
• Oprava podlahy v budoucí 1. třídě
• 2. etapa rekonstrukce vodoinstalací v učebnách
• Instalace LED osvětlení v počítačové učebně
• Běžná údržba školních prostor (malování učeben, běžné opravy)

Konec školního roku na
ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Přijímací zkoušky
Přijímací řízení na střední školy letos proběhlo
ve třech fázích. V lednu úspěšně složili talentové zkoušky tři žáci a budou
pokračovat ve studiu na konzervatoři, umělecké škole a sportovním
gymnáziu. V březnu byli přijati všichni žáci, kteří podali přihlášky na
střední odborná učiliště. Mimořádná opatření, vyhlášená v souvislosti
s šířením onemocnění COVID-19, se dotkla přijímacích zkoušek na
maturitní obory. Letos se konaly až v červnu a uchazeči měli pouze
jeden pokus se zvýšenou časovou dotací. Od 11. 5. probíhala v naší
škole intenzivní příprava žáků na zkoušky z českého jazyka, matematiky
a angličtiny. Potěšilo nás, že všichni byli přijati již v prvním kole na školu,
kterou preferovali. Z 5. ročníku bylo přijato všech šest žáků na osmileté
gymnázium ve Strakonicích. Všem, kteří naši školu opouští, přejeme,
aby se jim na zvolených školách dařilo.
Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Zakončení školního roku
Letošní školní rok byl pro všechny velmi netradiční – obzvlášť jeho
druhé pololetí, a to jak pro žáky a učitele, tak i pro rodiče. Museli jsme
všichni vstoupit do neznámých vod, ale věřím, že jsme úskalí distanční
výuky zvládli bez ztráty kytičky. Přesto všechno jsme i letošní netradiční
školní rok nakonec zakončili tradičně. Vzhledem k uvolňování opatření
vlády si mohli pro vysvědčení přijít všichni žáci a o slavnostní vyvedení
ze školy a předání vysvědčení na zámku nepřišli ani deváťáci. Počasí
nám nedovolilo uskutečnit předávání na nádvoří blatenského zámku,
přesunuli jsme se tedy do předsálí freskového sálu. Absolventi školy
obdrželi svá vysvědčení z rukou třídní učitelky, ředitelkou školy byli
ošerpováni a starostka města se s nimi rozloučila květinou. Někteří žáci
získali za skvělý prospěch a školní výsledky dokonce knižní odměnu.
Deváťáci si odnesli také své absolventské práce, na jejichž obhajoby,
vzhledem k nutným opatřením, nedošlo.
Školu tedy opouští 26 absolventů, kteří byli všichni úspěšní při
přijímacím řízení na střední školy. Moc gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v dalším studiu! Pomyslnou štafetu převezmou naši budoucí
prvňáčci. 1. září jich do prvních tříd dorazí celkem 52. Moc se na vás
těšíme! Je nám líto, že jsme se nemohli setkat už na pohádkovém
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zápise, nebo na červnovém setkání. Určitě si vše vynahradíme v novém
školním roce.
Děkuji touto cestou všem, kteří s námi letošní školní rok zvládli.
Dětem i rodičům za spolupráci při domácí výuce, plnění úkolů na dálku
a online vzdělávání. Pedagogům za trpělivou práci a rychlé přizpůsobení
se novým situacím, které nám opatření vlády ČR přinesla. Bez vzájemné
spolupráce by domácí vzdělávání vůbec nemohlo probíhat.
Všem přejeme klidné léto, odpočiňte si a načerpejte nové síly. V září
se s vámi se všemi těšíme na viděnou!
Mgr. Zdenka Dvořáková a Mgr. Dana Houzarová, vedení školy

Žákovský parlament
Žákovský parlament naší školy je součástí sítě škol
s názvem Škola pro demokracii. Více informací o tomto
projektu najdete na nových webových stránkách
organizace CEDU (cedu.cz). Snažíme se učit děti přijímat
odpovědnost za své chování, probouzet zájem nejen
o sebe, ale také o okolí. Je to způsob, jak věci kolem sebe měnit
k lepšímu, jak jít svým přátelům příkladem. Žákovský parlament se
schází každý týden ve čtvrtek v 7:00. Funguje už více než 10 let a má za
sebou řadu úspěchů v nejrůznějších soutěžích (Gratias Tibi, Via Bona,
prezentace projektů na půdě Senátu ČR). Jsme konzultačním centrem
pro žákovské parlamenty v Jihočeském kraji.
Naším největším úspěchem ale je, že jsme navázali spolupráci
s různými institucemi, které nás inspirují k dalším projektům – je to
například Domov pro seniory v Blatné nebo pražská Nadace Via. Nadace
Via pro nás v lednu uspořádala workshop zaměřený na plánování
a organizaci charitativních projektů. Doufáme, že tyto nové zkušenosti
využijeme v budoucnosti při přípravě vlastních akcí.

Pravidelně se scházíme s ostatními školami, které mají žákovský
parlament. Naposledy jsme se v únoru zúčastnili Konference žákovských
parlamentů v Březnici. Konference je úžasnou příležitostí, jak prezentovat
vlastní projekty a sdílet zkušenosti. Jednou za rok se také vydáváme na
prožitkový kurz, abychom se za celoroční práci odměnili a měli šanci se
lépe poznat. Ten letošní jsme bohužel museli zrušit, ale doufáme, že na
naše oblíbené místo U Mloka se co nevidět zase podíváme.
V tomto pololetí jsme byli nuceni odvolat akce, které jsme už od
září plánovali. Doufáme, že týdny příprav zúročíme v příštím školním
roce a podaří se nám dohnat to, co jsme měli připravené. Od září jsme
totiž plánovali tradiční Maratón, který byl letos zaměřený na psy, jejich
využití např. při canisterapii. Čas, po který jsme se nemohli scházet,

jsme každý využili po svém. Já doufám, že dobře. Žákovský parlament
se jako kolektiv sešel na několika online schůzkách, při kterých mohli
parlamenťáci sdílet zážitky z distanční výuky. A rozlučka? Ta proběhla
také. Sice jsme si museli nejdříve počkat na zrušení všech omezení,
ale dočkali jsme se. Děkujeme tímto loňským deváťákům – Adamovi,
Vojtovi a Pavlovi, že to nevzdali a rozlučku připravili. Myslím, že jsme se
všichni výborně bavili.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Patronát nad prvňáčky
Vzpomínám na 1. září, kdy se po prázdninách hrnuly davy dětí do
školy a usedaly do školních lavic. Nechyběli mezi nimi ani naši prvňáčci.
Dětem ze Sluníčkové a Duhové třídy nastala nová etapa života, kterou je
v prvních krůčcích začala provázet paní učitelka Pavla Fousová a Lenka
Peršínová. Nebyly to ale jen ony, které je zasvěcovaly do školních tajů.
Funkce jejich průvodců se tradičně zhostili naši deváťáci v čele s paní
učitelkou Ivanu Matějovicovou. Všichni jsme se těšili ze společně
strávených chvil – návštěvy o přestávkách, pasování prvňáčků, výlov
rybníka, vánoční besídka, předávání vysvědčení, maškarní karneval.
Koronavirová situace nám však překazila chvíle nejočekávanější –
nacvičování na akademii a spaní ve škole. I přesto jsme se ale v závěru
roku stihli rozloučit. Prvňáčci dokázali i v této nelehké době vše, co každý
školák v 1. třídě zvládnout má. Jejich rodiče se ze dne na den stali učiteli,
zároveň museli zajistit chod domácnosti a děti musely školní práci plnit
v domácím prostředí. Patří všem velký DÍK za trpělivost a odvedenou
práci.
Chtěli bychom našim deváťákům velmi poděkovat za jejich
kamarádství a zároveň jim popřát do dalších studijních let hodně
úspěchů, ať jim září slunce na každém kroku a proplouvají životem bez
velkých bouří.
Mgr. Pavla Fousová, Mgr. Lenka Peršínová a žáci 1. A a 1. B

Rok se s rokem sešel a pravý čas
k odchodu a loučení nadešel
„Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje,
výborný učitel ukazuje a nejlepší učitel inspiruje.“
W. A. WARD
… doufáme, že naše vyprávění, vysvětlování, ukázky
i inspirace Vám v životě pomohou a že na svoji školku nikdy
nezapomenete.
Krásná školní léta a mnoho úspěchů v životě přeje
Vaše Mateřská škola Blatná, Vrchlického
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V době, kdy je třeba plánovat akce typu večerní zábavy o bělčické
pouti, se nedalo nic plánovat, neboť omezení a zákazy byly velmi přísné.
Když už došlo k jistým uvolněním, ale ne těm hygienickým, už se jen
velmi těžko dává vše dohromady. Letos se tedy tradiční pouťová akce
nekonala. Myslím, že to všichni přežijí a třeba se o to víc budeme těšit
na příští rok. Přesto se povedlo menší akce zorganizovat.
V sobotu 27.6. se uskutečnily tradiční skokové závody v areálu
Jezdecké spolku v Podruhlí. Děkuji organizátorům za povedené půldne,
které se vyvedlo i co se počasí týče a návštěvníci se měli nač koukat.
Článek k této akci si můžete přečíst na jiném místě tohoto zpravodaje.

V neděli 28.6. se od rána uskutečnil závod o nejlepšího sekáče Bělčic.
Po prezentaci se počet aktivních účastníků dostal na patnáct. Dvě dámy
a třináct mužů. Políčka o rozměrech 2x5 m byla nachystána a od osmé
hodiny ranní se šlo kosit. Protože nás navštívili členové Spolku sekáčů
a kosců ČR v čele s p. Miroslavem Šobrem, kteří se účastní státních
i mezistátních závodů v kosení, bylo o vítězích předem rozhodnuto.
Ale nešlo o to, kdo vyhraje. Především šlo o zábavu a pánové „kosci”
nám předvedli spoustu zajímavých ukázek, týkajících se kosení trávy,
jako např. naklepání kosy, sečení s velkou 130 cm dlouhou kosou, styl
a pohyb při sekání a jiné zajímavosti. Vše bylo velmi poučné. Při loučení
jsem se s pány domluvil, že je na příští kosení (bude-li) opět pozveme.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce. Junákům
za odbornou porotu a obsluhu výčepu. Věrce, Jitce a Janě za přípravu,
moderování a předání cen, zaměstnancům Měú Bělčice za přípravu
a úklid. A děkuji především aktivním účastníkům za jejich odvahu ukázat
své umění a zároveň zvu všechny zájemce, aby se také v následujícím
ročníku zúčastnili. Je to opravdu velmi příjemně strávené dopoledne.

Bělčicko
V letních měsících se na venkově
vždy vše točilo okolo žní. Nejinak je
tomu i letos. Samozřejmě se v dnešní
době nepodílí na sklizni obilí takový
počet lidí jako v (ne tak vzdálené)
minulosti, ale stejně jako v minulosti
Bělčice
i dnes je to jasný ukazatel vrcholícího
léta. Po žních se rok vždy neobyčejně rychle
překlápí k podzimu. Letošek je velmi zvláštní rok.
Přinesl spoustu útrap. V souvislosti s pandemií Covid-19 se toho už
řeklo a napsalo spoustu. Nikdo dnes neví, co se bude odehrávat v blízké
budoucnosti. Jasné je, že dopad pandemie nás asi ještě čeká a nezbývá
než si přát, aby nebyl příliš tvrdý. Jsem rád, se nám tady u nás Covid-19
neprokázal a nikdo prozatím neměl žádnou újmu. Věřím, že to tak bude
i nadále.
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V neděli se také odehrál v bělčickém kostele sv. Petra a Pavla unikátní
koncert klasické hudby pánů Petra Hostinského (varhany) a Pavla
Herzoga (trubka). Muzikanti spustili hodinový koncert ve 14:30 a všem
přítomným se výkon obou hodně líbil. Akustika v kostele dodala tu
správnou atmosféru a požitek náležitě umocnila. Věřím, že pánové
u nás nebyli naposledy a zavítají k nám s novým programem, který prý
připravují. Budeme se těšit.
Závěrem bych chtěl nám všem pořád, aby pandemie již ustoupila
do takové míry, která nás přestane omezovat v soukromém i profesním
životě. Dětem přeji super prázdniny a aby mohly hned po prázdninách
už normálně chodit do školy, jak byly zvyklé. Těm, kdo nebyl zatím na
dovolené, přeji příjemný odpočinek v tuzemsku či zahraničí a ti, kteří
mají dovolenou již za sebou, aby odpočatí s chutí mohli chodit do práce.
Pavel Vejšický, starosta

Vítání nových občánků v Bělčicích
V sobotu 13.června v obřadní síni bělčické radnice proběhlo vítání
občánků nejen z naší obce, ale i z obce Uzeničky. Obřadu se z důvodu
nákazové situace zúčastnili pouze rodiče s dětmi. Dětí bylo málo, neboť
někteří rodiče slavnostní obřad odložili. Spolu s nimi doufáme, že
nákazová situace na podzim bude příznivější.
Vítané děti:






Sofie Hlaváčová z Bělčic
Ella Chodorová z Bělčic
Tomáš Melichar ze Závišína
Jana Holmanová z Uzeniček

Ještě jednou přejeme všem dětičkám a jejich rodinám do dalšího
života hodně štěstí, zdraví a hodně krásných, společně strávených chvil.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném obřadu vítání moc
děkujeme.
Hana Bobková, matrikářka

se Tomáš Ježek z 9. třídy podělil se svými soupeři o 4. - 8. místo.
Pochválit musíme také Filipa Jelínka ze 7. třídy za 5. místo v okresním
kole Zeměpisné olympiády. Na začátku března jsme ještě stihli poměřit
své znalosti v okresním kole Chemické olympiády. Oba naši soutěžící
z 9. třídy se stali úspěšnými řešiteli, a navíc potěšili hezkým umístěním
– Tomáš Ježek 3. místem a Vojtěch Urban 6. místem.
Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy!
Děkujeme i všem našim žákům, kteří poctivě pracovali po celý školní
rok. Poděkování patří také rodičům za podporu školy a v letošním školním
roce též za vzornou spolupráci v průběhu distanční výuky. Děkujeme
a přejeme příjemné prázdniny. V září se budeme těšit na shledanou!

Prázdniny
Prázdniny se k nám už blíží,		
panika se s nimi šíří.		
Jak my si je užijeme,		
když jet k moři nemůžeme?		

Užijeme si slasti
v naší krásné vlasti.
Vodu – tu já miluji,
potápění zbožňuji.
M. Schořovský, 6. třída

Jezdecké závody Bělčice
– Podruhlí 2020

Zprávičky z bělčické školičky

Škola jsme sice malá, ale děti máme šikovné. I letošní školní rok stihli
naši žáci posbírat řadu pěkných umístění v olympiádách a soutěžích. Na
podzimních atletických závodech v Blatné vybojovala Rozálie Kubíková
ze 7. třídy ve skoku do výšky 3. místo. Sérii vědomostních soutěží jsme
zahájili účastí na okresním kole Fyzikální olympiády, kde naši soutěžící
získali první medailová umístění. V kategorii 9. tříd obsadil 1. místo
Tomáš Ježek, který výrazně bodově unikl svým soupeřům a zajistil si
postup do krajského kola. Jeho spolužák Vojtěch Urban získal 2. místo
a Adam Španihel figuroval ve výsledkové listině na 5.- 6. místě. Ani jejich
mladší spolužáci se nenechali zahanbit. Kristýna Kumpová z 8. třídy
přivezla diplom za 3. místo. Úspěšnými řešiteli se stali také její spolužáci
Adriana Tintěrová (5. místo) a Vilém Viktora (7. místo). Následovala
klání v cizích jazycích. V Konverzační soutěži v anglickém jazyce obsadil
Filip Sadílek z 9. třídy 3. místo a Simona Lišková ze 7. třídy skončila ve
své kategorii na 6. místě. V Konverzační soutěži v německém jazyce

Také my jsme do posledních chvílí nevěděli, zda se bude moci
uskutečnit letošní ročník jezdeckých závodů, pořádaných Jezdeckým
spolkem Bělčice ve spolupráci s Městem Bělčice. Závody se nakonec
uskutečnily v plánovaném termínu 27.6.2020. Na programu byly
tradiční soutěže: parkurové dvoufázové skákání, terénní parkur a ukázka
voltižního ježdění členů našeho voltižního kroužku. Voltižovalo se na
třech koních různých velikostí a cvičencům bylo od čtyř do patnácti let.
Během dne se představili jezdci z deseti sportovních oddílů při zhruba
padesáti startech. Počasí přálo, občerstvení bylo kvalitní především
díky masným výrobkům zdejšího ZD. Díky patří našim dlouholetým
sponzorům, kteří nás podpořili v dnešní nelehké situaci. Také velké
množství diváků přispělo k výborné atmosféře jezdeckého zápolení.
Na závěr mi dovolte pozvání na podzimní jezdecké závody, které se
mají uskutečnit 26.září 2020.
Zbyněk Novotný, JS Bělčice
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Naši jubilanti

Březí

RYBÁŘI BĚLČICE
Dne 20. června se uskutečnily již tradiční rybářské závody v Bělčicích
na rybníku Polívka. V letošním roce probíhal již 14. ročník. Účast byla
hojná, a to i přes nepříznivé počasí. Od rána pršelo. Bohužel vydrželo
po celý den. Ale věrné rybáře to neodradilo a vydrželi až do pozdních
večerních hodin. Bylo vidět, že rybáři se vody nebojí, a i přes nepřízeň
počasí považuji tyto závody za vydařené.
Každý si v šest hodin ráno vylosoval své číslo se stanovištěm chytání, kde
strávil první část závodu až do devíti hodin. Po pauze na občerstvení se
soutěžící přesunuli na své druhé stanoviště, a to jak děti, tak i dospělí.
Každý popadl svou židličku, prut, návnady, a letos především pláštěnku
a stěhoval se stylem „škatulata hejbejte se”.
Konec závodů nám ohlásilo poledne. Poté proběhlo vyhlášení vítězů
a rozdání medailí.
V dětské kategorii ze šestnácti soutěžících uspěli tito rybáři:
1. místo – Tomáš Kuklík s 52 cm
2. místo – Václav Hudeček s 45 cm
3. místo – Zdeněk Hlaváček s 36 cm

Malý Vladimír		
Citterbart Pavel		
Fousová Jaroslava		
Sloupová Jaroslava		
Machovcová Jaroslava
Válal Zdeněk		
Jeníček Karel		
Sloup Vlastimil		

Do

u b rav i c e

Všem oslavencům, kteří oslavili
či teprve oslaví v průběhu května,
června, července a srpna svá životní
jubilea, přejeme do dalších let pevné
zdraví, mnoho životního elánu,
spokojenosti a pohody.

76 let
63 let
76 let
80 let
83 let
82 let
62 let
60 let

Krátce o dění
v Doubravici
Sázení květin kolem
pomníku padlých

V pátek 12.6.2020 v podvečer se sešly
místní hasičky a společnými silami zkulturnily
pomník padlých, který se nachází uprostřed návsi. Vyplely prostor
kolem pomníku a nasázely nové květiny.

V dospělé kategorii se umístili:
1. místo – Tomáš Šíma s 281 cm
2. místo – Pavel Sadílek s 198 cm
3. místo – Pavel Kraus s 168 cm
Velké poděkování patří Městu Bělčice za zapůjčení stanu, pípy
a pivních setů. Druhý den při úklidu rybářského vybavení se ukázalo,
jak má kdo silný vůz a šikovné ruce za volantem. Nejeden rybář na
rozbahněné louce se svým vozem zapadl. Od čeho jsou kamarádi, aby
pomohli zatlačit a vytáhnout.
Rybářských úlovků nebylo mnoho, i rybám ve vodě bylo chladno.
Na příští závody máme objednané lepší počasí, přijďte se osobně
přesvědčit. Jste všichni srdečně zváni.
PETRŮV ZDAR

Výzva pro občany Města Bělčice
Žádám převážně místní pejskaře, aby si při procházkách a venčení
svého čtyřnohého miláčka nosili sáčky na psí exkrementy. Není nic
příjemného do něčeho takového šlápnout, nedej bože po něčem
takovém uklouznout. Toto převážně platí pro majitelé menších ras psů,
neboť si majitelé myslí, že jejich malé hovínko není vidět. Ale je tam. Je
na chodníku, v parku, u školy, u obchodů atd…. .
My osobně máme doma německého ovčáka a věřte mi, že do jeho
exkrementu byste nechtěl nikdo šlápnout. Stalo se mi osobně, v době
coronavirové pandemie, kdy byly zakázané návštěvy a různá cestování,
že v naší Újezdecké ulici a části náměstí se ve večerních hodinách
procházeli neznámí občané, kteří zde normálně nebydlí a venčili své
malé pejsky. Kdekoliv. Každý obrubník musí označkovat, parčík u sochy
sv.Barbory a jeho přilehlé části.
Mějte prosím na paměti, že každý chce mít u svého domu uklizeno.
Věřím, že se situace v Bělčicích vylepší k lepšímu tím, že každý začne
u sebe. Moc Vám za to děkuji a nejen já, ale i maminky s malými dětmi.
Věra Mašková Vaňáčová

Pasování předškoláků
v MŠ Doubravice
MŠ Doubravice uskutečnila 23.6.2020 na školní zahradě
pasování předškoláků. Na úvod zahrálo divadlo Totem své představení
„Badatelské pohádky“, následovalo vystoupení dětí, které vyvrcholilo
operetkou „Červená Karkulka“. Na úplný závěr došlo k pasování
budoucích prvňáčků, které bylo velmi emotivní. Slzičky se objevily nejen
na tvářích paní učitelek, rodičů, ale i samotných dětí.
Text a foto: Marcel Bečvář a Jana Kopalová
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Den dětí
Poslední květnová sobota patřila
v Hajanech dětem. V odpoledních
hodinách pro ně byly připraveny za
hospodou různé soutěže a skákací
hrad. Jelikož, kvůli nařízení vlády, se
neuskutečnily některé kulturní akce, děti
H a ja n y
si je vynahradily v soutěžích. Na začátku
si každý upletl pomlázku a na jednotlivých
stanovištích za splnění úkolu získal barevnou stuhu.
Na konci každé dítě obdrželo malý dárek. Nechybělo malování vajíček,
slalom s vejcem na lžíci ani typické velikonoční rachtání. Došlo i na pálení
čarodějnice a opékání vuřtů. Pro všechny byla připravena zmrzlina
a spousta dobrot, které upekly šikovné maminky. Děti byly nadšené, že
se po dlouhé době vidí a odpoledne si užily. Velký dík patří všem, kteří
se na přípravě akce podíleli.
Hana Gregorová, knihovnice

Výlet na Šumavu
Na konci školního roku připravilo SDH Hajany pro mladé hasiče
víkendový pobyt na Zlaté Studně. Odjíždělo se už v pátek odpoledne
od Hajanské hospody. Cesta i s občerstvovací přestávkou rychle uběhla,
a tak se děti natěšené na dobrodružství hned po příjezdu na chatu
pustily do průzkumu okolí. Největším hitem se stal nedaleký potok,
a ačkoliv byla voda studená, našli se i odvážlivci, kteří smočili nejenom
nohy. Večer si děti zahrály fotbal, grilovalo se a povídalo dlouho do noci.
Sobotní dopoledne bylo věnované sportu. Děti po snídani
absolvovaly ranní rozcvičku, osvěžení v potoce, potrénovaly střelbu ze

vzduchovky a zahrály si míčové hry. K obědu nám přivezli rodiče jednoho
z dětí výtečný guláš a pak jsme se všichni společně vydali na výlet. Cílem
cesty byla rozhledna na skokanském můstku v Zadově. Protože jsme
dětem neřekli, kudy se půjde, musely pomocí různých nápověd a také
buzoly, vždy na křižovatkách zjistit směr další cesty. V Zadově jsme se
občerstvili, pokochali se pohledem na krásy Šumavy a vydali se zpět na
chatu. Po večeři byla pro děti připravená stezka odvahy.
V neděli po snídani a rozcvičce jsme se sbalili a vyrazili už auty na
Rechle, kde jsme se vykoupali v řece Vydře. Po obědě na Modravě jsme
zamířili k Srní do vlčího výběhu. Měli jsme štěstí, z vyhlídky byla vidět
celá smečka při odpoledním odpočinku. Kolem čtvrté hodiny jsme se
rozjeli k domovu.
Počasí nám celý víkend přálo. Děti i dospělí si pobyt v přírodě užili
a věřím, že v budoucnu zase něco podnikneme.
vedoucí mladých hasičů Hana Gregorová

Místní tradice

V květnu jsme byli nuceni zrušit
některé plánované akce, a to
především pouťovou oslavu v naší obci
spojenou se zaléváním máje. Proto si
tuto společenskou akci připomeneme
alespoň několika fotografiemi, jejichž
Hor sín
autorem je pan Václav Machovec,
no
který v předloňském roce sestavil knihu
s dobovými fotografiemi pod názvem „Hornosín
ve starých fotografiích“. Zde jsou zaznamenány události téměř za
jedno století. Obec ji nechala vydat u příležitosti srazu rodáků. Po
jejím zhlédnutí společně s obyvateli a rodáky musím říci, že zde máme
vynikajícího fotografa, který se ze srdce věnuje své zálibě a ze starých
rodinných fotografií dokázal utvořit nádhernou a přehlednou knihu
s popisky.
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Poděkování

Jménem všech zastupitelů obce bych ráda poděkovala našim
spoluobčanům a mládeži za pomoc při vyklízení obecních lesů
a s tím i spojeným vysazováním mladých stromků a vyžínání. Na jaře
v letošním roce se podařilo vysadit 2500 smrků, 2000 buků, 150 borovic
a 150 olší. V současné době doufáme, že nebude příliš velké sucho
a jejich růstu se bude i nadále dařit. Již suché a napadené stromy
kůrovcem, jsou pravidelně vytěžené, obec je tak prodává zájemcům
o palivové dřevo. Jeho množství je zapotřebí nahlásit u starosty obce
pana Františka Vrbského. Při jeho rozvozu pomáhají zdejší dobrovolní
hasiči a obyvatelé.

Třídění odpadu

Nadále je zde kladen důraz na údržbu zeleně a pořádku. Na návsi
jsou přistavené kontejnery na tříděný odpad. Jedná se o kontejner na
sklo, plasty, papíry a drobnou elektrotechniku. Dle ročního období, jsou
připraveny kontejnery na travnaté porosty a také specielně na větve
stromů. Všechny jsou označené, pro zvýšený a dobrý přehled obyvatelů.
Zhruba dvakrát ročně se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
Oznámení na jeho uskutečnění bývá zveřejněno úřední vývěsní tabuli,
na internetových stránkách obce a také současně vyhlášením v místním
rozhlase. Odpadové kontejnery na komunální odpad umístěné za
budovou dílny jsou tématem k  nekonečnému projednávání a řešení na
schůzích zastupitelů obce. Bohužel zde bylo spatřeno již nemálo cizích
vozidel. Lidé o tomto sběrném místě vědí a odváží sem svůj odpad,
bohužel někdy se divíme, čím jsou zaplněné. Jsme tedy nuceni tento
prostor zabezpečit kamerovým systémem a předcházet tak zneužívání
tohoto místa.

se bohužel nemohl účastnit, a tak dal Martin Ráž dohromady veškeré
potřebné organizační plány, jenž musel dodržet dle instrukcí zástupců
Viktorie a tím i spojené přípravy dětí před samotným vstupem na hřiště
s hráči. Naším fotografem byl pan Petr Hroník, který měl také možnost
vstoupit do divákům nepřístupných míst. Poskytl nám tak fotografie
z průběhu celého dopoledne, což je skvělé. Oběma též děkujeme. Bylo
to super!
Jana Čtveráková

Zlatá svatba

Plán akcí

11. července pořádá SDH a Obec Hornosín slavnostní akt k výročí
125 let od založení SDH v naší obci. K tanci a poslechu zahraje hudební
skupina „Kudrnáči.“
Třetí prázdninový víkend 17.7. – 19.7. po vzájemné domluvě rodičů
uspořádáme tradiční stanový tábor společně s dětmi opět na louce
za kulturním domem. Tentokrát by se uskutečnil od pátku do neděle,
abychom si to všichni užili. Nebude samozřejmě chybět oblíbená
stezka odvahy spojená s příslovím „Kdo se bojí, nesmí do lesa“, kterou
naplánuje jakožto v loňském roce Jiří Pobuda. Současně bychom chtěli
také uskutečnit společný výlet na kolech po okolí, což naše děti zajisté
ocení. K dispozici bude i venkovní pingpongový stůl, který v loňském roce
zakoupila naše obec k venkovním pohybovým aktivitám pro občany.
Rozloučení s prázdninami proběhne koncem srpna. Termín ještě
upřesníme, abychom se společně s dětmi mohli sejít v co největším
počtu. Skákací hrad soutěže a odměny budou pro děti připraveny.
Odpoledne bude zakončeno opékáním.

Chlum

Den 6.6.1970 se stal významným
dnem pro dva mladé lidi. Slečna Alena
Boudová si v obřadní síni v Blatné vzala
za manžela pana Josefa Červenku. Tuto
událost si letos Červenkovi po padesáti
letech manželství v kruhu rodinném
připomněli. Do dalších let Vám přejeme
hodně zdraví a štěstí.

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY

Chceme touto cestou upozornit všechny řidiče, kteří projíždí
naší poklidnou obcí, aby brali na zřetel, že jsou zde úzké cesty, méně
přehledná místa, zatáčky a na návsi několik propojených cest. Místní
občané jsou zvyklí v určitých místech dokonce i zastavit. Je zapotřebí, aby
se zde jelo s co největší opatrností. Také se uprostřed návsi shromažďují
děti. Velmi často je rychlost nepřiměřená již na okraji obce.

Mladší přípravka na Viktorii Žižkov

Za rodiče fotbalistů mladší přípravky TJ Sokol Bělčice bych chtěla
touto cestou poděkovat panu Milanu Richterovi, který se zasloužil o to,
že naši nejmladší sportovci vyváděli hráče fotbalového klubu Viktoria
Žižkov v utkání proti hráčům Dukly Praha, který se uskutečnil 7. března
na žižkovském sportovním fotbalovém hřišti, a to současně i v přímém
televizním přenosu. V dresech pražské Dukly si kluci také zahráli
s mladými hráči Žižkova. Pro kluky a pro nás to byl skvělý a neobyčejný
zážitek. Poděkování si také zaslouží vedení TJ Sokol, které poskytlo
finanční podporu na dopravu a občerstvení pro všechny zúčastněné.
V neposlední řadě nemohu opomenout trenéra starší přípravky
Martina Ráže, který nahradil našeho trenéra Martina Kočovského. Ten

V Chlumu se tentokrát podíváme
do historie a to do roku 1898
Protokol
Sepsaný dne 1. Září 1898 u c. k. okres. Hejtmanství v Blatné.
Předmětem
jest výslech bratří Jana a Václava Vaňáče ohledně obžaloby učitela
Havláta naně vznesené, že syna jeho při pračce stloukli.
Obvinění udávají:
Doznáváme, že jsme jdouce z Blatné z kostela domů natloukli spolužákovi
Havlátovi v lese mezi Blatnou a Chlumem a to proto, poněvadž na
nás žaloval. Dodáváme, že Havlát se pral taky. Bylo nás ostatně více
školáků z Chluma a na druhé straně také více z Kocelovic. Z Chluma byli
přítomni Marie Spilková, Karolína Zelenková, Růžena Vaňáčová a Marie
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Kropáčková. Dále František Potůček, Frant. Koblih, Václav Bouda,
František Jančar a Alois Thorovský. Tito ve směs dokážou, že mi jsme
udělali začátek a to z důvodu neuvedeného.
Václav Vaňáč
Jan Vaňáč
Václav Vaňáč, otec dětí přítomných udává
Když mi sděleno bylo, že prý moji chlapci Havláta bili, potrestal jsem
je ovšem v nepřítomnosti pana Havláta. Starostovi obce Chluma jest
však známo, že potrestáni byli, jakož vůbec ví, že hochy vždy trestám,
když něco provedou. Co se týká náhrady škody nemohu ničeho platiti
a moje majetkové poměry jsou takové, že bych žádaný obnos nesehnal.
Co se potrestání hochů týče, musím dodati, že v přítomnosti starosty
potrestáni budou.
Václav Vaňáč
Zapisovatel: Oulehle
Všem pánům starostům obcí!
Bylo pozorováno, že majitelé lesů zdejšího okresu v četných
případech o své újmě lesy kácejí a pozemků takto získaných k polním
hospodářství používají.
Ježto takové jednání, opomene-li se při tom za žádati o zdejší
povolení, tvoří skutkový podklad přestupku §2. Lesního zákona, vyzývám
pana starostu, aby případy jím zpozorované Ihned sem oznámil.
V Blatné, dne 16.listopadu 1898
C. k. okresní hejtman
Miluše Kordulová

Naši jubilanti

Chobot

V měsíci dubnu, květnu, červnu
a červenci oslavili své životní jubileum:
Kozáková Eva, Koníček František,
Miklas Jan, Sloupová Květa, Němcová
Zdeňka a Kadlecová Olga

V měsíci srpnu a září své životní jubileum
oslaví:
Miklasová Marie, Němec Jaroslav a Vaňková Marie
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší,
pevné zdraví a pohodu.
Miloš Kadlec – starosta

Máme nový traktůrek

V rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje jsme pořídili nový zahradní
traktůrek Rider STIGA Park Pro 340 IC-4WD s příslušenstvím na údržbu
zeleně v obci a údržbu obecních komunikací v zimním období celkové
hodnotě 255 000,- Kč. Z dotačního programu od Jihočeského kraje nám
byla přispěna částka 153 000,- Kč.
Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

Nohejbal
V sobotu 22.8.2020 se bude od 8:00 hod. konat tradiční turnaj
v nohejbale trojic a večer bude následovat příjemné posezení s kytarou.
Každý, kdo si chce zahrát, je vítán. Kontakt pro přihlášení družstva: Miloš
Kadlec – 736 129 474.
Tereza Kadlecová

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

„Základní příčinou potíží je to,
že v moderním světě jsou hloupí
sebejistí, zatímco inteligentní jsou plní
pochybností.“
Bertrand Russell

ODPADY - od 1. 1. 2020 došlo k navýšení místního poplatku za
odstraňování komunálního odpadu 500,- Kč/osoba, 250,- Kč/dítě do 10ti
let a 700,- Kč/ rekreační objekt, pro účastníky táborů se poplatek zvedl
na 2,- Kč/osobu/den. Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu zaznamenal rekordní nárůst, občané se opravdu snažili. Obec
za tuto službu zaplatila rekordních 131 782,- Kč, což je dvojnásobek
běžných ročních nákladů.
VÝVOZ POPELNIC A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - Obec vede a dokládá
evidenci o vyvezeném komunálním, velkoobjemovém, nebezpečném
i vytříděném odpadu i bioodpadu, v polovině června proběhla na
obci kontrola z EKO-KOMu, vše bylo v pořádku. PROSÍME, TŘIĎTE,
a děkujeme všem, kteří tak již dlouhodobě činí. V letošním roce se již
nebudeme vracet k zimnímu svozu komunálního odpadu a celoročně
bude 14ti denní svoz KO. Obec zakoupila odpadové nádoby a nabízí je
občanům k odkoupení za opravdu výhodné ceny:
Popelnice plechová – 110 l, síla plechu 1,0 mm
Popelnice plastová – 120 l na kolečkách
Popelnice plastová – 240 l na kolečkách
Kontejner plastový – 1.100 l			

872,- Kč
593,- Kč
787,- Kč
5 191,- Kč

Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
7.00 – 12.00		
Středa
7.00 – 12.00		
Čtvrtek				
Pátek
7.00 – 12.00

12.30 – 14.00
12.30 – 14.00
16.00 – 18.00

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
– převážně se jedná o PARKOVÁNÍ a SKLÁDKOVÁNÍ na obecních
pozemcích. ŽÁDÁME VÁS , buďte ohleduplní, ať již občané, nebo
podnikatelé, užívání veřejného prostranství k parkování, skládkování, či
jinému užívání, NENÍ NÁROKOVÉ, což nikoho z Vás neopravňuje druhé
omezovat, obtěžovat, nebo dokonce ohrožovat svoji netolerantností
a bezohledností, děkujeme za pochopení.

O čem víme, že se chystá?
•
•

Víkend 1. – 2. 8. 2020 – Pouť ve Vrbně,
sobota 1. 8. Pouťové rybářské závody Vrbno 2020
Sobota 29. 8. – Koncert duchovní hudby v kostele v Kadově

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

Hasiči
I přesto, že byl letošní ročník naší soutěže O pohár starosty obce
zrušen, tak se v pondělí 6.7.2020 od 13 hodin uspořádala hasičská
brigáda na úklid a údržbu našeho sportovního areálu. Tímto chci všem
zúčastněným poděkovat za vykonanou práci.

Akce v Poli
Sezonu 2020 jsme začali 6.6 pozdním pálením Čarodejnic. Vzhledem
k situaci jsme letos nepořádali lampionový průvod. Počasí nám od
setmění moc nepřálo. I přes déšť jsme se statečně a hojně zdrželi. Opět
jsme měli maso a poprvé i něco na zub. K tanci a poslechu hrál Jan Holý.
V sobotu 4.7 jsme pekli bramboráky na návsi z 16 Kg brambor zbyly
2 bramboráky. Ochutnat přišli i z Vrbna a prošli jsme.
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Pálení čarodějnic

byla opět zapojena vodárna a osazena zrekonstruovaná pumpa. Po
rozvolnění některých opatření a povolení menších společenských akcí
byla opět otevřena hospůdka, na jejímž dvorku se „slavnostněji“ peklo
maso, o které se postarali někteří kocelovičtí myslivci.
V tento čas si snad mohu dovolit prohlásit, že největší nápor
koronavirové nákazy je snad již za námi. Jsem rád, že v naší obci jsme
ji přežili bez úhony a neměli ani jednoho nakaženého. Doufejme, že
se svět vrátí opět do normálu a nákaza se k nám nebude chtít po čase
opět nastěhovat. Toto období nám jistě něco vzalo, ale možná i dalo…
třeba jen podněty k zamyšlení, ať už byl důvod k této celosvětové situaci
jakýkoliv.
Za obecní úřad mohu slíbit, že neuskutečněné kulturní akce se budeme
snažit buď plnohodnotně, nebo alespoň částečně nahradit ještě do
konce tohoto roku.
Martin Lukáš

Pečení bramboráků

Aby těch akcí nebylo málo v sobotu 27.6.jsme dostali chuť na pečená
játra a vepřové. Zavítala i paní starostová.

Další akce
18.7.2020 rybářské závody
31.7.2020 pečení kachen

Doba koronavirová
v Kocelovicích
Jako ve všech dalších okolních
vesničkách a městech, tak i u nás
v Kocelovicích se společenský život
kvůli rozšíření koronavirové nákazy
Ko
c e l o v i c e prakticky do celého světa počátkem března
úplně zastavil. Budova bývalé školy se stala
na několik dlouhých týdnů uzavřenou. Pan hostinský
nemohl čepovat pivo v pravidelných otevíracích hodinách, stolní
tenisti nedokončili sezonu, jejíž část odehrávají v Kocelovicích na sále,
neoslavili jsme společně svátek všech žen a v měsíci květnu se nesešli
při společenském večeru. Ani pálení čarodějnic u rybníka Malý jsme si
letos nedopřáli.
Pár věcí se ale u nás i v této (nebo spíše po této) nelehké době
událo. Jako místní hasiči a hasičky jsme se v menším počtu sešli za
účelem stavby máje, abychom to v Kocelovicích maličko rozveselili. Vše
samozřejmě proběhlo za dodržení všech hygienických a bezpečnostních
pravidel. Sice májka svou výškou netrhala rekordy jako v předchozích
letech, ale i tak si myslím, že se nám povedla, a alespoň této tradici
jsme i letos dostáli. Kromě máje bylo nutné dále vyměnit několik tašek
na garáži obecního traktoru, jelikož se našlo pár míst, kudy již dovnitř
polehku zatékalo. Počátkem měsíce června proběhl každoroční sběrný
den před budovou obecního úřadu. Na nakládku nebezpečného odpadu
plynule navázal sběr železného šrotu, který provedl místní hasičský sbor.
Ještě v tentýž den došlo k instalaci nové betonové skruže vyčnívající
nad úroveň terénu na studni u hřbitova. Stará skruž již začínala mít své
nejlepší roky za sebou a hrozilo její zborcení. V následujících týdnech

Přehled počasí v březnu a dubnu 2020
v Kocelovicích a blízkém okolí
Březen 2020 byl s průměrnou teplotou 4.0 °C slabě teplotně
nadnormální (normál je 3 °C). Nejtepleji bylo 19.3., kdy teplota
vystoupila až na 17.9 °C, nejchladněji pak 23.3., kdy teplota poklesla
na -6.6 °C a při zemi až na -9.1°C., tak co kvetlo, mohlo pomrznout.
V březnu bylo 13 dnů s teplotou pod nulou, celo denní mráz se už ale
nevyskytl. Přízemní mráz byl ve 23 dnech.
Srážkově byl březen s úhrnem srážek 33.8 mm slabě podnormální
(normál je 37.9 mm). Nejvyšší denní úhrn (6.9 mm) byl naměřen
10.3. Nějaké srážky se vyskytly v 18 dnech, v devíti dnech pak byly
výraznější. V sedmi dnech se objevily sněhové vločky a ve dvou dnech
ležela sněhová pokrývka v 7 hod ráno do výšky 1 cm (při sněžení byla
i vyšší, ale rychle tála). Celkem v březnu bylo 87.6 hodin se srážkami.
Sluneční svit v březnu byl výrazně nadnormální (naměřeno
179,6 hodin svitu, normál je 128.1 hodin). Nejdéle slunce svítilo
30.3., 12.2 hodiny. Ve třech dnech slunce nesvítilo vůbec.
Březen byl větrný, max. náraz 24.7 m/sek (88.9 km/hod) byl naměřen
12.3. V březnu bylo 13 dnů se silným větrem a 3 dny s bouřlivým
větrem. Čtyři dny byly s mlhou, čtyři dny byly jasné, 11 dnů zatažených.
Bouřka se nevyskytla.
Duben 2020 byl výrazně teplotně nadnormální. Průměrná teplota
dubna byla 10.2°C, normál je 7.5°C. Nejtepleji bylo 28. dubna, 22.0 °C,
nejchladněji 1.4., -6.8°C. Při zemi teplota poklesla až na -10.5°C a tento
mráz už opět mohl škodit zahrádkářům a zemědělcům. V dubnu bylo
ještě 5 dnů s mrazem ve dvou metrech a 21 dnů s mrazem při zemi.
Srážkově duben nebyl výrazně podnormální měsíc, spadlo 28.1 mm
srážek, normál je 35.4 mm, ale co je zajímavé, že všechny srážky spadly
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ve třech dnech, jinak vůbec nebyly. Tak kritické sucho na pokračování.
Nejvíce napršelo i s kroupami 18. dubna, 9.7 mm, kroupy měly průměr
až dva cm, byly ale řídké a padaly krátkou dobu. 19.4. pak byly sněhové
přeháňky, ale sníh rychle roztával. V dubnu bylo pouze 23,7 hodiny se
srážkami.
Sluneční svit byl v dubnu mimořádně nadnormální, slunce svítilo
301.5 hodiny, což je 179 % normálu. Přes 300 hodin bylo v minulosti
pouze v roce 2007, kdy slunce svítilo 313.7 hodiny. Nejdéle slunce svítilo
20., 22. a 23.4., po 13.6 hodinách. Každý den byl s nějakým slunečním
svitem.
V dubnu stojí za pozornost 10 jasných dnů a jen dva zatažené a pouze
jeden den s bouřkou. Byl to zcela netypický duben, aprílové počasí se
nekonalo.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice 1.5.2020

Přehled počasí v květnu a červnu
2020 v Kocelovicích a blízkém okolí

Květen 2020 byl po dlouhé době měsíc s podprůměrnou teplotou.
Vypočítaná průměrná teplota 11.2°C je o 1.4°C nižší než průměr.
Nejteplejší den byl 9.5., kdy teplota vystoupila na 23,9°C. Nejchladněji
bylo naopak 12.5., kdy byl poslední mrazový den letošního jara, teplota
klesla na -0.4°C. Při zemi byl největší mráz 6.5., -5.0°C. Přízemní mráz se
v květnu vyskytl v šesti dnech.
Srážkově byl květen nadnormální, spadlo 74.9 mm vody, normál je
61.5 mm. Nejvíce napršelo 11. května, 23.5 mm vody (23.5 litrů vody
na metr čtvereční). Slušná zálivka po též dlouhé době, ale na trvající
sucho to nestačí. Tuhé srážky se v květnu nevyskytly. Srážky se objevily
celkem v 18 dnech, na hodiny trvaly celkem 83 hodin. Výpar v květnu byl
76.9 mm vody, s množstvím srážek to je v rovnováze, tak i proto se
nesnižuje deficit vody v přírodě.
Sluneční svit byl v květnu slabě podnormální, slunce svítilo
202.4 hodin, normál je 221.4 hod. Nejdéle slunce svítilo 18. května,
14.4 hodiny.
Největší náraz větru byl naměřen 2. května, 18.1 m/sek., celkem byly
4 dny se silným větrem. Ve 4 dnech byla pozorována slabá bouřka. Ve
čtyřech dnech byla též mlha a jeden den byl bez měřitelného slunečního
svitu. V květnu byl jeden jasný den a 10 dnů se zataženou oblohou.
Červen 2020 byl teplotně slabě nadnormální (průměrná teplota
16.2°C, normál je 15.8°C). Nejteplejší den byl 28.6., teplota vystoupala
na 28.2°C, nejchladněji pak bylo 2., teplota klesla na 6.8°C. Při zemi pak
bylo tento den pouhých 2.8°C. Letní dny byly v červnu pouze 3. Tropický
ani jeden.
Srážkově byl červen výrazně nadnormální, napršelo 107.5 mm srážek,
normál je 71.8 mm. Nejvíce pršelo 10.6., 22.0 mm. V červnu pršelo ve
24 dnech, na hodiny 140.9 hodin. Výpar v červnu byl 70.1 mm, srážky
převažovaly nad výparem, to nejhorší sucho je zatím zažehnáno. Alespoň
do hloubky 20 cm.
Sluneční svit v červnu byl podnormální, slunce svítilo 188 hodin,
normál je 221.4 hodin. Nejdéle slunce svítilo 12. června, 14.2 hodiny.
V červnu byly pouze dva dny se silným větrem, pět dnů s bouřkou,
4 dny s mlhou a 4 dny bez slunečního svitu. Žádný den nebyl zcela
jasný, zato bylo 15 dnů zatažených. Největší náraz větru byl naměřen
6.6. – 58 km/hod.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 2.7.2020

Zprávy z Lažánek

Letos kvůli COVID- 19 se nekonali
žádné akce, pár mužů postavilo menší
májku, protože se staví každý rok ručně.
Škoda, nekonalo se ani velikonoční
křístání, pálení čarodějnic, stavění
májky veřejně, prvomájový průvod, vše
La žá n ky
jsme museli všichni oželet. Proto se v této
době postupně renovoval klub turistů, dělala
se nová elektrika, vybílilo se, položilo se nové
linoleum, zabudovala se nová kuchyňka, výměna dveří. Poprvé se klub
otevřel 20.června 2020

Tajné narozeniny

Dne 20.června na tajné narozeniny, které se dlouho oddalovali kvůli
COVID -19 byla pozvaná naše skupina SPaDLa.75. narozeniny oslavil
Pavel Šetele z Vrbna. Vždy pro nás hrával na harmoniku o masopustu,
posvícení, při různých akcí a narozeninách. Na akci jsme se nechaly
dovést, protože pršelo a mělo to být překvapení v sukýnkách. Po gratulaci
se oslava pořádně rozjela. Na zpáteční cestu jsme měly zamluvený taxi,
ale jelikož přestalo pršet a nějak se nám líbilo, rozhodlo se, že půjdeme
pěšky. Cesta po půlnoci se nechala šlapat z Vrbna do Lažánek při jedné
menší baterce a já měla jenom boty na podpatku. Ještě jednou přejeme
hlavně zdraví do dalších let. Pavle bylo to SUPER. Miloši děkujeme za
fotky.   
Foto: Miloš Holý z Vrbna

Dětský den

27.června odpoledne na hřišti
byl pro děti dětský den, jízda
zručnosti na kole, různé hry, vodní
radovánky, zatloukání hřebíků, též
požární útok i těch nejmenších, byly
skvělý šlo jim to dobře. K večeru
si všichni opékali buřty, když se
setmělo šla se stezka odvahy. Kdo
chtěl mohl spát ve velkém stanu do
rána. V neděli ráno byl budíček a na
rozloučení byla anglická snídaně na
ohni. Děti byly šťastné, moc si to všichni užili.
Foto: Marie Kovářová Lažánky
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Divadelní představení

1. června 2020 se jelo na večerní představení dvěma auty na zámek
Kozel na divadelní komedii ,,Strašidlo Cantervillské‘‘. Hrál Martin
Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršnová a další. Bylo to moc
hezké, škoda jen, že se nesmělo fotit. Zámecké nádvoří je krásné, samá
růže. Byla to po COVID - 19 zase dobrá kulturní akce. Poděkovat musíme
též řidičům, kteří nás vezli Josef Halaburda a Lucie Kussová. Strašidelná
komedie se moc líbila.
Foto: Marie Kovářová Lažánky

Jubilanti v naší obci
Duben–Červen:
Jaroslav Doležal		
Josef Halaburda		
Marie Sedláčková
Václav Červenka		
Hana Váňová		

Kolštrek Křepín 2020
– květen

Ve dnech 7. 5. – 10. 5. 2020 se měl
uskutečnit 13. ročník cykloturistického
setkání pod názvem Kolštrek Křepín.
Tento ročník měl být opět výjezdní.
Tentokrát jsme se rozhodli poznávat krásy
Lnáře
Slovenské republiky, a to oblast hlavního
města Bratislavy. Z důvodu bezpečnostních
opatření a uzavřených hranic v souvislosti s nákazou COVID-19 se
ale plánovaná akce neuskutečnila tak, jak jsme si všichni přáli, nýbrž
individuálně, tzn. každý dle svých možností.
Pravidelní účastníci ze Slovenské republiky vyrazili na cyklovýlet pod názvem Šarišský Kolštrek.
Trasa byla dlouhá cca 37 km:
Prešov – Veľký Šariš – cyklomost
přes řeku Torysu pod Šarišským
hradem – Šarišské Michaľany –
kaplnka a zpět. Počasí cyklistům
vyšlo na jedničku.
Ani my jsme nezůstali pozadu. Tři cyklisté podnikli svůj individuální dvoudenní cyklovýlet do
Brdských lesů, který proběhl bez
sebemenších zádrhelů. Navštívili
Třemšín, Padrťské rybníky, vrch
Praha, vrch Třemošná, vyhlídku
Kazatelna, Jince, zříceninu hradu
Valdek, nejvyšší vrchol Brd – Tok,
U sv. Jana Nepomuckého v Podhájčí
vrch Koruna.
Další účastníci vyrazili na procházku na hnízdiště volavek u rybníka
Hořejší a následující den na cyklovýlet po rybnících mezi Blatnou,
Kadovem a Tchořovicemi.
Nyní se těšíme na nejbližší cykloturistickou akci, která proběhne
v sobotu 8. 8. pod názvem Šerošlap 2020.
Marie Tesařová

60 let
65 let
60 let
70 let
60 let

Do dalších let přejeme všem pevné zdraví
Slovenští kolegové s Šarišským hradným vrchem v pozadí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE
Poslední školní den

Autor: Marie Kovářová Lažánky

Ukončení letošního školního roku neproběhlo jako v letech minulých
v zámeckých prostorách, ale na hřišti za školou. Počasí se umoudřilo a při
celé slavnosti nás příjemně hřálo sluníčko. S kolegyněmi jsme s radostí
přivítaly i školáky, kteří byli po celou dobu vzděláváni distančně. Po
úvodní melodii písně The Sound of Silence a krátkém proslovu ředitelky
školy jsme přistoupili k předávání vysvědčení od těch nejmenších.
Většina školáků si spolu s vysvědčením odnesla pochvalu třídní učitelky
za výborný prospěch. Vysvědčení žákyň Kirči Zemanové a Marušky
Masákové „zdobila“ pochvala ředitelky školy za výborné umístění
v literární soutěži Rosteme s knihou.
30. červen byl zároveň posledním dnem v naší škole pro všech osm
žáků 5. ročníku. Společně s vysvědčením si každý z nich odnesl pamětní
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Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
zve srdečně na

výstavu ilustrací ke knize

Poslední společná fotka s páťáky

list se vzpomínkovými fotografiemi a sladkou čokoládu. Na památku se
přestupující žáci podepisovali do školní kroniky. Kromě dárků od paní
učitelky dostali všichni od Obce Lnáře na památku knihu a propisku.
Dojemné bylo rozloučení s třídní paní učitelkou, které děti poděkovaly
a předaly krásnou kytici s milým dárkem.

Na závěr slavnostního dopoledne jsme si všichni společně připili
dětským šampaňským, rozloučili se s páťáky a popřáli si krásné prožití
prázdnin.
Učitelé ZŠ Lnáře

Šerošlap

2020

Jedenáctý ročník nočních cyklovýletů.
Nemáte čas jezdit přes den na kole? Tak pojeďte s námi, my se tmy nebojíme.
Počkáme na podvečer a společně vyrazíme.
Tato noční vyjížďka zve k nezapomenutelnému zážitku plného romantiky, ale i
dobrodružství. Zářící kotouč měsíce, obloha posetá hvězdami, tmou zahalený
les, západ či východ slunce nad obzorem, to jsou jevy, jejichž součástí se stanete
i Vy v sedle svého kola.

Sejdeme se v sobotu 8. srpna 2020 v Zahorčicích před čp. 10
(u kapličky)
Sraz účastníků:

od 20:30 hod

Start:

21:00 hod

Povinná výbava: Přední a Zadní funkční osvětlení
Doporučená výbava: Čelovky, reflexní doplňky, přilba
Těšíme se na Vás Marie a Tomáš Tesařovi

3. 7. – 30. 8. 2020
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Nejstarší občanka
Mačkova
M a č ko v

Nejstarší obyvatelce Mačkova
je stejně jako české sportovní
legendě Daně Zátopkové. Recept na
dlouhověkost předepisuje následně:
„Příliš se nerozčilovat, brát s klidem
všechno, co přijde!“

Není mnoho těch, kterým je dopřáno doputovat životem až k hranici
magické stovky. Jedna z žen, co jim byl dán do vínku takový dar, se
jmenuje Božena Zoubková a bydlí v obci Mačkov u Blatné. Její věk se
shoduje s věkem české olympijské bohyně Dany Zátopkové – oslavila již
požehnané 97. narozeniny. Domnívá se, že elixír dlouhého života našla
v jednoduché zásadě: „Vždycky jsem se snažila brát s klidem všechno,
co přišlo i to špatné – prostě příliš se nerozčilovat,“ radí babička jako
z románu Boženy Němcové, které je vlastní ryzí mateřské srdce, plné
lásky a obětavosti.
Paní Božena Zoubková se narodila
31. října 1923 v Drahenickém
Málkově jako prostřední ze tří
sourozenců.
Školu
vychodila
v obci Černívsko za blahé paměti
Masarykovské první republiky.
„Školní docházka byla nejkrásnějším
obdobím mého života,“ vzpomíná
s dojetím. Roku 1938 zamířila
ze školní lavice do učení k panu
Pěničkovi v Blatné, který provozoval
obchod s textilem. Po zdárném
tříletém vyučení v oboru zůstala
v obchodě dva roky jako prodavačka.
„Potom jsem ale najednou byla
v prodejně nadbytečná, nastoupila
nová učednice,“ vypráví mačkovská pamětnice, „Abych unikla totálnímu
nasazení na práci pro nacistickou říši, provdala jsem se roku 1943 za
Vladislava Zoubka odtud z Mačkova.“
Pak nastaly zlaté časy mateřství: „Za rok po svatbě se mi narodil syn
Vladislav. Pak po dalších čtyřech letech dcera Božena. A uplynuly jen dva
roky, abychom na světě přivítali dceru Marcelu. Ta o mně teď s láskou
pečuje,“ prozrazuje šťastná seniorka, které její děti s otevřenými srdci
vrací všechno dobré, co pro ně ona sama dělala a obětovala.
Od roku 1965 pracovala paní Božena Zoubková jako účetní u Státního
statku a tam setrvala až do odchodu na zasloužený odpočinek.
Mezi její životní zájmy vždycky patřilo čtení „ Zamlada mně rodiče
musely doslova od knih odhánět“, dále prý ryze ženské radosti šití,
pletení, pečení. „S manželem jsme si moc oblíbili zahradničení,“
podotýká sympatická stařenka. Jinak vykonala mnoho poctivé práce
jako členka „Výboru svazu žen“.
Podzim života jí vedle dětí zpestřuje 7 vnoučat a 15 pravnoučat.
Paní Božena Zoubková by si zcela jistě zasloužila, aby jí bylo dopřáno
překonat onu magickou hranici sta let. Jako jeden celek jí to přeje celá
mateřská obec Mačkov, kde si dokázala vybudovat úctu a sympatie
u všech spoluobčanů.
Vladimír Šavrda

Dětský zážitkový den 		

S mačkovskými dětmi šli vstříc silným zážitkům
i dříve narození.
Nejen těm nejmladším obyvatelům obce Mačkov patřil v pořadí
pátý ročník „Dětského zážitkového dne“, který s obvyklou pečlivostí
a fantazií připravili zástupci samosprávy ve spolupráci s rodiči školáků.
Ráno o půl desáté v den „D“ na návsi spolu s nimi stepovali jejich
tatínkové a maminky a co víc – přišli i zájemci důchodového věku. „No,
prostě šlo o takový průřez všemi kategoriemi,“ konstatovala spokojeně
kulturní referentka obce Věra Pangrácová. Na první fázi místní oslavy

svátku všech dětí – pětikilometrovou vycházku po lesních cestách –
vyrazilo úctyhodných 50 jedinců. Toto číslo později ještě narostlo, když
se k výpravě postupně přidávali další milovníci zdravého pohybu. Aby
byl výlet pestřejší, organizátoři naplánovali po cestě šest zastavení
s dovednostními a vědomostními soutěžemi. Mačkovští „svišti“ v jejich
rámci například poznávali stromy, skládali obrazce z klacíků, zaběhali
si nebo dali vzniknout novým veršovánkám a písničkám. Nadto na ně
v polovině trasy čekala „občerstvovací stanice“ ve srubu mačkovského
„konšela“ Jindřicha Bláhy. Tradiční pečení špekáčků v jeho sousedství,
kombinované s hltáním limonád, nemohlo chybět ani tentokrát.
Dalším bodem programu se stal lampiónový průvod po Mačkově.
Zdaleka tou největší show ale byla stezka odvahy po úseku o výměře
300 metrů, vedoucím na zdejší Pahorek. Aby jedinou soupeřkou dětské
chrabrosti nezůstala už sama o sobě nepříjemná tma, obsadilo určené
„štafly“ pět strašidel. „A tady se projevil všeobecně známý fakt. V těch
nejrozpustilejších křiklounech by se najednou krve nedořezal a Pahorek
vyšlápli jen s doprovodem,“ usmívá se při vzpomínce na takto „odkryté
karty“ pan Petr Bláha-zastupitel obce.
Po večerním dobrodružství však jakákoliv bázeň opadla. Opadla
natolik, že i nejvíc strachem „sešroubovaní“ chodci padli bývalým
strašidlům do náruče a společně s nimi obsadili společenský sál, aby zde
při promítané pohádce zakončili hezký den plný silných dojmů a zážitků.
Pro přespání zde se nakonec rozhodlo patnáct absolventů svátečního
maratónu.
Ráno si na rozloučenou malí nocležníci dali pěkně do trumpety. Čekal
na ně horký čaj, pečené buchty od maminek a babiček a nádavkem
chleby s marmeládou. „Bohužel se tentokrát nemohla zúčastnit děvčata
z klientského domu „Petra“,“ lituje starostka obce Hana Míková.
Vedení obce spolu s ostatními pomocníky si tak může na misku vah
s čistým svědomím přidat další dobrý skutek. A péče o mladé naděje
mateřského národa prý váží dvojnásobně!
Vladimír Šavrda
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Zastupitelstvo obce přeje paní Poskočilové, paní
Šourkové a panu Vránovi k významnému životnímu
jubileu hodně štěstí, zdraví
a krásně prožité další roky.

Mačkovští otcové
slavili svůj svátek na hamru
Mačkovští otcové, tátové, taťkové jsou v této obci chováni
v mimořádné úctě a vážnosti. Svědčí o tom fakt, že již poněkolikáté
tamní Obecní úřad připravil oslavu jejich svátku – „Dne otců“! To zatím
ještě není zaběhnutý zvyk.
Tentokrát se „pomazané hlavy rodin“ z Mačkova vypravily na
výlet k vodnímu hamru Dobřív. Jde o nejstarší funkční hamr ve
Střední Evropě. Nedávno prošel generální rekonstrukcí. „A tak všech
32 účastníků zájezdu mohlo sledovat, jak se odlévalo železo, seznámit se
s funkčností měchů i kovářskými pracemi,“ poznamenává místostarosta
Mačkova Milan Šmíd. Následovalo pozastavení u pramene svatého
Františka: „Existuje pořekadlo, že kdo se z něho třikrát napije, už nic
nezapomene. Někteří účastníci se v návaznosti na to nechali slyšet, že by
se v něm potřebovali vykoupat,“ směje se představitelka obce Mačkov.
Po nezbytném obědě, nějakém tom pivku a nějaké té kávě se výprava ve
znamenité náladě vracela domů.

Původně měl výlet směřovat k atomovému krytu v Brdech, ale ten
byl v té době veřejnosti nepřístupný. Při zpáteční zastávce v Nepomuku
se uvažovalo i o výšlapu k zámku „Zelená hora“, jenže to zhatily časové
důvody.
A na závěr ještě jedna perlička. Protože klasický velký autobus
podnikatele Pavla Vohryzky se tehdy nacházel v depozitu, byl nahrazen
minibusem a mikrobusem. A cestující, ti se roztřídili podle toho, zda byli
hodní nebo zlobiví.
Vladimír Šavrda

Obec Mačkov
Oznamuje Záměr

Na pronájem nebytových prostor
v budově OÚ Mačkov 75.
Prostory jsou určeny k provozování hostinské činnosti od
1.10.2020 (dle domluvy).
za symbolické nájemné včetně energií.
nabídky, připomínky lze podat písemně k rukám starostky obce Mačkov, nebo
vložit do poštovní schránky obecního úřadu, popř. poslat datovou poštou
nejpozději do 31.07. 2020.

Zprávy z Předmíře
Po právě proběhlém jaru plném
omezení v souvislosti s novým typem
viru, se život v našich obcích začíná
pomalu vracet k normálu. V této době
jsme museli zrušit již tradiční akce,
jakými
byly jarní úklid obcí a oslava Dne
Pře d míř
dětí, a protože jsou vyhlídky prozatím
nejisté, neplánovali jsme ani další akce.
V omezené míře ale běžel chod obecního úřadu i obce. Došlo k realizaci
některých plánovaných akcí, na které obec získala dotace, a po několika
letech uzavřeného obchodu se podařilo najít nového provozovatele. Je
jím p. Thi Nhung Vu, která již provozuje obchod v Radošicích. Otevírací
doba je každý den, včetně sobot a nedělí.
První realizovanou akcí byla oprava kapličky v obci Řiště. Zde došlo
k demontáži střešní
krytiny, latí a poškozených trámů
krovu. Co nás ale
zaskočilo, byl havarijní stav konstrukce věžičky. Na místě
bylo
rozhodnuto
o demontáži celé
věžičky a odvozu
k renovaci. Po dalším ohledání bylo
rozhodnuto o výměně všech součástí. Na kapličce
dále byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítky, takže proběhla jejich
oprava. Po vrácení věže zpět na místo byla instalována nová střešní krytina, obnovena fasáda a vymalován vnitřek. Do věže jsme uložili několik dokumentů pro příští generace. Nyní ještě řešíme instalaci mříže do
vstupních dveří. Celkové náklady činily 518 100,-Kč. Část opravy střechy
a omítek byla spolufinancována z programu Podpora rozvoje regionu
MMR částkou 279 870,-Kč. Fotografie z rekonstrukce jsou dostupné na
www stránkách obce.
Další realizovaná akce byla „Metly – obnova místní komunikace na
par.čísle 2002“. Jednalo se o obnovu komunikace z obce Metly směrem
do Mladého Smolivce. Zde došlo k odfrézování části vozovky, položení
nového živičného povrchu v celém opravovaném úseku, obnově
krajnic dosypáním a zhutněním a vyčištění propustku pod komunikací.
Zde byly celkové náklady 2 271 384,-Kč, z nichž 1 589 968,- Kč tvořila
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Při pohledu na tuto opravenou
část se leckdo pozastaví nad tím, proč se komunikace neopravila až do
Mladého Smolivce. Bohužel i přes počáteční společné plánování obnovy
neschválilo zastupitelstvo obce Mladý Smolivec tuto akci realizovat.
Komunikace tak končí v místě, kde je hranice katastrálních území.
Zatím poslední akce realizovaná s dotační podporou byl „Nákup
techniky na údržbu veřejných prostranství“ kde došlo k nákupu nového
mulčovače. Původní z r. 2008 je již na hranici životnosti a provoz začínal
být velmi nákladný. Po výběrovém řízení jsme zakoupili mulčovač
značky Kuhn za cenu 212 960,- Kč. Dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v tomto případě činila 126 000,-Kč.
A protože ne každá žádost o dotaci je kladně vyřízena, máme zde
i několik akcí, které podpořeny nebyly. Jednalo se o opravu komunikace
u Obecního úřadu – zde jsme žádali úplně poprvé, což mělo vliv na
bodové hodnocení, dále o opravu zázemí pro JSDH Předmíř - v tomto
případě narážíme na problém, že budova zbrojnice, ač v majetku obce,
nestojí na obecním pozemku (v současné době se tento problém řeší).
A poslední byly žádosti do programu Smart Jčk, který byl vzhledem
k virové epidemii zrušen.
Věříme, že virová situace se bude i nadále lepšit a život v našich
obcích se vrátí do „normálu“. V závěru mi dovolte poděkovat všem
našim občanům za dodržování vládou stanovených omezení.
Pavel Karlík – starosta obce
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Rad

o my š l

Přeměna komendy
v Radomyšli obsadila
v celostátním
hlasování 2. místo

V sobotu 20. května proběhlo v Praze
na Vyšehradě předávání cen v soutěži
Má vlast cestami proměn. Proměna naší
středověké komendy získala v celostátním internetovém
hlasování krásné 2. místo, když jsme obdrželi 17606 hlasů z celkových
57351 hlasů což je 30,7 %. Na tomto předávání nás zastupovali paní
Anna Nechvátalová s dcerou, kterým patří velké poděkování stejně tak
všem, kteří hlasovali.
Navíc naše proměna se stala symbolem letošního ročníku !

U areálu TJ vzniklo nové parkoviště

Parkoviště je vybudováno v ulici na Trávníkách u areálu TJ. Vzniklo
25 nových parkovacích míst čímž se výrazně přispělo ke komfortu
parkování, bezpečnosti a plynulosti provozu v této ulici. Parkoviště je ze
zatravňovacích dlaždic, aby se zde mohla voda vsakovat a neodtékala do
kanalizace. TJ pořádá nespočet sportovních a kulturních akcí a tak zde
byl neustálý nedostatek parkovacích míst, navíc auta parkovala v silnici
a blokovala provoz. V areálu se hraje nohejbal okresní soutěž, 2. liga
mužů, extraliga dorostenců, turnaje, letní kempy a soutěže mládeže.
Ženy zde hrají krajskou a okresní soutěž ve volejbale a trénují děti.
Během roku je zde rovněž nespočet kulturních akcí zaměřených zejména
na děti. Parkoviště rovněž využijí obyvatelé ulice Na Trávníkách. Na akci
jsme zažádali o dotaci Jihočeský kraj ve výši 400.000,-Kč za ocenění
Zelenou stuhou v rámci soutěže Vesnice roku 2019.

cenu předával herec Karel Roden

Přijela pouť
V Rojicích mají novou klubovnu

Firma Zdeněk Eichler
z Volyně 14. května
předala občanům místní
části
Rojice
novou
klubovnu. Stavba stála
641.954,- Kč a městys má
na ní schválenou dotaci
z Programu Podpory
rozvoje a obnovy venkova
2019 Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši
422.000,-Kč.
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Svatby se konají v nové obřadní síni

Na podnět Kulturního výboru pod vedením Pavla Kříže proběhla
obměna vybavení v obřadní síni na Úřadu městyse Radomyšl. Výrobou
pultu z masivu se na tom podílela také místní firma ESCO, zabývající se
výrobou dubových podlah.

Městys získal dotaci
na rekonstrukci kanalizace

V květnu byla zahájena rekonstrukce kanalizačního řadu
v Radomyšli za 4,3 milionu bez DPH. Na tuto akci byla Jihočeským
krajem schválena dotace ve výši 700.000,-Kč.

PRÁZDNINY

Letošní podivný školní rok jsme zakončily s dětmi, babičkami, dědečky
a maminkami super výletem. V úterý jsme v počtu 43 lidiček vyrazily do
Pohádkové chaloupky v Mlázovech. Děti kromě prohlídky strašidelných
bytostí a zajímavého výkladu, sami sobě zahrály maňáskové divadlo
a někteří opravdu překvapily. Dílničky, spousta zajímavých soutěží,
ukázka dovedností, prostor na vylítání a Kozín, pečení buřtů od sponzora
pana Kutheila, některé velmi unavily. Pro zpestření jsme popošli do
parku zdejšího zámečku a znova spousta zážitků. Mrňousci pískoviště
a prolézačky a ty větší si zahrály OBR dámu, šachy i člověče, kuželky
a krásné jezírko. Na závěr výletu čekala děti studená odměna za to, že
byly hodné a dospěláky za to, že to vše zvládli. Pravda zděšený výraz
slečny zmrzlinářky v Katovicích byl úsměvný, ale zvládla to na jedničku.
A kam příště? No přece k Velbloudům.
za ČSŽ Radomyšl B.M.

Za Zelenou stuhu jsme nakoupili
komunální techniku

V rámci krajského kola Vesnice roku 2019 získal městys Radomyšl
ocenění „Zelená stuha“. Za toto ocenění máme nárok čerpat dotaci
v rámci Výzvy č. 10/2018, Národní program Životní prostředí ve výši
500.000,-Kč. Tuto dotaci jsme použili na nákup komunálního traktoru
se zadním výhozem značky KUBOTA. Jedná se výkonný stroj, který i díky
objemnému kontejneru pro sběr trávy, který lze zvednout do výšky
kolem 2 m nahradí několik pracovních sil.

Zprávičky
z DPS

V Radomyšli vzniká 26 nových
stavebních parcel

V Radomyšli v lokalitě Za Humny probíhá výstavba infrastruktury
pro 26 nových parcel určených pro výstavbu rodinných domů. Stavbu
provádí firma Protom Strakonice. Parcely se nachází v luxusní lokalitě,
směrem na Blatnou. Jsou umístěny na jižním svahu s výhledem na
Šumavu.

Máme za sebou dlouhé tři nepříjemné měsíce
s covi-19,které jsme zvládli
na jedničku. S nastávajícím
jarem obyvatelé ožili,začali
se slunit,chodit na procházky a zahradničit. Léto je
impuls pro rozkvetlé balkony, bylinkové zahrádky, posezení na balkonech, vůni
posečené trávy a teď už po
natření laviček i posezení
u ohně. Bohužel nás opustila poslední obyvatelka, která zde byla od začátku dlouhých 17 let. Přejeme, ať se
ji v novém domově líbí.
za DPS pečovatelka Blanka Matoušková
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Nohejbalová sezóna
se nakonec rozběhla

Členové TJ mají za sebou první polovinu sezony, která byla
samozřejmě ovlivněna šířením viru Covid-19. Pravidelná příprava
na soutěže byla přerušena a chod oddílu se na nějaký čas zastavil.
Z důvodu preventivních opatření jsme museli zrušit tradiční Odemykání
staďáku, které je nedílnou součástí kulturní života v obci. Bylo otázkou,
zda se soutěže vůbec uskuteční a jak to se soutěžemi hranými systémem
jaro – podzim bude. Pro nás byla situace o to aktuálnější, neboť tým
mužů měl startovat v 2. lize a dorostenci v BDL. Po vleklých jednáních
nakonec v poslední chvíli rozhodl ČNS, že se soutěže uskuteční, ale
v zjednodušené podobě. V návaznosti na toto rozhodnutí se rozběhly
i okresní soutěže.
A jak si zatím naši zástupci
vedou? Mužský A tým sice
všechny tři utkání prohrál,
ale ani v jednom případě
herně nezklamal a doufáme,
že v odvetné části budou
výsledky o něco lepší. Lépe
si vedli dorostenci, kteří
si zatím připsali tři výhry
a jednu smolnou prohru
se Zručí a dosavadními
výsledky si zajistili postup
do podzimního play off.
V okresních soutěžích startují
tři týmy a v průběžných tabulkách se pohybují v jejich popředí. Nesmíme
zapomenout ani na naše nejmladší. Žáci, kteří hrají KP jsou v průběžném
pořadí celkově na druhém místě.
Vzhledem ke zlepšujícímu stavu ohledně coronaviru jsme se rozhodli
uspořádat tradiční pouťový turnaj trojic, hraný jako Memoriál Karla
Vachulky. Do urputných bojů se zapojilo 16 týmů a svádělo vyrovnané
zápasy. Počasí nám přálo a do areálu si našlo cestu mnoho fanoušků
a přišlo hráče povzbudit. Pohár za vítězství zístal tým Kafky ve složení
J. Golda, J. a T. Landrichterové a J. Baloušek. Po skončení turnaje došlo
na přátelské posezení v pohodové amosféře.
Nohejbal se v Radomyšli hrál o pouti tentokrát i v neděli, když domácí
tým mužů přivítal v Poháru ČNS hosty ze Solidarity Praha. V bouřlivé
atmosféře byl k vidění parádní nohejbal, ovšem se špatným výsledkem,
když domácí prohráli 4:6.
Nyní je čas na prázdninovou pauzu, po které budou soutěže pokračovat.
Pokud si najdete chvilku, určitě se přijďte podívat.
Milan Koubovský, předseda TJ

Volejbalová smeč v Radomyšli 13. 6. 2020
Každým dnem od března jsme netrpělivě sledovali novinky a vládní
opatření k nouzovému stavu, který vznikl. Od května nám psali naši milí
a věrní volejbalisté a všichni jsme čekali s napětím, až nám dovolí opět
sportovat. Hurá smeč se mohla uskutečnit a nebylo týmu, který by svou
účast nepotvrdil, ba naopak se všichni moc těšili. To bylo vidět pak na
super výkonech.
V letním areálu v Radomyšli se 13. června uskutečnil oblíbený
a navštěvovaný volejbalový turnaj smíšených družstev. Sjeli se
volejbalisté téměř z celé České republiky. Do čtvrtka nás trápily deště,
ale naštěstí se vše umoudřilo a v sobotu počasí bylo ideální na sport.

Letos se turnaje zúčastnilo 12. týmů. Hráli se napínavé, krásné zápasy
a samozřejmě nechyběly úžasné sportovní výkony. S organizací
a zázemím turnaje byli všichni naprosto spokojení. Zlaté medaile si
odvezl rodinný tým Rumídci, pod vedením Jonáše Celerýna, „Majáci“
z Domažlic a okolí stříbrné medaile a bronzové tým Želvičky ze Strakonic.
Děkujeme manželů Vackovým za úžasné cateringové zázemí, paní Mirce
Mrázové za výborné dorty, panu Miroslavovi Škarvadovi a panu Janovi
Pňáčkovi za dohled nad turnajem. Velké díky patří i sponzorům turnaje
firmě Prillinger a městysi Radomyšl. V příštím roce se těšíme na hojnou
účast a už připravujeme pozvánky na 12.6.2021.
Organizátorky Eva Barborková a Vendula Krejčí

Bábinky si daly neplánovanou pauzu

V první polovině března oslavily bábinky již tradičně Mezinárodní
den žen. Oblíbená klubovna v Leskovicích praskala ve švech a všechny
přítomné ženy dostaly dárky – panenky, které vytvořila Věrka Janoušová
s pomocí Slávky Klasové a Marušky Hřebíčkové, a vyšívaná přáníčka
od Marušky Karvanové. O zábavu se postarala žertovná tombola pod
záštitou Jarušky Hradské.
Na oslavě nechyběl ani
pan starosta, přinesl
bábinkám
květiny
a popřál jim hlavně
hodně zdraví v současné
situaci. Měly to zapotřebí
– ukázalo se, že toto
setkání se stalo na řadu
týdnů posledním.
Ovšem jestli si myslíte,
že se bábinky schovaly
doma do kouta a třásly se
strachy, co přijde, tak to
je neznáte. Sice musely
zrušit všechny plánované
výlety, ale zaměstnaly
se jinak. V první řadě
se zapojily do domácí
výroby roušek, a to
nejen pro své blízké, ale
předávaly své výrobky
panu starostovi, který
zajistil, aby se dostaly ke
všem potřebným. Ne všechny jsou švadleny, ale vypomohly i dodávkou
materiálu potřebného k šití.
Čas letěl a přiblížil se den matek. Naše obvyklé setkání v Leskovicích
se nemohlo uskutečnit, to však nezabránilo našim dobrým duším Věrce,
Slávce a Blance v přípravě drobných dárků pro všechny bábinky, které
jim pak osobně nebo za pomoci ochotných sousedek donesly. Nu – pak
už netrvalo tak dlouho, přišel první červen a přinesl bábinkám po dlouhé
době zase jejich pravidelné setkání v oblíbené hospůdce na Křenovce.

35

Svazek obcí Blatenska - červenec 2020
A jak jinak, začínáme kout plány, kam se již o prázdninách vypravíme,
i kdyby to měla být jen procházka „za humna“.
Přejeme všem hodně zdraví a krásné léto.
Za Bábinky MZ

Novinky od chovatelů

Letos nám všem epidemie zamíchala s plány a s ohledem na situaci
jsme se rozhodli výstavu drobného zvířectva během Radomyšlské pouti
nepořádat.
Velmi jsme se těšili, protože jsme loni ve výstavním areálu udělali
mnoho vylepšení, které měli praktický efekt pro nás, a i u návštěvníků
měli dobrý ohlas. Zdraví je ale přednější a musíme reflektovat aktuální
situaci. V pátek 5. 6. proběhla schůze našich členů, kde jsme se shodli,
že výstavu odložíme, protože převládají rizika (např. horší hygienické
podmínky na výstavě, horko, práce se zvířaty) a nejsou v plánu ani jiné
spolkové akce.
Chtěli bychom udělat takovou menší vzdělávací výstavu v září/říjnu
2020 pro děti z místní ZŠ a MŠ. Ještě se budeme domlouvat s řediteli
škol na obsahu i termínu a budeme včas informovat. A v roce 2021 se
budeme těšit na již 40.ročník tradiční pouťové výstavy.
Přeji pěkné léto!
Radka Žáková, předsedkyně sdružení, ČSCH z.s., ZO Radomyšl
chovateleradomysl@seznam.cz

Školní rok 2019 / 2020 – 9.třída

V pátek 26. 6. bylo na Radnici v Radomyšli slavnostně předáno
závěrečné vysvědčení studentům 9. třídy naší základní školy. Slavnosti
se zúčastnili starosta Městyse Radomyšl pan ing. Luboš Peterka, ředitel
školy Mgr. Jiří Pešl a třídní učitelka Mgr. Martina Švárová. Na předání
se také přišla podívat Mgr. Kateřina Zárubová, toho času na mateřské
dovolené, která tuto třídu vedla v 6. ročníku.
Poslední pololetí tohoto školního roku bylo významně poznamenáno
pandenií koronaviru, která zasáhla celý svět. Od poloviny března byli
všichni žáci ze dne na den uzavřeni ve svých domovech a učitelé aktivně
spustili výuku „Na dálku“ prostřednictvím internetu.

Dolní řada zleva: Mgr. Martina Švárová- třídní učitelka, Adéla Kloudová, Barbora Bláhová,
Adéla Slavíčková, Kristýna Murgošová, Lucie Hradská, Tomáš Jirásek, Jana Tomaševičová,
Mgr. Kateřina Zárubová – bývalá třídní učitelka.
Horní řada zleva: Natálie Vyšínová, Jan Pechar, Karel Krátký,
Vlastimil Reiter, Marie Hejpetrová, Jan Benedikt

v mateřské škole proběhlo pasování předškoláků

Nejvíce se to dotklo právě 9. třídy. Měli před sebou přijímací zkoušky
na střední školy, ale najednou nikdo nevěděl, kdy a zda vůbec se budou
konat. Přijímací zkoušky byly následně přesunuty z jarního termínu až na
počátek června. Žákům devátých tříd byla od 11. května ministerstvem
a vládou umožněna aktivní příprava ve školách, samozřejmě za
dodržování epidemiologockých pravidel. Této možnosti využila většina
našich „deváťáků“. Docházeli do školy každý den na 4 hodiny. Výuka byla
omezena na hlavní předměty potřebné ke zkouškách, tedy český jazyk,
matematiku a částečně i anglický jazyk.
Přijímacích zkoušek, které se konaly 8. 6. 2020 se zúčastnilo
v tomto posunutém termínu 6 žáků. Ostatní byli přijati bez nich, nebo
absolvovali talentové zkoušky ještě před uzavřením škol. Naši
žáci
i přes zmiňované problémy vše úspěšně zvládli. Všech 13 žáků 9. třídy
bude pokračovat ve studiu na středních školách či odborných učilištích.
Za celý náš kolektiv jim přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Martina Švárová, třídní učitelka, ZŠ Radomyšl
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RADOMYŠL

22.8.2020 v 17.00
Zprávy z radnice

Sedlice

První vlnu koronavirové pandemie
jsme s pomocí mnoha obětavých
občanů zvládli. Poděkování patří
všem, kteří se zapojili do šití roušek
i další pomoci ostatním. Děkujeme za
ohleduplnost, respektování nařízení, za
solidaritu i za ochotu pomáhat.

A co se událo nového?

Sedlice má od července vlastní sběrný dvůr, který je umístěn
v Havlíčkově ulici naproti fotbalovému hřišti. Jeho součástí je oplocená
asfaltová plocha, dvě zděné zastřešené kóje, obytná buňka pro obsluhu,
uzavřený kontejner na nebezpečný odpad i otevřené kontejnery na
odpad tříděný. Vyjde-li dotace, bude instalován také lis na papír a plasty
a kamerový systém.
Otevřeno je standardně třikrát v týdnu: v pondělí od 8 do 12 hod., ve
středu od 14 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Občané zde mohou
uložit plasty, papír, sklo, dřevo, železo, nebezpečný odpad, elektroodpad,
velkoobjemový odpad, větve, v menším množství i stavební suť.
Stavba stála 2 800 000 Kč. Vybavení v případě získání dotace bude
pořízeno za 1 200 000 Kč. Zažádáno je jak na stavbu, tak na vybavení.
Jedná se o 3 400 000 Kč, přičemž spoluúčast města je 600 000 Kč.
Mateřská školka Sedlice se dočkala rekonstrukce sociálního zařízení.
V obou odděleních byly kompletně zrekonstruovány umývárky i toalety,
instalován byl nový sprchový kout. Mimo jiné byla provedena částečná
výměna dveří, opraveno bylo i vnitřní schodiště. Díky dobrovolníkům
z řad maminek, všem paním učitelkám i ostatnímu personálu byla školka
opět otevřena 10. června. Celkem bylo proinvestováno 1 600 000 Kč.
Rekonstrukce bude částečně uhrazena z dotace ve výši 1 200 000 Kč.
Nezahálela ani Městská knihovna Sedlice, která získala dotaci ve
výši 27 000 Kč na pořízení nového počítače s tiskárnou, který slouží
veřejnosti. Zájemci z řad občanů mají možnost využívat veřejný internet
a po dohodě si mohou tisknout materiály. Knihovna získala také nový
dataprojektor.
Mgr. Kateřina Brabcová

Neveřejná vzpomínka na 75. výročí
osvobození Sedlice

Vzhledem k situaci ohledně
epidemie koronaviru nebylo
možné letošní oslavy půlkulatého
75. výročí osvobození Sedlice
oslavit veřejně, přistoupilo i město
Sedlice k uspořádání neveřejných
pietních aktů.
I Československá obec legionářská (ČsOL) vytvořila projekt
k 75. výročí osvobození, jehož
cílem bylo, aby místa spojená
s osvobozením naší vlasti a památkou těch, kteří se zasloužili o naši
svobodu, nezůstala v této době
bez vzpomínky. V tomto projektu
vyzvala širokou veřejnost i členy
ČsOL, aby uctili památku u pomníků, týkajících se osvobození i obětí

2. světové války a místa, kde položí květinové dary, nahlásili do
online mapy, zveřejněné na webových stránkách ČsOL.
V pátek 8. května na Den
vítězství Spojenců v Evropě
uspořádalo
město
Sedlice
neveřejné pietní akty k uctění
75. výročí osvobození Sedlice
a obětí 2. světové války. Pietní
vzpomínku jsme zahájili uctěním
památky
sedlických
obětí
2. světové války, obětavých
vlastenců zapojených do odboje,
členů sedlického hasičského
dobrovolného
sboru,
Josefa
Mastíka a Václava Jirotky u jejich pamětních desek na jejich domech.
Následovalo uctění památky americké armády, která osvobodila
Sedlici dne 7. května 1945 před pamětní deskou na radnici. Neveřejné
pietní akty jsme zakončili uctěním památky sedlických obětí 2. světové
války u pomníku Obětem světových válek na náměstí TGM v Sedlici.
Kladení věnců nebylo doprovázeno hudbou ani proslovy, jednalo
se o pouze o tichou vzpomínku. Za město Sedlice se zúčastnil a celý
pietní akt zorganizoval pan starosta Vladimír Klíma, účastnila se také
paní místostarostka Kateřina Brabcová, za ČsOL jednotu Strakonice, br.
David Maňhal. Role nosiče věnců a čestné stráže se ujal Josef Brabec
v uniformě 4. obrněné divize armády USA, která Sedlici v roce 1945
osvobodila.
Věřím, že příští rok proběhnou oslavy 76. výročí osvobození Sedlice
s celým programem tak, jak byl letos naplánován.
Text: David Maňhal
Foto: František Jirsa

Noc kostelů

Letošní Noc kostelů 12. června
byla věnována zvonům. Zvonění
klekání v 18 hodin slyšíme v Sedlici
pravidelně každý den, tentokrát
také znamenalo zahájení Noci
kostelů. Úvodní čtvrthodinka
nepatřila zvonům, ale varhanám
a Anežce Prexlové a Aničce
Šavrdové, které zahrály několik
skladbiček, které se naučily pod
vedením Jarmily Eignerové.
V kostele byla možnost
prohlédnout si výstavu o zvonech.
Několik panelů bylo věnováno
sedlickým zvonům, které byly
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v minulém století dvakrát zabaveny k válečným účelům a dvakrát znovu
pořízeny. Současné zvony byly pořízeny v roce 1972, vyrobilo je dnes
již zaniklé zvonařství v Apoldě v Německu. Současně s výstavou bylo
možné vystoupat po 78 schodech na věž a prohlédnout i poslechnout
si zvony zblízka. Zvony zabírají skoro celý prostor jednoho patra ve věži,
a tak se návštěvníci museli střídat ve skupinkách po pěti. U zvonů je
přivítala a na dotazy odpovídala Hana Hrdličková se synem Lukášem.
Zájemci o prohlídku zvonů museli na prohlídku čekat, a tak se původně
plánovaný čas do 19 hodin protáhl skoro o hodinu.
František Jirsa

Další školní rok končí

Závěr školního roku výrazně ovlivnila koronavirová omezení. Škola
byla, stejně jako všechny ostatní, od 12. března uzavřena a všichni
jsme se museli vyrovnat s novou situací. Po prvním šoku jsme poměrně
brzy zahájili online korespondenci s žáky a od 1. dubna jsme zahájili
pravidelnou online výuku podle upraveného rozvrhu. Účast žáků na
online výuce byla velmi dobrá. Po otevření školy pro 1. stupeň přišlo do
tříd téměř 70% žáků, po úplném otevření od 25. května přišlo přes 80%
žáků a v červnu pak jejich počet vystoupal až téměř k 90 procentům.
Samostatnou kapitolou byli letošní deváťáci. Nejen, že se ve škole
chystali na přijímací zkoušky, v nezměněném počtu dochodili až do
konce června. Všichni máme velkou radost, že se jim podařilo zvládnout
přijímací řízení a dostali se na ty školy, na které chtěli.
Vzhledem k situaci odpadly, bohužel, veškeré mimoškolní akce
a vědomostní soutěže. Stejně dopadly i soutěže sportovní. Naštěstí bylo
umožněno alespoň tradiční rozloučení deváťáků, nejprve na školním
hřišti a pak i na městském úřadu, kde převzali od pana starosty Vladimíra
Klímy upomínkové dárky.
Svou činnost ukončily pro tento školní rok také kroužky (výtvarný,
keramický, hra na kytaru, hra na flétnu, paličkování, počítačový, karate,
sportovní hry a florbal). Věřím, že od září svou činnost obnoví.
Provoz ve škole o prázdninách nekončí, čekají nás nezbytné opravy,
malování a další drobná údržba, abychom v září mohli bez problémů
vykročit do nového školního roku. Tedy, pokud opět nezakročí nějaká
vyšší moc.
Marek Charvát

MŠ Sedlice po rekonstrukci

Stejně jako ve všech institucích narušila chod naší mateřské školy všechna opatření, která měla zabránit šíření nemoci Covid 19. Brzy
po uzavření školky se
náš zřizovatel Město
Sedlice rozhodl zahájit
rozsáhlou rekonstrukci,
která byla dlouhodobě
plánována na prázdninové měsíce. Nutná
byla oprava rozvodů
vodovodu a kanalizace. Rychle se musely
vystěhovat potřebné
místnosti do prostor
tříd a stavbaři zahájili
svoji práci. Postupně
dostávaly svoji novou podobu umývárny, toalety, šatny, chodby, kuchyňky i schodiště. Veliké poděkování patří všem ochotným rodičům, kteří
neváhali s pomocí při náročném úklidu.
Všichni jsme rádi, že problémové období je za námi a můžeme opět
podle možností zahájit tradiční provoz. Mnoho akcí spojených s koncem
školního roku se letos nemohlo uskutečnit. Jednou z posledních aktivit
před uzavřením školky byla účast v 17. ročníku výtvarné soutěže Příroda
Blatenska s tématem „Příroda, mocná scénografka“. Úspěšné byly
se svými pracemi dvě děti z naší MŠ. Druhé místo obsadili Terezka
Streincová a David Pekárek.
Nejdůležitějším dnem pro naše malé předškoláky bylo rozloučení
s mateřskou školou, které proběhlo na školní zahradě za přítomnosti
pana ředitele ZŠ a MŠ Sedlice Mgr. M. Charváta, pana starosty V. Klímy
a zástupců MěÚ Sedlice. Mladším kamarádům se líbilo vystoupení a slib
budoucích školáků. Ti se pak s kytičkou, šerpami a dárečky na památku
naposledy vyfotili. Přejeme jim úspěšnou školní cestu.
Zaměstnanci MŠ Sedlice přejí dětem krásné prázdniny a všem
ostatním příjemné a klidné prožití období léta a dovolených.
Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová
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Sedlický biatlon

V sobotu dne 20.6.2020 se na fotbalovém hřišti v Sedlici sešli
sportovní nadšenci. Již potřetí nasadili běžky a seřídili mířidla, aby
se pustili do náročné biatlonové tratě. Počasí jim tentokrát nepřálo.
Vytrvale pršelo a v závodním areálu se začaly brzy dělat louže
a bahenní lázně. Startovalo deset dvojic a ani diváci se nenechali
zahanbit. Přišlo jich opravdu hodně a celou dobu vydatně podporovali
všechny závodníky. Titul obhájil Michal Šindelář z Mužetic se Zdeňkem
Balouškem ze Sedlice. Podali dobrý běžecký výkon a na střelnici byli
bezchybní. Pochvalu dále zaslouží jeden zcela ženský pár a jeden dětský.
Jejich výkony byly neuvěřitelné. Akce hodně bavila, a proto nic nestojí
proti tomu, že si ji za rok opět zopakujeme. Těšíme se na Vás.

Modráskovo internetové tržiště

V rámci podpory restartu ekonomiky jsme připravili projekt nazvaný
Modráskovo tržiště. Je to jednoduchá cesta k zajímavým produktům
a službám, které si můžete snadno objednat z pohodlí domova. Nebo
se nechte inspirovat k návštěvě a zpříjemněte si život. Nápadů na dárky,
dekorace, služby i užitečné, ručně vyráběné produkty, je tu dost a dost.
Stačí kliknout na www.facebook.com/Modrasek.Sedlice/ a jdeme na
„stánky“. A máte-li sami co nabídnout, můžete se přidat. Reklama je
zcela zdarma, stačí nám napsat a domluvíme se. Kde jinde pomůžete
jedním kliknutím více než padesáti českým firmám. 😊

Doktor lesa s červenou čepicí

Naše lesy se těší na
ptáky a bezpečný hmyz žijící
v potřebné symbióze. Na ně
se váží další a další živočišné
a rostlinné druhy, voda
i vzduch… Zkrátka to, čemu
říkáme
„Příroda“.
Chcete
podpořit obnovu našich lesů?
Vyzkoušejte si dovednost věšení
ptačí budky na modráskově
akci Testování zručnosti, která
proběhne v sobotu 15.8. od
14.30 v budově bývalého
kupectví na náměstí v Sedlici.
Ilustrační fotografie zachycuje,
jak datel dokázal očistit kmen
stromu od nežádoucího hmyzu.
Dejme příležitost i dalším,
často méně nápadným druhům
a pomozme jim přežít dobu, kdy
naše lesy zmenšují svoji plochu.

SPOLEK OBČANŮ VEŘEJNĚ AKTIVNÍCH ZVE VŠECHNY NA
8. ROČNÍK

POUŤOVÉHO VOLEJBALU

Svatojakubská pouť – Sedlice 2020
Vážení spoluobčané,
Město Sedlice vás zve na (ne)tradiční pouťový jarmark i na další akce, které se uskuteční
v novém parku pod hřištěm. Budeme velmi rádi, když si v našem

programu najdete něco, co vás zaujme. Přejeme pohodové prožití pouťových dnů.
Pouťové atrakce – p. Kučera – náměstí TGM
Krámek Sedlické krajky otevřen v neděli 26.7. od 9.00 do 16.00

Pátek 24. července
16.00 – volejbalový turnaj amatérů o pouťový koláč – školní hřiště
Sobota 25. července
13.30 - fotbalové utkání ml. a st. přípravka x rodiče – fotbalový stadion
14.00 – 17.00 - výstava obrazů Karla Kozáka – 100leté výročí od narození – na radnici
14.30 – fotbalový zápas Stará garda x bývalí hráči TJ Sedlice– fotbalový stadion
15.30 – "Za historií kraječek" – komentovaná procházka po naučené trnité stezce – sraz u Sedlické krajky
16.30 – fotbalový zápas ¨A¨Sedlice x bývalí hráči ¨A¨Sedlice – fotbalový stadion
20.00 - pouťová zábava – na zahradní - Hotel Na Velké
Neděle 26. července
9.00 – 16.00 – "Motýlek z pouti" – tvůrní dílnička – Sedlická krajka o.p.s. – pod hřištěm
9.45 – slavnostní mše svatá - kostel sv. Jakuba Staršího
10.00 – střelba na terč (MS Trchov Sedlice) – pod hřištěm
10.00 – ukázka dravců – Sokolnická společnost TEIR – pod hřištěm
10.00 – 16.00 - výstava obrazů Karla Kozáka – 100leté výročí od narození – na radnici
10.00 - 16.30 – posezení s hudbou – skupina Rytmix – pod hřištěm
10.00 - 17.00 – pouťový jarmark regionálních produktů– pod hřištěm
11.00 – "Do poslední kapky" - SHŠ Vendetta - historický šerm – pod hřištěm
11.00 – 16.00 – výstava “ZVONY”– kostel sv. Jakuba Staršího
14.50 – prohlídka zvonů
15.00 – přednáška Zvony
15.30 – komentovaná prohlídka kostela
14.00 – soutěže a ukázky– SHŠ Vendetta – historický šerm – pod hřištěm

TESTOVÁNÍ
ZRUČNOSTI
SPOLEK MODRÁSEK
ZVE MALÉ I VELKÉ
NA ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU.
Na co se můžete těšit:
věšení ptačí budky, stan v lahvi, malování na
plachtu dovoleno, Bezhlavý Nick a strašidelné
nálezy. To a možná ještě něco navíc…

v pátek 24. července od 16.00hod.
na školním hřišti v Sedlici

16.00hod. – zahájení a losování
16.30hod. – první zápas
Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné
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Český svaz žen Sedlice pořádá

Co se hodí do prodeje:
Oblečení (nejen dětské), hračky, domácí potřeby, sportovní potřeby, nářadí a jiné.
Poplatek za připravený stůl 90Kč, možnost vlastního štendru

Rezervace stolu na 773 991406 nebo na fb: Český svaz žen Sedlice

Če s k ý s v a z že n S e d l i c e z v e d ět i a d o s p ěl é
n a 1 0 . r o čn í k

Loučení

s

na

prázdninami
téma

‘řemesla’

Co se dělo
ve Škvořeticích
Pomalu se blíží úplný konec
„koronačasu“ a život v naší obci se
pomalu vrací do normálu. Je pravda,
že
jsme přišli o spoustu radovánek.
Šk
v o ř e t i c e Hospůdka byla zavřená, na návsi ani
človíčka. Nemohli jsme spolu oslavit
Velikonoce, ani májové dny, a i děti přišly o oslavu
MDD. Zase na druhou stranu jsme s údivem zírali, jak si všichni
navzájem pomáhali. Desinfekce a roušky byly pro všechny v cukuletu. Starost o naše starší občany se pro ty mladší stala samozřejmostí.
S tímto pocitem se nám v naší obci žije zase o trošku lépe. Můžeme se
na naše sousedy spolehnout. Obecní úřad musel zrušit úřední hodiny,
tak hlavním štábem pro jakoukoliv pomoc se stal náš krámek, který
bezchybně fungoval. Pomáhaly také naše webové stránky a když bylo
potřeba, lítaly po vsi i SMSky. Jednotlivé domy se připojovaly k veřejné
kanalizaci a vodovodu, v záběhu byla i naše nová čistička odpadních vod,
která nám z počátku dělala trošku starosti. Nakonec vše dobře dopadlo,
nikdo v naší obci neonemocněl, zvládli jsme to všichni spolu.
No a co teď? První starost hlavně našich chlapů – dát si pivo! To ale
šlo zatím jen venku. Stačil na to jen jeden víkend a naše hospůdka měla
zastřešenou pergolu a už to jelo. Systémem akce „Z“ se uskutečnila akce
„Pivo“ a bylo to:

v sobotu 29. srpna od 14hod.
na fotbalovém hřišti v Sedlici
Bohatý program pro všechny věkové kategorie
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V S T U P N É 150KČ
REZERVACE
na 773 991406

Lidé si teď pomalu zvykají na to, že můžou ven bez roušky, že je nikdo
nerozhání, když si chtějí pokecat. Všichni věříme, že se nám podaří
uskutečnit i letošní 10. ročník „PlavoKoloBěhu“ ŽULÁK 2020. Je to
jedna z nejdůležitějších akcí v naší obci. Loňský byl obzvlášť vydařený.
Sjeli se u nás sportovci z širokého dalekého okolí. Jen pro ilustraci, byly
zde zastoupeny Buzice, Babice, Bělčice, Blatná, Písek, Líšnice, Holušice,
Volyně, Kdyně, Jindřichův Hradec, Sedlice, Mirotice, Vodňany, Chlum,
Kluky, Katovice, Příbram, Strakonice, Tábor, Štěkeň, Protivín, Vodňany,
samozřejmě i Škvořetice a nebudete tomu věřit, bylo tu i pár pražáků.
První Žulák se pořádal v roce 2011 jen pro Škvořetice, abychom se
trošku rozpohybovali a loni už to byl opravdový nářez. Aby závod byl
opravdu fér, jsou sportovci rozděleni do 7 kategorií. Hlavní kategorií
jsou „Muži ELITE“. Jsou to chlapi od 21 do 40 let. Pak je tu kategorie
„Muži – přípravka na veterány“ od 40 do 50 let, hojně je také zastoupena
kategorie „Muži – veteráni“ od 50 do 60 let. Nejúžasnější jsou ale
„Dědci“ od 60 do 100 let. Samozřejmě, že nechybí ani „Ženy“, „Junioři“
a „Děti“. Každá kategorie si okusí stupně vítězů, a nakonec je vyhlášen
absolutní vítěz ze všech kategorií „ŽULÁK ROKU“. V loňském roce se
stal žulovým mužem vášnivý cyklista Petr Soukup z Blatné. Každý, kdo
si stoupne na „bednu“, dostane medaili, žulovou kostku (od největší
po nejmenší) a dárek od sponzorů. Škvořetice mají také cyklistický
„Žulák Team“, který pořádá různé expedice, při kterých mapují svoji
cestu. Po návratu se sejdeme v našem „kulturáku“, kde žuláci vypráví,
co zažili a promítají fotky. V loňském roce Expedice Žulák 2019 urazila na
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kolech trasu Salzburg – Alpy – řeka Mur – Balaton – Bratislava. O letošní
cyklovýpravě si můžete přečíst níže.
Pokud chcete vědět o dění ve Škvořeticích více, sledujte naše webové
stránky www.obeskvoretice.cz.
JK

Cykloexpedice ŽULÁK 2020:
Poprad – Škvory

Výpravu na Slovač jsme si naplánovali loni na podzim, kdy
o koronaviru nebylo ani zmínky. Během jara jsme si připravili i náhradní
variantu po Čechách, ale naštěstí pár dní před výpravou se otevřely
hranice se Slovenskem a v den odjezdu začaly jezdit i mezinárodní
vlaky. Bohužel ještě nepremávaly večerní vlaky, ani lůžkové, takže jsme
ve středu 10.6. v Blatné po poledni nasedli na vlak a za 13 hodin jsme
se v Popradu servaní jak péra z gauče vykutáleli ve 4:00 ráno z vlaku.
Ihned jsme naskočili, resp. ztěžka nalezli na naše přetížená kola a vyrazili
směr Smokovec, a to ve složení Anton Murárik, Josef Ředina, Jirka a Petr
Jiskrovi, Josef Hora Hrášek. Dále Václav Šilha z Bělčic a tři nadšení Pražáci.

Z Rakouska do Valtic

Informace z Obce
Tchořovice
Veřejné osvětlení
Na jaře letošního roku byl dokončen
projekt „Výstavba VO Tchořovice –
severní část“. Stavba byla z finančních
důvodů rozdělena do dvou etap, první etapa
se realizovala na podzim roku 2019 a druhá etapa byla realizována na
začátku letošního roku, kolaudace proběhla v květnu 2020. V rámci
této akce byly vystaveny nové sloupy veřejného osvětlení a osazeno
46 nových LED svítidel. Celý projekt vyšel na 1.663.493 Kč, z toho první
etapa 993.607 Kč a letošní druhá etapa 669.886 Kč. Práci prováděla
firma SATHEA VISION z Prahy. Osvětlení komunikací muselo splňovat
současné předpisy a normy. Led svítidla jsou vybavena zařízením
umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. Jedná se o tzv. chytré
osvětlení, které pomocí řídícího modulu stmívání můžeme dálkově
ovládat. Stmíváním svítidel v nočních hodinách, kdy je frekvence pohybu
chodců v obci minimální nebo téměř nulová, stejně tak průjezd vozidel
po komunikacích je malý, dojde k úspoře elektrické energie. Veřejné
osvětlení snížením intenzity osvětlení v nočních hodinách je zároveň
šetrnější k přírodě, k okolní krajině a nočnímu prostředí a respektuje
soukromí a zdraví obyvatel.

Tc h
o

Za 9 dní jsme urazili 850 km, naše spanilá jízda projela Poprad –
Vysoké Tatry – Nízké Tatry – Slovenské Rudohoří – Štúrovo – řeka Dunaj
– Gabčíkovo – Bratislava – řeka Morava – Rakousko – Valtice/Lednice –
Mikulov – sklep – Rakousko – Slavonice – Jindřichův Hradec.

řovice

Dostavba místního rozhlasu
Následně po dokončení 2. etapy instalace veřejného osvětlení
jsme museli vyřešit dostavbu místního rozhlasu, neboť v těch částech
obce, kde byly v roce 2019 ukládány elektrické kabely do země, byly
hlásiče místního rozhlasu umístěné na starých betonových sloupech,
na kterých bylo vedeno staré elektrické vedení, odstraněny. Celou
dostavbu rozhlasu urychlila situace s nákazou koronavirem, kdy

Když jsme konečně došlapali do Jindřichova Hradce, byl pátek večer
19.6., a začalo pršelo tak moc, že do
Blatné jsme raději dojeli v sobotu dopoledne vlakem. Ale všechno
špatné pro něco dobré, díky dešti jsme stihli přeložené zahájení cyklosezóny a otvírání cyklistických studánek v Buzicích. Slovensko je krásné,
jižní Morava také a jižní Čechy nejhezčí. Počasí nás sice trochu zlobilo,
ale jak říká ředitel expedice Pepík Ředina, čím horší podmínky, tím
výraznější zážitky … a na horách je každý sám za sebe.
JH

41

Svazek obcí Blatenska - červenec 2020
jsme potřebovali mít možnost informovat obyvatele o situaci také
rozhlasem. Dostavbu místního rozhlasu prováděla firma VATEC
elektronics, (Bězdědovice, Paštiky). Při návrhu umístění hlásičů
se vycházelo z umístění původních hlásičů s přihlédnutím k nově
vystaveným sloupům veřejného osvětlení, na které byly hlásiče
instalovány. Rozhlas jsme tak nově instalovali na 8 stanovištích, celková
cena této dostavby místního rozhlasu byla 93.831 Kč.

Oprava místního pohostinství
V dubnu zajistila obec opravy a vymalování zdí a stropů v přízemí
místního pohostinství v čp. 102. Vzhledem k problémům s vlhkostí
v některých místech byly provedeny rovněž speciální nátěry. Opravy
a malování se týkalo sálu, lokálu, výčepu a vstupní chodby. Celková cena
těchto oprav byla 34.800 Kč.

Vlakový jízdní řád
Jsem ráda, že se nám podařilo po ročním vyjednávání dosáhnout
posunu příjezdu ranního vlaku z Nepomuku do Blatné tak, aby jeho
příjezd byl již v 5:30 h do Blatné (oproti původnímu příjezdu v 5:40), aby
mohli pracující v Blatné stihnout ranní směnu. Tato změna je v jízdním
řádu od 14. června 2020.
Stejně tak až dosud stále marně jednáme ohledně spoje, kterého
využívali pracující na odpolední směně k návratu domů, jehož odjezd
z Blatné byl ve 22:30. Tento spoj byl zrušen v prosinci 2019. Bohužel
toto vlakové spojení v návrhu nového jízdního řádu, který má vstoupit
v platnost v prosinci 2020, není. Pracující tak mohou v současnosti využít
alespoň autobusový spoj, pouze však v sudých týdnech, který odjíždí
z Blatné ve 22:25 směrem na Lnáře, odkud pak zajíždí do Tchořovic
a následně pokračuje až do Mladého Smolivce.

Pojízdné prodejny
V současnosti mohou naši občané využívat v obci služeb dvou
pojízdných prodejen, které zajíždí do Tchořovic vždy ve čtvrtek.
Pojízdná prodejna Horažďovicko (smíšené zboží) zajíždí od 1. 7. 2020
do naší obce v 10:55 k místnímu pohostinství, zboží je možno objednat
telefonicky či sms na tel. 725 843 855 (www.kupujunas.cz).
Ve čtvrtek mezi 14 a 15 hodinou zajíždí rovněž k místnímu pohostinství
pojízdná prodejna Hugo řezník a uzenář, která nabízí hovězí a vepřové
maso a uzeniny vlastní výroby.

Tchořovické sádky 3.

Dům správce sádek / vážnice / - čp.35
Původní dům sádeckého, který stál přes cestu proti hospodářské
budově čp. 36, byl při povodni v roce 1895 zcela zničen. Vzhledem
k obavám byl proto postaven nový, v místě domu čp.76, který byl
zbourán. Na tomto místě se nachází do současné doby. Byl dostavěn
v roce 1897, ale již dne 21.září 1898 při požáru dolní části vesnice, zcela
vyhořel. Na troskách byl vystavěn nový, zda stejné velikosti není ale
známo.
Asi největší změnou po výstavbě bylo přemístění hlavního vchodu
do budovy z východní strany na stranu severní v roce 1938, se
současným vybudováním schodiště a přiléhající verandy. Velmi rozsáhlá
rekonstrukce byla provedena v roce 1961 a 2016.
Jsou známa jména těchto správců sádek:
Sádecký – (vážný, fišmistr, porybný, pantáta ...) – velí podřízeným svým
baštýřům (hajným), obývající bašty (hajnice) a pomocnému mužstvu
boťákům, pěšákům, bosákům. Oslovuje je výhradně staročeským
obvyklým ty, a křestním jménem.
František Ketlner
František Pobuda
Jakub Sladký		
Vojtěch Vokůrka		
Jakub Slezák		
Karel Slezák		
Jan Blažek
Václav Pecka		
Karel Krejčí		
Václav Machovec
Josef Fořt		
Václav Fomín		
Karel Hobl		

1773 – 1845 (strážce ryb)
1787 – 1806 (strážce ryb)
1807 – 1814 (strážce ryb)
1824 – 1844 (vážný, rybní mušketýr)
1844 – 1888 (vážný)
1888 –
(fišknecht)
– 1913 (fišknecht)
1914 – 1923 (porybný)
1924 – 1960 (porybný, sádecký)
1961 – 1973 (sádecký)
1973 – 1989 (sádecký)
1989 – 2016 (sádecký)
2017 –
(sádecký)

Mezi povinnosti správce sádek také náleželo: „..Služební i soukromé
bydlení porybného jest na sádkách, bydlení mimo sádek jest
bezpodmínečně nepřípustno. V době, kdy jsou sádky naplněny, nesmí
se porybný z obvodu své služební povinnosti vzdálit. Porybný ručí
postavením a jměním svým za rybu v sádkách uloženou, udržovati ryby
v dobrém stavu.... Porybný povinnen jest chovati ostražitého psa na
účet rybničního statku. Přes den jest pes uvázán, v noci puštěn...“.

Odvodnění I/20
V době, kdy píši tyto řádky, probíhají práce na odvodnění komunikace
I/20 ve dvou lokalitách v naší obci. První lokalitou je prostor u mostu
u čp. 19 a 51. Již několik let jsme upozorňovali Ředitelství silnic a dálnic
na 2 problémy v této lokalitě. Při dešti voda z hlavní komunikace
jednak zatékala až k přilehlým nemovitostem čp. 19 a 51 a zároveň
se v této lokalitě tvořila po dešti na okraji komunikace louže, která
nikam neodtékala. Komunikace I/20 bude v těchto místech doplněna
o kanalizační vpusti a žlaby, které by srážkovou vodu měly odvést.
Druhou lokalitou je příkop za propustkem po pravé straně hlavní
komunikace směrem na Blatnou. Příkop není upraven a voda tak zde
nemohla odtékat do potoka, na což si stěžovali obyvatelé přilehlých
nemovitostí. V tomto místě dojde k vyčištění příkopu a osazení
betonových žlabů, které by srážkovou vodu měly odvést do potoka.
V obou lokalitách by
měly být práce na odvodnění
dokončeny
v červenci 2020. Akce
je financována Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a realizovala ji firma
Reno Šumava.
Eva Křivancová,
starostka Obce
Tchořovice

Zničený dům sádeckého po povodni 1895

Karel Krejčí byl prvním porybným (sádeckým), který měl zde
středoškolské vzdělání – absolvent Rybářské školy ve Vodňanech, byl
jedním z absolventů I. ročníku této školy v letech 1919 – 1922. (Není
jistě překvapením, že lví podíl na zřízení této školy měl bývalý lesní rada
na panství lnářském Theodor Mokrý, kdy Vodňany byly i jeho rodištěm.)
Jistě neméně zajímavé je i to, že od počátku 21.století se na funkci
sádeckého čekalo i několik let. V současné době je situace podstatně
jiná, na funkci sádeckého se nečeká, ale naopak vhodní uchazeči se
hledají.
K líhnutí a odchovu rybího potěru byly využívány odchovné sádky –
Dubraviovy nádrže. Ve Tchořovicích jich bylo několik.
Malé sádky /Klášterní sádky/
Byly postaveny v neznámé době, jistě ale v době mezi léty 1836 – 1890.
Název „Klášterní sádky“ je zahalen tajemstvím. Snad určitou nápovědu
či souvislost lze hledat v poskytování jistých naturálií velkostatkem
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ve Lnářích, místnímu
kostelu
Nejsvětější
trojice, ke kterým
náležely i ryby.
Sádky sloužily k výtěru
matečných ryb a k odchovu rybího plůdku.
K této činnosti byly
vybudovány
sádky
na přiléhajícím jižním
svahu špýcharu. Byly
zde tři zatravněné
nádrže sloužící k vytírání a odchovu a jedna celokamenná používaná k dezinfekci
Dům sádeckého1936
a odstraňování parazitů
z matečných ryb. Sklad rybářského náčiní, k zajištění provozu, byl
umístěn pod druhým obloukem mostu vedoucí do bývalé tvrze.
Součástí sádek byla malá zděná budova v šířce 4,90 m, délce 3,70 m
a výšce 2,20 m, s jedním oknem směrem k jihu a sedlovou střechou,
těsně přiléhající k jižní straně špýcharu. Byla postavena v neznámé
době, jistě po roce 1915, sloužící jako zázemí při prováděných výrobních
činnostech a současně i jako ubytovna pro rybniční adjunkty. Byla
vybavena velmi jednoduše a to postelí, malou skříní, stolem a kamny.
Po roce 1918 sem byl zaveden elektrický proud. Posledním adjunktem,
který tu bydlel, byl Karel Šíma. V době tření ryb sloužila jako odpočinková
místnost pro dozor sádeckého.
Hlavní přístup byl ze dvora velkostatku úzkou pěšinou pod mostem
do špýcharu. Ke zkrácení cesty, především do místního hostince čp
41, byla využívána zkratka po dřevěné lávce přes „vantroky“ na dvůr
domu čp. 40, který v té době neměl uzavřené oplocení. Vstupní klenuté
branky byly i v obvodovém, mohutném zdivu sádek na jižní a západní
straně, které byly přístupné pouze lodí a to až do povodně v roce 1895.
V následujících letech po rekonstrukci obvodového zdiva byl vstup pouze
na straně západní. O tyto sádky pečoval rybniční hajný z čp. 39, který
pravidelně trávu vysekával a uklízel. Dojížděl sem na dřevěné rybářské
lodi zakotvené poblíž jeho domu, kterou také využíval na převoz tohoto
krmení pro svůj dobytek.
Voda sem byla přiváděna odbočkou z náhonu na mlýn čp. 40 podzemním
kanálem pod vstupem do objektu "špejcharu". Rozvod vody tu byl
povrchový v mírně zapuštěných dřevěných korytech do země, krytých
dřevěnými fošnami. Odpad ze sádek byl sveden do zátoky před mostem
rybníka Dolejšího. Po povodni v roce 1987 se sádky přestávají využívat
a ve své funkci zanikají.
Ale jednu tajuplnost si ponechávají. Kolem roku 1950 zde místní
děti prováděly půdní sondy kolem objektu špýcharu a nalezly značné
množství střepů z hliněných hrnců a dalších nádob, střepy z kachlových
kamen a dlaždic. Důvodem pro jejich činnost byly aplikované znalosti
učitelky Saidlové z Blatné, že nepotřebné, rozbité nádoby se ze
šlechtických objektů vyhazovaly oknem. Ty byly soustředěny u Karla
Krejčího čp.35. O střepech se dozvěděl místní učitel Mojmír Vizina, který
je odvezl na posouzení do Plzně. V Archeologického ústavu byly určeny
jako střepy nádob a dlaždic ze 16. století. Do obce se ale žádné střepy
již nevrátily.
Po roce 2010 již pozůstatky těchto sádek mizí v přehoustlém náletu
plevelných dřevin a jsou téměř neprostupné. Stejný osud postihl i malý
zděný domek, ze kterého zůstaly jen základy. Obvodové zdi sádek
se rozpadly jednak pod náporem povodňové vlny v roce 2002, ale
i v důsledku nezájmu o tuto stavbu.
Sádky Kupcovy I.
Do roku 1948 byly používány k výtěru i sádky umístěné na vodoteči
asi 100 m pod hrází rybníka Radova. Sádky o rozloze cca 10 arů byly
ohraničeny celoprkenným plotem se dvěma malými zatravnatělými
nádržemi sádek. V těsné blízkosti stál malý dřevěný objekt, jako zázemí
pro rybniční dělníky i personál. Kdy byly tyto sádky postaveny není známo,
neví se ani, zda byly staršího data než „Malé sádky pod špejcharem“.
V každém případě byly sádkami rezervními, které byly využívány zejména
v případě hynutí rybího plůdku a z důvodu onemocnění na sádkách ve
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Tchořovicích. V následující době je toto místo ponecháno svému osudu,
ale pozůstatky byly patrné ještě v roce 1981. V této době je tato plocha
zahrnuta do nově budovaných, rozsáhlých plůdkových sádek. Při jejich
výstavbě byly poslední zbytky této stavby odstraněny.

Dům sádeckého 1955

Sádky Kupcovy II.
Mezi léty 1981 – 84 byly
vystavěny, jako náhrada, odchovné
sádky nové, v prostoru z tohoto
důvodu zaniklých rybníků Malé
a Velké Kupcovy. Rozkládají se na
ploše kolem 8 ha, celkové náklady
na výstavbu činily 6 650 000 Kč.
Součástí nově vybudovaných
sádek je 25 manipulačních sádek
/rybníčků/. Sádky č. 1- 2 jsou
největší o velikosti 58 x 40,25m
Malé sádky po roce 1960
a hloubce 1,3 m. Dále je zde
i hospodářská budova a dva obytné domy pro 4 rodiny. Naproti sádkám
za silnicí v těsné blízkosti rybníka Dolejšího byla postavena dílna pro
zámečnické práce, která je tak součástí celého areálu. Na ní navazuje,
dnes nevyužitá, čerpací stanice k přečerpávání vody z rybníka Starého,
zpět do rybníka Radova.
Dle zadání se mělo jednat o plůdkové sádky se šlechtitelskou
a výzkumnou stanicí pro rybniční hospodářství. Ve velmi krátké době
se poznalo, že jsou zcela nevhodné /především z hlediska nedostatku
vody/ a jsou dnes, bez užitku, téměř nevyužívané. V některých letech
zde byl také prováděn výzkum z Hydrobiologické stanice u V. Pálence.
Karel Krejčí, Tchořovice

SDH Třebohostice
Již dávno neplatí, že hasič je povolán,
jen když někde hoří. A o dobrovolných
hasičích to platí dvojnásob. Jejich
celoroční činnost je většinou civilního
rázu, a tak je více rozmanitá a pestrá. Pro
Tř
e b o s t i c e obec a její občany má svůj význam. Rád
ho
bych vám činnost jednoho takového malého
sboru alespoň stručně přiblížil. V Třebohosticích
je v současnosti hasičský sbor největší organizací. Žije zde nyní
152 obyvatel a téměř polovina z nich je „u hasičů“.
Naše řady se rozrostly poslední dobou nejvíce náborem dětí, které
našly v hasičském sportu zalíbení. Snažíme se jim ukázat, že čas jde
trávit i jinak a víc zábavně a smysluplně než u obrazovek počítačů a že
nezištná pomoc bližnímu svému je nejen potřebná, ale potěší člověka
i u srdce. V dětech je třeba vidět budoucnost a ukázat jim správnou
cestu. Bohužel ne všechny sbory mají takové štěstí na příliv mladé krve
jako ten náš. Už od začátku poctivé tréninky a neutuchající píle většiny
dětí byly vidět ve zdokonalování jejich zručnosti, leč stupně vítězů na
hasičských soutěžích stále byly jen těžko dosažitelnou metou. To bylo
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sjíždění řeky na lodičkách, loučení s prázdninami pro školou povinné,
výlety, maškarní bály apod.
Pokud jste dočetli až sem, věřím, že vás činnost našeho sboru alespoň
trochu zaujala, za což vám děkuji. I v malé obci život nemusí být nuda,
nemyslíte?
Autor: Petr Tůma

MASOPUST

„Zlatý Hattrick“ na hasičské soutěži v Doubravici

zejména kvůli staré stříkačce PS12, která svým výkonem nemohla držet
tempo s výkonnějšími stroji soupeřů. Podali jsme tedy na obecní úřad
žádost na nákup nové stříkačky PS15, která byla schválena a nakoupena.
Po té na soutěžích byla síla strojů vyrovnanější a o výsledku rozhodovala
zručnost a rychlost. Nejen dětská družstva našeho sboru začala vozit
zlaté poháry, ale začalo se dařit i ženskému družstvu i týmu mužů. Snad
naše úspěchy na soutěžích motivovaly hasiče v sousedních Zadních
Zborovicích, aby si také podali na obecní úřad Třebohostice žádost
o novou stříkačku. Do SDH Zadní Zborovice tak byla zakoupena nová
stříkačka za přispění Jihočeského kraje. Možná se divíte, proč hasiči
ze Zadních Zborovic podávali žádost do Třebohostic. Obecní úřad
v Třebohosticích slouží i pro obec Zadní Zborovice.
Nechci ale psát jen o soutěžích. Náš sbor v minulém roce zasahoval
u padlých stromů, které zastavily provoz na silnici a byli jsme povoláni
k požáru trávy u nedaleké chatové osady. V letošním roce jsme
u padlých stromů přes silnici už zasahovali znova, vlivem silných
poryvů větrů, které se přes naše území v uplynulých dnech přehnaly.
Dále se každoročně hlásíme na taktická cvičení jednotek SDH, kde se
zdokonalujeme ve zdravovědě a poskytování první pomoci, s ostatními
sbory provádíme dálkové čerpání vody přes několik stříkaček až např.
k simulovanému požáru v lese. Velitelé na nás zkoušejí při dálkové
dopravě vody simulace různých problémů, se kterými se lze nejčastěji
setkat, jako je např. prasknutí hadice, či vysazení motoru některé ze
stříkaček. Prováděli jsme také výcvik v hledání osoby v náročném terénu
takzvanou „rojnicí“ nebo shlédli ukázku profesionálního psovoda Policie
ČR a jeho speciálně vycvičeného psa.
Třebohostičtí hasiči organizují i různé společenské akce a brigády,
kterými si nejen utužují dobré sousedské vztahy, ale i zvelebují obec
a její přilehlé okolí. Zmíním alespoň sázení stromů v lese, brigády
na opravách obecních budov, chováme ryby v obecním rybníku,
opravujeme tenisové kurty v naší obci, čistíme požární nádrž, podařilo
se nám obnovit tradici Masopustu v naší obci, zvelebujeme ve
spolupráci s obecním úřadem místní kulturní dům, kde pořádáme plesy,
zábavy i besídky a schůze hasičů. Na výroční hasičské schůzi promítáme
a připomínáme akce za celý uplynulý rok formou povídání, fotek a videí,
což schůzi osvěží a příjemnější zábavnou formou nastaví zrcadlo celému
sboru. Pomáháme rádi i Svazu žen, se kterými děláme např. veřejné
bruslení pro občany Třebohostic na zimním stadionu ve Strakonicích,

Uzenice

Kvůli covidu 19, byly zrušeny
všechny naplánované akce, ale přesto
se život v obci nezastavil, byly od obce
každému občanovi rozdány roušky
a desinfekce. Děkujeme všem, kteří
měli toto na starost. V rámci brigády
U ze n i c e
místních hasičů proběhla oprava poničené
kamenné zídky u kapličky, pracovali obětavě
i v dešti a tímto jim moc děkujeme.

Plánované akce				

Výroční schůze SDH.jpg

Na druhou polovinu srpna se připravuje dětský den. Pro děti i dospělé
je připraven program na celý
víkend u Radyně.
V rámci dotace POV Jihočeského kraje, budou
v obci instalovány herní a fitness prvky pro děti
i dospělé.
Marešová
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Obec Velká Turná
Na konci června jsme chtěli
uspořádat velkou oslavu 700. výročí
od první písemné zmínky o naší obci.
Bohužel jsme tuto oslavu, z důvodů
všem dobře známých, museli zrušit.
Ve
Po ukončení omezení, způsobených
l k á Tu r n á nákazou Covid -19, se v naší obci opět
rozběhl čilý stavební ruch. Je třeba dohnat
zpoždění u všech naplánovaných akcí. Získali jsme
dotaci Jihočeského kraje na první etapu výstavby víceúčelového objektu
v areálu bývalé Hospody U Mostu. Stavební práce pokračují dle plánu
a v letošním roce bude dokončena hrubá stavba.
Do konce roku by také měl být vybudován přístřešek na uskladnění
posypového materiálu a garážování traktorového vleku. S demolicí
původního přístřešku pomohli členové MS Bárovka Osek, v současné
době probíhá odstraňování suti.
Ivana Mrázková

Demolice přístřešku

Pálení klestí na Pazderně

Pokládání věnců k ukončení II.sv.války

Stavební projekty obce

V letošním roce realizuje Obec Velká Turná
stavební projekt „Novostavba víceúčelového
objektu – veřejné sociální zařízení a sklad sportovních potřeb – I.ETAPA
„. Jedná se o výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako zázemí pro
sportoviště v obci. V budově budou WC páni, WC dámy, WC vozíčkáři
a sklad sportovních potřeb. Výstavba je realizována ve dvou etapách,
kdy v letošním roce proběhne hrubá stavba, která je realizována v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora sportu, 1 výzva pro
rok 2020. Stavbu provádí f. BOHEMIA KONSTRUKT za celkovou částku
Kč-1.468.945,- (včetně DPH). Na tuto akci přispěl Jihočeský kraj ve výši
400.000,- Kč. Obec ze svého rozpočtu uhradí Kč-1.068.945,-.

SaK Turná z.s.
V sobotu 27.6.2020 uspořádal spolek pouťovou zábavu, na které se
po dlouhé koronavirové pauze mohli občané zase sejít. Za dodržování
doporučených hygienických předpisů se všichni zúčastnění dobře
pobavili a po skončení dámské volenky si i pochutnali na vytancovaných
pouťových koláčích.
Ivana Mrázková

SDH Velká Turná

Činnost SDH Velká Turná nepominula ani v čase přísných
bezpečnostních opatření CORONAVIRU. Ze strany obce byly připraveny
ochranné prostředky a pomůcky pro případný zásah v tomto období.
Členové zásahové jednotky byli připraveni k požárnímu zásahu, ale
i k asistenci při pomoci starším občanům obce v době bezpečnostních
opatření před COVID-19.
Z kulturní činnosti musel sbor v jarních měsících zrušit „Dětský
maškarní bál“. Jistě se najde jiná příležitost, jak dětem připravit náhradní
program.

Úklid místní komunikace od bláta

Po rozvolnění bezpečnostních opatření se začalo s organizací
pravidelných činností sboru jak při přípravě požární techniky, tak
s pracemi souvisejícími s chodem obce. Ve čtvrtek 7.května bylo
provedeno v omezeném počtu účastníků sboru a zastupitelů obce, uctění
památky padlých u příležitosti ukončení II.světové války u pomníku
v obci. V pátek 8.května provedli členové sboru pálení klestí na Pazderně
za obcí. Při této příležitosti je vyzkoušena provozuschopnost zásahových
požárních stříkaček, vybavení a znalosti obsluhy strojů a vybavení.
V úterý 26.května na vyžádání starosty obce, byla uklizena vozovka
místní komunikace od bláta ze zemědělské činnosti v úseku u Louže.
Na výzvu předsedy okrsku SDH Osek, zorganizoval SDH Velká Turná
jako pořadatelská obec, jarní požární cvičení u rybníka Milavy. Z požární
činnosti byla provedena dálková přeprava vody. Cvičení se zúčastnily
SDH Osek a SDH Jemnice. Každý sbor si přezkoušel svou techniku. Po
nácviku bylo v Občerstvení Na Hrázi, připraveno pohoštění. Členové
SDH Velká Turná vypomáhali v sobotu 11.července při úklidu palivového
dřeva, které bylo potřeba přemístit z místa kde bude probíhat výstavba
skladového přístřešku na st.32. v obci. Do konce srpna nás ještě čeká
příprava a provedení STK na požárním voze HENSCHEL.
Text a foto Pavel Šípek, Velitel SDH

Letní rekreační oblast Milavy
Po zvolnění ochranných opatření v rámci CORONAVIRU, je rekreační
oblast Milavy v katastru obce Velká Turná u rybníka Milavy v plném
provozu. V této oblasti nabízí celkem šest provozovatelů ubytování

45

Svazek obcí Blatenska - červenec 2020

• Kemp LUHY- Jitka Šupová - nabízí - ubytování ve 14 čtyřlůžkových
chatkách, v 1 dvouchatě pro šest osob, v bungalovu s 5 pokoji
a restauraci se společenským sálem (po domluvě možnost pořádání
oslav ) s celodenní kuchyní a kioskem rychlého občerstvení s točenou
zmrzlinou. Mob. 606 624 696, www.kemp-luhy-milavy.cz. Provoz
chat od června do září, v jiných termínech dle domluvy.
• Kemp u Hasičů - Ing.Miroslava Čemusová - nabízí ubytování
v 5 čtyřlůžkových pokojích, plochy pro stany a karavany, sociální
zázemí a venkovní a vnitřní restauraci. Mob. 606 484 580,
606 766 916, www.milavy-uhasicu.cz Provoz od června do září,
v jiných termínech dle domluvy. V areálu nově dřevěná věž se
skluzavkou pro děti.
Text a foto Pavel Šípek, starosta obce Velká Turná
ve stanech, karavanech, chatkách a rekreačních budovách. Dále je zde
možnost stravování a občerstvení ve čtyřech restauracích a v hlavní
turistické sezóně se zde pořádají kulturní akce jako jsou zábavy, diskotéky
či country posezení. Přijeďte k nám na letní dovolenou a vyberte si
z nabídky služeb tu, která Vás osloví. Přejeme příjemný odpočinek
a kulturní či společenský zážitek.
Jednotliví provozovatelé se na Vás těší:

•

ATC-Milavy - provozovatel Obec Velká Turná nabízí – plochy pro
stany karavany, sociální zázemí, sportoviště, opalovací travnatou
pláž s přístupem k rybníku Milavy. Možnost jedné chatky pro
4 osoby, mob. 606 690 391, www.velkaturna.cz ( turistické
informace - fotogalerie. Prezentační foto ATC–Milavy). Provoz od
dubna do října. Součástí kempu je Občerstvení Na Hrázi s venkovním
posezením (soukromý provozovatel

• Občerstvení Na Hrázi - Provozuje paní Vlasta Bursová, mob. 602
122 220. Občerstvení Na Hrázi s vnitřním a venkovním posezením
u vody s možností nabídky jídel rychlého občerstvení a pochutin
k pivu. Provoz od dubna do října dle počasí. U Občerstvení dětský
koutek s pískovištěm a skluzavkou.

Jak je krásně
u nás doma
Jak je krásně u nás doma si
uvědomuji čím dál více. My místní to
bereme jako samozřejmost, ale kdo
k nám zavítá, ať už na návštěvu, nebo jen
Záboří
tak projíždí, nestačí se divit, co krásných
míst se nachází v blízkosti naší obce. Jen těch
rybníků co tu máme! Nedá se v nich sice koupat, což
by mi zase až tak nevadilo, protože vodu (kromě té ve vaně) nemusím.
V současné době, kdy máme nouzový stav a musíme dodržovat vládní
opatření kvůli koronaviru, zbývá nám i více času vyjít si do přírody.
Děláme s dětmi dlouhé procházky po okolí, chodíme přes pole vyjetými
kolejemi od traktorů, plašíme srnky a užíváme si krásného jarního
počasí.

• Chaty-Teplárna Strakonice. Provozovatel Teplárna Strakonice,
Komenského 59, 386 43 Strakonice, tel.: 383 318 287,
mob. 602 100 033. Nabízí - 8 dřevěných chatek pro čtyři osoby,
sociální zařízení společné v kempu. Převážně podniková rekreace.
Možnost objednávky pobytu i jiných osob. Provoz od června do září.
• Chaty Charvát – nabízí - ubytování v šesti čtyřlůžkových chatách
(vlastní sociální zařízení). Mob. 602 169 086. www.firmacharvat.cz
Provoz od června do září, v jiných termínech dle domluvy.
• Rekreační areál Milavy - Naděžda Čapková - nabízí - ubytování
v 25 čtyřlůžkových chatkách a dvou srubech (vlastní soc.zařízení),
plochy pro stany, karavany, cos. zázemí a restauraci s venkovním
i vnitřním
posezením s celodenní kuchyní. (pořádání country
večerů ).V areálu je nově postavená velká nafukovací trampolína.
mob. 603 434 061, recepce tel.: 720 262 635 ( prodejna potravin ),
www.milavy.cz . Provoz od dubna do října.

Jako na šňůrce navlečené korálky jsou rybníky Podkostelní, Prostřední,
Kopaniny a Stržák. Nedávno jsme popojeli autem k Malé Kuši a obešli
jsme Velkou Kuš. Na druhém konci tohoto rybníka se nachází přírodní
rezervace, kde jsem byla poprvé. Nádherný kousek přírody s malými
remízky, balvany,skupinkami stromů a bažinami. Z mělčiny na Kuši
vyskakovali z vody kapři a leskli se ve slunci. Na rybníčku Nad Kuší zrovna
přistály labutě. Byl nádherný den a děti ani nereptaly, že je bolí nohy.
Odpočinek a svačina byly samozřejmostí. Rybník Velkou Kuš mám ráda,
s pokorou se skláním nad jeho velikostí a majestátností. K vodě nemáme
daleko, žijeme u rybníka Pátek, který je také krásný a to v každé roční
době. Je to nebesák a tak nehrozí z jeho strany žádná kalamita. Je to
„živý“ rybník, jsou tu k vidění nejen kachny ale i občas divoké husy nebo
volavky a nedávno jej navštívily také labutě. Dlouho se ale nezdržely, po
chvíli vzlétly a zamířily na Pravdu. Tam jsme je druhý den vystopovali
s dětmi, ale k vodě jsme se raději nepřibližovali, labuť seděla na hnízdě
a labuťák nevypadal moc kamarádsky. Na dalším rybníku, na Hůrce, jsme
labutě sice neviděli, ale bývají tam také. Možná byly schované v rákosí.
Dalším rybníkem, kam ráda jezdím, je Chvalov. Tam jsme se hodně jezdili
koupat. Mojí srdeční záležitostí je hájovna u Chvalova. Léta tam jezdím
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ke kamarádce, která tu přes léto pobývá, čerpám tam pozitivní energii,
i když je v blízkosti hrobka. Působí to tam na mě jakýmsi uklidňujícím
dojmem, ani to nedovedu pojmenovat. Je mi tam prostě moc dobře.
I když teď kůrovcová kalamita udělala své a tam, kde byly krásné vzrostlé
lesy, jsou teď holé kopce. Pozitivní je ale to, že po vytěžení napadeného
dřeva už se začínají holiny zalesňovat. Zase snad bude líp a budeme si víc
vážit toho co máme. Prostě všechno zlé je vždy i pro něco dobré.
Když už ta situace s koronavirem musela nastat, je asi lepší, že to
přišlo na jaře. Probouzí se příroda, sluníčko dodává pozitivní energii,
jděte si ji do přírody načerpat! Přeji všem dobrou mysl a hlavně pevné
zdraví.
Jaroslava Vodičková

ROUŠKOVÁNÍ – aneb moje rouška
chrání tebe, tvoje rouška chrání mě
– kdo mi ji ušije?
Začala jsem otázkou, na kterou sama za sebe znám odpověď. Šiju
si jen tak pro radost už od střední, průmyslovka byla dobrý základem
pro smysl pro detail, milimetrovou přesnost a dokonalé rýsování =
v tomto případě pro přenos střihu na látku. Poslední dobou vlastně
nejvíc opravuju děravé džíny a hokejbalové dresy, maximálně přešiju
nový zip za rozbitý. A teď roušky! Skládané s varhánky i sešívané na
střed? S kapsičkou? Na šňůrky? S gumičkou? S drátkem? Zkusila jsem
všechno, šila jsem z toho, co doma bylo a skrz co se dalo dýchat, pro
rodinu, pro moje blízké, něco přes třicet kousků a mám toho dost. Jste
na tom stejně?
A dovedete si představit, že ušijete stovky roušek, pro ty, kteří šít
neumí nebo nemohou? Znám odpověď i na otázku – kdo jim ji ušije?
Znám totiž dvě báječné švadlenky, kterých si nesmírně za jejich přístup
cením, zapojily se s naprostým nadšením, zcela nezištně, bez nároku

Kopička pro internu Nemocnice Strakonice

na odměnu a ještě mají pocit, že nic zvláštního nedělají, že je to
samozřejmé, normální. Jsem moc ráda, že když jsem jim v době nouzové
napsala zprávu, zda by byly ochotné připravit si povídání na toto téma,
že obě kývly.
První jsem oslovila Týnku Balkovou, zaujal mne nejen plot
s nasáčkovanými rouškami, ale především příspěvky na facebooku,
upřímné nadšení celé rodinky Balkových a vstřícnou pomoc v rámci
skupiny Blatná šije roušky. Pro Kristýnku to není první zkušenost a první
program pomoci druhým, aktivně se zapojila do různých charitativních
akcí již dříve, např. šila plyšáky pro Dětské centrum ve Strakonicích a její
názor na rouškování je tady:
Myslím, že nikdo z nás by nevěřil, že může něco jako “doba roušková”
nastat. Těchto období jsme zažili již spousty. Od doby ledové, přes
kamennou, bronzovou a železnou. Taky dobu císaře pána, ale i dobu
velkého převratu v osmdesátém devátém. Tohle je však úplně jiná liga.
Iniciace šití roušek vznikla po celé republice jako kulový blesk. U nás
tento podnět vznikl u mě. Před měsícem jsem zasedla k šicímu stroji
s tím, že ušiji roušky jen pro rodinu a nejbližší. Ale jak to už bývá, síla
sociálních sítí je v dnešní době opravdu obrovská. Právě po zveřejnění,
začalo to pravé vzrůšo s jasným cílem. Pomoci všem! Tak vznikla malá
domácí “balkovic roušková manufakturka.”
Podat pomocnou ruku alespoň tímto způsobem bylo velmi naplňující.
Nejprve šlo jen o desítky pro spolužačku a blatenskou záchrannou
službu. Přišly však i větší poptávky pro skupinu “Blatná šije roušky” kde roušky našly své uplatnění v nemocnicích a domovech pro seniory
v okolí, ale i Praze. V neposlední řadě roušky našly své majitele na interně
ve Strakonicích a transfuzním oddělení v Písku. Největší poptávka však
vznikla právě ve vesnici. Zprvu jsme zásobovali místní obchod, kde se
tento nápad ujal. A proto vznikl i náš rouškovníkový plot, který dodal
naší práci úplně jiný level.
U srdce nás hřálo, když roušky, mizely velkým tempem, klidně po
desítkách denně. A občas i v noci Roušky děláme s láskou a hlavně
nezištně, ale i přesto se řada rozhodla obdarovat nás sladkostmi,
lahvinkou vína či finanční podporou. Stejně tak i dodáním gumiček či
látek. I každé vřelé poděkování s úsměvem pod rouškou pro nás moc
znamenalo. A pořád znamená. Tímto moc děkujeme. Vážíme si Vaší
podpory. I tím, že naše roušky nosíte. Brzy se dočkáme mety patnáctisté
roušky. Je to kus práce, který je za námi vidět a o vnitřním pocitu
nemluvě.
Mně už nezbývá než Vám všem poslat plno pozitivní energie a i to
nejhlavnější. Chraňte, prosím, své zdraví. Je to unikát, kterého si musíme
vážit. Ještě jednou velké poděkování Vám všem. Ale i těm, kteří v této
situaci za nás bojují v první linii.
A jak je to i v pohádkách. Dobrý konec to jistí, ať už to vypadá jakkoli.
Držme si pěsti. SPOLU TO TOTIŽ ZVLÁDNEM!
Druhý příspěvek je od Jany Adámkové / Prokopcové, vyzkoušely
jsme si on-line rozhovor a myslím, že se povedl. Děkuji jí za upřímnost
a nadhled – vlastně já ani Janinu jinou neznám a vím, že mimo šití roušek
dlouhodobě podporuje děti v Dětském domově Zvíkovské Podhradí,
v roce 2013 se díky svým aktivitám stala ženou regionu za Jihočeský kraj.
Ptala jsem se od kdy šijete? Kolik roušek jste vyrobily? Kam posíláte
či případně jak je organizováno? Materiál z čeho a jak sháníte? Jaké typy
šijete - klasiku, na gumičky, s kapsičkou?
A tady jsou odpovědi – nebo spíš poslání?
Šijeme od začátku epidemie, od ušité číslo 100 jsem to přestala
počítat, není to k ničemu a zdržovalo to. Vyzkoušela jsem skládané,
tvarované, se zobákem, dvouvrstvé s kapsou i bez, šňůrka i gumičky,
prostě všehochuť. Každému sedí a vyhovuje něco jiného, tak aby byl
výběr. Nina některé na přání malovala třeba krávu, bagr, květiny, smajlíky,
pomáhá i žehlit, hodně to urychluje práci. Šila jsem pro rodinu, přátele,
lékaře, kolegy, sousedy, do nemocnice, prostě kam bylo potřeba. Když
se mě teď ptáš, tak vlastně už ani nevím, kde všude běhají.
Šila jsem i sálové čepice, teď o víkendu mě ještě čekají čelenky
s knoflíky na roušky pro sestřičky do Písku.
Jinak už jedeme spíše v takovém mírném režimu, je poptávka menší.
Ale nitě a odstřižky látek máme snad i ve špajzu. V době největšího
náporu to došlo tak daleko, že jsem v půl jedné v noci hledala krejčovský
metr a Nina se tak zarazí a povídá: „No mami, vždyť ho máš na hlavě,
místo čelenky. „ asi už únava materiálu.
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Rouškoplot u Balků

Materiál byla bavlna, takže jsem stříhaly prostěradla povlečení,
ubrusy, jezdila jsem do Horaždovic pro látky, bohužel zásoby v obchodech
mizely rychle, to samé bylo s nitěmi a gumou a šňůrami. Takže jsme se
obvolávaly a dělily se mezi sebou a také sháněly po přátelích.
Mým vrchním zásobovačem látek byla Karolína Macešková ze
Sedlice, Ilona Krejčová z Blatné, Petra Siblíková z Komušína nám zase
obětavě shání gumy, nitě, jehly do šicího stroje, všem velmi děkuji. Pan
Loula z Blatné nám tiskl zakladače na tkaničky. Bez těchto skvělých lidí
by šití roušek nešlo, vážím si jejich přístupu. A další lidé, kterým bych
zde v Záboří moc chtěla poděkovat.
Jmenovitě Lidě Cibulkové za materiál na roušky a skvělé rohlíky,
rodině Klečků za chleby a buchty, rodině Hrušků za večeře podávané
přes plot, Augustinům za větrníky a klobásy. Dá se doslovně říct, že při
šití nás opravdu živili sousedi.
Také bych moc chtěla poděkovat Martině Balkové s rodinou a Martině
Adámkové za obrovské a velmi rychlé našití velkého množství roušek
pro Nemocnici Písek Transfuzní oddělení. Ve čtvrtek mi volala sestřička,
jestli bych mohla dát krev, při hovoru jsme se smluvily, že roušek mají
zoufale málo. Poprosila holky no a v pondělí jsem vezla nálož roušek,
musím říct, že sestřičky byly velice nadšené a vděčné.
Myslím, že tahle epidemie přinesla ještě jednu, a to epidemii podpory
a pomoci si navzájem a to mě těší.
Přeji všem, abychom to ve zdraví nejen fyzickém, ale hlavně duševním
všichni zvládli.
Omlouvám se všem, kteří čekali závěrem kritiku těch, kteří měli
roušky zajistit, nezajistili nebo zajistili pozdě. V této životní situaci jsme
všichni poprvé a jde o život. Po celém světě umírají lidé. Prožíváme, co
jsme neprožili. Nesuďme, nekritizujme, ale pomáhejme a buďme silní,
opatrní, ohleduplní.
Poděkování jistě patří všem, kteří šijí roušky, pomáhají ochotně
druhým, ale především naší paní starostce Ludmile Brožové,
zastupitelům a všem zodpovědným lidem, kteří museli zajišťovat v době
nouzového stavu nezbytné agendy a služby v naší obci.
Text Jitka Říhová, foto Kristýna Balková

Loučení s MŠ a ZŠ Záboří
Skončil další školní rok. Ve druhém pololetí poznamenaný
koronavirem, náročný pro děti, učitele i rodiče.
V úterý, 30.června se loučili se svou mateřinkou v Záboří budoucí
prvňáčci. Bylo jich dvanáct. Sedm kluků-Dominik, Kryštof, Melichar,
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Nikolas, Owen, Petr a Hugo. Holčiček bylo pět-Elena, Helena, Emma,
Zuzana a Světlana. Poprvé se tato akce konala na dvoře obecního úřadu
pod téměř stoletou lípou. Poprvé také byli žáčci mateřinky pasováni na
prvňáčky velikou měchačkou a ozdobeni šerpou „Prvňáček 2020“. Paní
starostka Ludmila Brožová jim popřála hodně úspěchů ve „velké“ škole,
děti dostaly dárečky a občerstvení, ani přípitek dětským šampaňským
nechyběl. Mnozí se i pochlubili taškou do školy.

A to už se shromažďovali deváťáci. Bylo jich jenom šest, ale měli
originální nástup s hudbou. Dva chlapci – Filip a Tomáš, čtyři děvčata
– Julie, Andrea, Markéta a Natálie. Ve společenských šatech to všem
náramně slušelo. Paní starostka je přivítala a připomněla jim, že dnešním
dnem končí jedna etapa jejich života a nastává čas na plnění životních
snů a představ. Cituji: „Nebude vždy všechno zalité sluncem, ale i přesto
je důležité se nevzdávat, ale vytrvat a udržet si dobrou náladu, to vám
říkám z vlastní zkušenosti“ –konec citátu. Závěrem popřála deváťákům
mnoho štěstí a úspěchů do dalšího života. Paní starostku vystřídal se
svým projevem ředitel školy Michal Gutwirth. Poděkoval jim za to, jak
zvládli situaci s koronavirem, kdy probíhala on-line výuka a bylo to velice
náročné jak pro žáky, tak pro učitele. Popřál jim do života hlavně zdraví,
štěstí a mnoho úspěchů při dalším vzdělávání. Nezapomněl dodat, že
v zábořské škole budou mít vždy dveře otevřené a rád je uvidí. Potom
si vzala slovo třídní učitelka deváťáků, Dagmar Macháčková. Dojemná
slova s mnoha vzpomínkami na prožité nezapomenutelné zážitky
se svou třídou na výletech, v Laser aréně, při přípravě různých akcí
a projektových dnů. Chválila je, jak byli šikovní, vynalézaví, jak pomáhali
prvňáčkům, nad nimiž měli patronát. Ale na druhé straně jak také
dokázali ve třídě v krátkém čase „vyrobit“ největší možný nepořádek.

48
Učitel si se svými žáky vytvoří pevný vztah, zvláště když jich má ve třídě
pouhých šest. To bylo vidět na obou stranách. Závěrem svého emočního
projevu popřála všem svým žákům, ať se jim v budoucím životě daří, ať
se potkávají jen se samými milými lidmi, kteří jim vždy podají pomocnou
ruku, ať mají stále úsměv na tváři a slunce v duši.
Nebyl to poslední projev, protože následovalo poděkování panu
ředitelovi, všem učitelům i provozním zaměstnancům školy a školní
jídelny. Toho se ujala jedna z deváťaček, Andrejka. Na nikoho
nezapomněla, oživila různé hlášky pana ředitele i učitelek, připomněla
prožité zábavné chvíle ve škole i mimo ni. I když se jí chvílemi třásl hlas
dojetím, své poděkování úspěšně dokončila. O slzičky nebyla nouze jak
u učitelů, rodičů i samotných deváťáků. Následoval přípitek, focení,
občerstvení.
Něco končí a něco nového se začíná, tak už to v životě bývá. Jménem
Obecního úřadu v Záboří přeji všem malým i velkým školákům hlavně
báječné prázdniny bez úrazů a jiných kalamit, hodně zdraví, slunečných
dnů, prázdninových zážitků a šťastný návrat do škol k dalšímu vzdělávání.
Jaroslava Vodičková, Záboří

Slavný Zábořský rodák
ADOLPH JOACHIM SABATH,
KONGRESMAN
A SLAVNÝ ČESKÝ KRAJAN V USA
Myslím, že právě v této složité době si více uvědomujeme to důležité
pro naše životy a naše názory, možná se právě nyní zamyslíme nad
významem odkazu našich předků, zajímavých lidí, kteří vyšli z těžkých
poměrů – obyčejných lidí, kteří dokázali neobyčejně zasáhnout ve své
době do životů mnohých. Jejich připomínkou nemusí být jen pomníky,
busty a sochy. U nás v Záboří je připomínkou významného rodáka,
Adolpha Joachima Sabatha, bývalý útulek pro chudé, nemocné
a sirotky, jehož výstavbu v roce 1929 ze zámoří zafinancoval a následně
po kolaudaci předal do provozu obci.
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Sabathův útulek zná každý Zabořák

Životopis a rodokmen významného rodáka naší obce zpracoval
pan Pavel Hnízdil, člen České genealogické a heraldické společnosti
v Praze ve spolupráci s panem Tomášem Daňkem, členem spolku
Vltavan Praha. Snad již brzy se můžeme v Záboří těšit na přednášku
a současně na přislíbený křest knihy, jak jsme si předběžně domluvili
s panem Martinem Nekolou, autorem právě vydávané knihy o našem
významném rodákovi. S dovolením pana Hnízdila se již nyní můžeme
seznámit s dosud nezveřejněnými údaji z aktivního života Adolpha
Joachima Sabatha.
„Asi málokdo ví, že vedle Tomáše a Jana Baťových, Antonína Dvořáka,
Antonína Čermáka, Madelaine Albrightové, rozené Marie Korbelové,
Eugena Cernana, nebo Louise Brandeise je jedním z nejslavnějších
česko-amerických krajanů také Adolph Joachim Sabath, rodák z malé
jihočeské vesnice.
Na svět přišel 4. dubna 1866 v Záboří u Blatné, v židovské rodině,
jako druhé (možná třetí) z jedenácti dětí Joachima (mladšího) a Barbary
Sabathových. Jeho matka vedla malý krámek se smíšeným zbožím
a domácnost. Otec byl řezníkem a překupníkem jatečných zvířat.
Malý Adolph chodil do obecné školy v Záboří mezi lety 1872 – 1880.
Podle jeho vzpomínek nežila rodina v žádné nábožensko – kulturní
isolaci. Společnost vesnických dětí byla ryze česká a malý Adolph chodil
i do hodin katechismu, nebo do místního farního kostela svatého Petra
a Pavla. Vděčně vzpomíná na učitele Houru nebo faráře Petříka.
Ani obec nevzpomíná na rodinu Sabathových ve zlém. Jako dobře
situovaný americký občan, nezapomínal Adolph Joachim na svou
„rodnou hroudu“. Např., po první světové válce spolufinancoval v obci
výstavbu sirotčího domova.
Také v obecní kronice Záboří je o rodině Sabathových vděčná
zmínka. V roce 1946 bylo obcí Adolphu Joachimu uděleno čestné
občanství. Slavnostního aktu se zúčastnil i zástupce Velvyslanectví USA
v Československu.
Ještě jako školou povinný pobyl Adolph Joachim nějaký čas u svého
děda z matčiny strany, Joachima Eisenschimmela – sklenáře ve Vídni.
Možná se mu stýskalo po rodině, možná mu nešla pod nos vídeňská
němčina a přezíravost vídeňské pseudohonorace, jak uvádí ve svých
vzpomínkách. Na nátlak babičky byl vyreklamován zpět k rodině do
Záboří.
V Horažďovicích se po ukončení školní docházky asi rok učil
příručím v obchodě s osadnickým zbožím (1880 – 81). Zde prý
nadšeně naslouchal vyprávění jednoho zbohatlého navrátilého ČechoAmeričana. V mysli dospívajícího chlapce prý tehdy uzrál životní sen.
Vyřídil si formality a v létě roku 1881, jako patnáctiletý, se svolením
rodičů odcestoval do Brém, kde nastoupil na loď, jež ho dopravila do
USA. Svým rodičům a sourozencům prý před odjezdem slíbil, že až se
v Americe vzmůže, všechny je k sobě pozve. Tak se nakonec i stalo.
V Chicagu, podle Adolphových vzpomínek, žil přítel rodiny
jménem Sloup (časté jméno na Blatensku). Pravděpodobně to nebyl
jediný krajan, kdo mu pomohl do začátku. Zpočátku se Adolf živil
příležitostnými pracemi, později se prosadil jako realitní agent.
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Z vydělaných peněz postupně uhradil cesty svých rodičů a všech deseti
sourozenců do USA. Zbylo mu i na další studia na lyceu, později i na
právech.
V roce 1891 dokončil vysokoškolská studia práv a počal pracovat
jako advokát. V roce 1895 byl jmenován soudcem. Funkci zastával až
do roku 1906. V roce 1907 byl zvolen do Sněmovny reprezentantů
(Kongresu) za Demokratickou stranu, za pátý okrsek státu Illinois. Jako
kongresman působil nepřetržitě 23 funkčních období až do své smrti
v roce 6. listopadu 1952, dva dny po svém dalším znovuzvolení. Tím
do určité doby dokonce držel rekord mezi americkými kongresmany.
Za svou dlouholetou poslaneckou praxi prosazoval přijetí
prospěšných a zrušení neprospěšných zákonů. Byly to zejména:
• Přijetí prvního zákona týkající se kvality potravin z pohledu
spotřebitele (Pure Food and Drug Act).
• V roce 1917 – přijetí rezoluce, která budoucímu Československu
přiznávala právo na svobodu a nezávislost. Aktivně při tom
podporoval profesora Tomáše Garrigue Masaryka při jeho pobytu
v USA. De facto stál u zrodu naší svobodné Československé
republiky, podobně jako Louis Brandeis.
• Zavedení státní podpory pro výstavbu dálniční sítě.
• Zrušení prohibice. Poukazoval na její negativní efekty a prosazoval
znovupovolení obchodu s pivem a vínem.
• Prosazoval zavedení systému sociálního pojištění.
• Byl stoupencem Rooseweltovy politiky za ozdravení ekonomiky
v době Velké hospodářské krize (tzv. New Deal).
• Kritizoval americký politický izolacionismus a prosazoval vstup USA
do Společnosti národů.
• Silně vnímal hrozbu Nacistického Německa a prosazoval vojenské
řešení v době, kdy byla politika Spojených států silně podvázána
postojem německých a irských profašistických kruhů.
Židovský rodopis
Židovská genealogie je velmi obtížná disciplína.Téměř všechny údaje
o sledovaném rodu a kmeni Adolpha Joachima Sabatha, narozeného
4. dubna 1866 v Záboří u Blatné, jsou převzaty z internetového
zdroje GENI (geni.com/people). Jejich vkladatelem je z větší části
PhDr. Miloslav Rechcigl, česko-americký krajan původem z Mladé
Boleslavi. Je zřejmé, že data se uchovala v paměti potomků rodu
Sabath, který pochází z Prácheňského kraje – zejména pak z Blatenska,
Lažan, Čekanic, Kundratic, Sedlic, Kasejovic a mnoha dalších měst
a vísek.
Část dat pochází také z jiných zdrojů: z matrik židovských
náboženských obcí, z knih židovských familiantů a ze Soupisu židů
z roku 1793, uložených v Národním archivu v Praze, případně z knih
obřízek, jež jsou majetkem Židovského muzea v Praze.
Rod Sabathů byl silně natální a již v polovině 19. století velmi
početný. Jenom v pražské policejní konskripci z rozmezí let 1850 – 1918
je evidováno několik desítek rodin s tímto příjmením, jež pocházejí
z Prácheňského kraje.
Není divu, že s ohledem na rozpad feudálního řádu a vzrůstající
konkurenci v oblasti obchodu, který byl původně hlavní obživou židů,
hledali mnozí z nich svou novou šanci ve velkých městech. Vzmáhající
se vlna nacionalismu, případně antisemitismu v celé Evropě,
opožďující se rakouské zákonodárství, případně tíseň v jejich vlastní
komunitě, svázané nesčetnými pravidly, příkazy a zákazy, inspirovaly
mnohé z nich k cestě do ciziny. Kromě Palestiny, jíž židé považovali i po
18 stoletích svého exodu za pravlast, Bohem jim slíbenou, většina
z nich mířila za Atlantický oceán.
Zápis o narození samotného Adolpha Joachima, ani jeho deseti
sourozenců, nenajdeme v matrikách žádné židovské náboženské obce,
zejména ne té kasejovické, jež byla spádovou pro obec Záboří u Blatné
(ŽNO = obdoba křesťanské farnosti).
Podle obecní kroniky uložené dnes ve Státním oblastním archivu
ve Strakonicích, námi sledovaná rodina řezníka Joachima Sabatha
v rozmezí let circa 1860 – 1885 v Záboří opravdu žila.
Žádný záznam o ní nenalezneme ani v matrikách okolních ŽNO:

Hluboká nad Vltavou, Strakonice, Mirotice, Kundratice, Sušice,
Vodňany, Horažďovice a dalších. Dlužno však podotknout, že většina
židovských náboženských obcí nemá matriční knihy kompletní.
Především nepokrývají celé časové období, počínaje rokem 1784,
kdy vyšlo příslušné nařízení (patent) o matrikách jinověrců, vydané
císařem Josefem II. Nepokrývají ani celý svěřený prostor. A každý,
kdo do nich nahlédne, potvrdí, že jejich zápisy nebyly vedeny ani
zdaleka tak zodpovědně, jak tomu bylo u matrik katolických nebo
evangelických, později též civilních, ačkoliv vážné chyby nacházíme ve
všech matrikách, ještě i z doby 1. republiky.
Dnes již těžko zodpovíme otázku, proč tehdejší kasejovický rabín
nezapsal ani jediné z 11 Sabathových dětí, které se narodily v Záboří
v rozmezí let 1865 - 1882. Nevíme ani od kdy a ve kterém domě rodina
žila, a zdali otec Joachim nenechal své děti z nějaké příčiny zapsat
jinde.
Po konzultaci s několika odborníky (Ph.Dr. Lenkou Matušíkovou
z Národního archivu v Praze, PhDr. Alexandrem Putíkem ze Židovského
muzea v Praze, Petrem Vápeníkem ze Židovského památníku ve Slatině
u Horažďovic, Jitkou Říhovou, kronikářkou obce Záboří u Blatné,
Helenou Voldánovou z České genealogické a heraldické společnosti,
Vladimírem Červenkou, místostarostou úřadu obce Lnáře a dalšími)
nezbývá nám, než konstatovat, že to je problém těžko řešitelný,
u židovských matrik však výskytem častý.
V Soupisu židovských familiantů je možno nalézt zápis o Simonu
Sabathovi, synu Joachima (staršího) Sabatha a Rosalie Rachel, rozené
Linkerové. Simon žil tehdy v Čekanicích.
Joachim (starší) je i s rodinou zmíněn také v Soupisu židů v roce
1793, uloženém v Národním archivu v Praze, dnes již editovaném.
Narodil se zřejmě okolo roku 1750. Žil v blízkých Lažanech. Oba
manželé, Joachim (starší) a Rosalia Rachel jsou zatím, jak vyplyne
z dalšího textu, nejstaršími přímými doloženými předky (pra-pradědem
a pra-prabábou) námi sledovaného Adolpha Joachima.
Pozn.: Simon, syn Joachima (staršího) byl podle rozhodnutí
Českého gubernia ustanoven židovským familiantem pod č. 6884
v roce 1820. Narodil se zřejmě okolo roku 1790. Jeho manželkou
byla Johanna Benesch, jejíž rod pochází rovněž z kraje. Děti z tohoto
manželství – Markus, narozen 1821, Jakub, narozen 1823, Josef,
narozen 1825 a Leopold, narozen 1826. Simon, podle knihy familiantů
zemřel 18. 11. 1829.
Podle výše jmenovaného Soupisu židů z roku 1793 měl Joachim (starší)
a Rosalie Rachel tyto děti :
• Izáka, narozeného okolo roku 1778 v Kundraticích,
zesnulého 10. 1. 1853 v Kasejovicích.
• Abrahama, narozeného okolo roku 1780, zemřelého 5. 4. 1845
v Čekanicích.
• Theresii, narozenou okolo roku 1782, zesnulou 1. 5. 1837
v Kasejovicích.
• Solomona Simona, narozeného okolo roku 1785,
zesnulého 18. 11. 1829 v Čekanicích.
• Rosl, narozenou zřejmě okolo roku 1790, provdanou za Judu
Rosenfelda.
• Samuela, který se narodil zřejmě po roce 1793, neboť, jinak by
musel být uveden v Soupisu. Rozhodně však přišel na svět před
rokem 1796, kdy otec Joachim (starší) zemřel.
Ještě k matrice ŽNO Kasejovice. V knize narozených v rozmezí let
1864 – 1874 nenalezneme sice ani jediný zápis o rodině Adolpha
Joachima Sabatha, místo toho zde však nacházíme záznamy o jeho
příbuzném - Ludvíku Sabbathovi, synu Izáka Sabbatha a Marie, rozené
Kafka. Ludvík se narodil 30. 4. 1812 v Kasejovicích a byl tak vlastně
bratrancem Joachima (mladšího) Sabatha a druho-strýcem námi
sledovaného Adolpha Joachima.
Ludvík byl ženat s Rosinou Vedelesovou (Wedeles) z Oseka
(Woseka). Manželé bydleli v Záboří č. p. 9. Narodily se jim zde 2 děti
(1864 - mrtvé dítě a 1867 - syn Rudolf). Mimo jiné, Ludvík byl rabínem
a mohelem (německy Beschneider). To znamená, že byl učitelem
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židovské věrouky a též prováděl rituální obřízky, svatby a pohřby,
případně zápisy do knih ŽNO. Je však s podivem, že Adolph Joachim
jej ve svých pamětech neuvádí. Jako malý chlapec by ho totiž musel
pamatovat.
Když Ludvík dne 21. 11. 1895 v Praze zemřel, jsou na jeho parte
vypsáni, kromě vdovy, též synové-Sigmund, Gottlieb, Ignatz, BenjaminMarine Art Ingenieur, Rudolf-bankovní úředník a JUDr. Alfréd –
Sabathovi (parte lze dohledat na GENI).
A ještě jeden zajímavý detail - v Záboří č. p. 26 je v roce 1871
zmíněna též rodina židovského obchodníka Joachima Druckera, jemuž
se zde narodil syn Sigmund (sn. 12). Jak patrno, obecní kronika se mýlí,
když tvrdí, že rodina Joachima (mladšího) Sabatha byla jedinou zdejší
židovskou rodinou.
Prarodiče Adolpha Joachima Sabatha
Samuel Sabath, syn Simonův, otec Joachima (mladšího) a děd
Adolpha Joachima, narozen zřejmě okolo roku 1795, podle GENI
v Sedlicích. Jeho ženou bylaTerezie Rosálie Adlerová, babička Joachima
Adolpha, narozená zřejmě před rokem 1800. Její rod je také zmíněn ve
výše uvedeném Soupisu židů z roku 1793 v několika obcích Prácheňska.
Nevíme, kdy a kde měli manželé svatbu. Samuel zemřel 6. 10. 1883,
Terezie Rosálie zemřela 18. 5. 1881, oba zřejmě v Sedlicích.
Dětmi obou manželů byli tři synové: Joachim (mladší) Sabath, otec
Joachima Adolpha, narozený 18. 6. 1816, snad v Miroticích – zesnulý
12. 9. 1893 v Chicagu.
Dále Wilhelm, narozený 1840 v Čekanicích – zemřel 25. 10. 1922
v Sedlicích a Morris, narozený 10. 7. 1845 v Čekanicích – zemřel
26. 1. 1927 v Blatné, oba strýcové námi sledovaného Joachima
Adolpha.
Rodiče Adolpha Joachima Sabatha
Joachim (mladší) Sabath, otec Adolpha Joachima, majitel krámku,
řezník a obchodník s jatečným dobytkem v Záboří u Blatné, narozen
18. června 1816, zřejmě v Miroticích.
Jeho ženou a matkou Adolpha Joachima byla Barbara
Eisenschimmelová, narozená 20. 12. 1837. Nevíme, kdy a kde měli
manželé svatbu, zřejmě okolo roku 1865. Barbara byla dcerou
Joachima Eisenschimmela, majitele sklenářství ve Vídni (1806 – 1901)
a jeho manželky Henrietty, řečené (1810 – 1890). Henrietta byla
dcerou Josefa Lewiho a Julie, rozené Datell(ové). Rod Eisenschimmel
pochází z Plzeňska. Otec Joachima Eisenschimmela - Hermann Löwy
a jeho žena Kateřina jsou v internetovém portálu GENI uváděni v obci
Malinec u Plzně. Musíme však mít na paměti, že židé kvůli obživě často
měnili svá bydliště.
Joachim (mladší) Sabath zemřel 12. 9. 1893. Jeho žena Barbara
zemřela 11. 9. 1919, oba v Chicagu, v okrese Cook ve státě Illinois.
Oba jsou pohřbeni na Židovském hřbitově – Jewish cemetery ve Forest
Parku v Cook county - Chicagu.
Sourozenci Adolpha Joachima Sabatha
• Julie Sabathová (narozená zřejmě v rozmezí let 1865 – 70, zemřela
1944 v USA) – její manžel Henry Peck (rozený jako Heinrich Pick,
zřejmě z jihočeského židovského rodu).
• Jakob Sabath (narozen zřejmě v rozmezí let 1865 – 70, zemřel roku
1930 v USA) – jeho manželka Clara Steidlerová.
Pozn.: Nevíme, kdo z těchto dvou je prvorozeným dítětem manželů
Joachima (mladšího) a Barbary. Neznáme ani rok jejich narození.
• Ctihodný soudce (Judge) Josef Sabath (narozen 25. 3. 1870 v Záboří
– zemřel 3. 5. 1956 v Chicagu), do USA přišel již v roce 1885, tedy
v 15 letech, jako jeho starší bratr Joachim Adolph. Jeho manželka,
Regina Mayerová.
• Gustav Sabath (narozen 28. 2. 1872 v Záboří – zemřel 31. 5. 1945
v USA) – jeho manželka Tillie Pachnerová (zřejmě z jihočeského
židovského rodu).
• Morris Sabath (narozen 14. 3. 1874 – zemřel 1932 v USA) – jeho
manželka Jennie Ballová.
• Karolína „Carrie „ Sabathová – dvojče (narozená roku 1876 – zemřel
1904 v USA) – její manžel Julius Mann.
• Rosalie „Rose“ Sabathová – dvojče (narozená roku 1876 – zemřela
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1948 v USA) – její manžel Sigmund Drucker (zřejmě z jihočeského
židovského rodu).
• Marie „Mary“ Sabath (narozená zřejmě roku 1880 – zemřela
roku 1947 v USA) – její manžel Henry Sabath (evidentně vzdálený
příbuzný).
• Tillie Sabathová (narozená zřejmě 1881 – zemřela 1956 v USA) - její
manžel Edward Lurie (zřejmě z jihočeského židovského rodu).
• Rudolph Sabath (narozen 12. 3. 1882 – zemřel roku 1940 v USA).
Jeho manželka Anna Glűckaufová.
Manželkou Adolpha Joachima Sabatha
se stala May Ruth Fuerstová, narozená 15. 4. 1892 v Clevelandu
v Ohiu, jako dcera Otto R a Anny Fuerstových. Adolph Joachima
May měli svatbu ve státě Indiana ve městě Sant Joseph, zřejmě dne
31. prosince 1917.
Manželství Adolpha Jaochima a Mae bylo, bohužel, bezdětné. Jeho
sourozenci však byli silně natální. Kromě několika desítek zástupců
rodu Sabath, kteří žijí v České republice, napočítali bychom podle GENI
odhadem asi padesát potomků žijících v USA.
Adolph Joachim zemřel 6. 11. 1952 ve městě Bethesda ve státě
Maryland.“
Závěrem jsem pana Hnízdila poprosila o medailonek k tomuto článku:
Ke své osobě bych stručně uvedl: Narozen v Praze roku 1955.
Prošel jsem Střední umělecko - průmyslovou školou na Žižkově.
Pracoval jsem jako vedoucí stavební údržby v továrně, později jako
obchodní zástupce s inzercí. 35 let se zabývám rodopisem, historií,
okrajově literární historií.
V České genealogické a heraldické společnosti organizuji přednášky
a tématické výlety pro naše členy i veřejnost. Přispívám do časopisu
Genealogické a heraldické listy. Zpracoval jsem rodopisně - životopisné
studie o našich význačných osobnostech, které mi byly otištěny
v časopisu GHL: Josef Václav Sládek, toho mi vydali též ve zbirožském
muzeu, Karel Sabina, Božena Němcová, generál Boris Vojtěch Luža,
profesor Bedřich Hrozný, Jakub Arbes, Med. Dr. Emil Holub. Napsal
jsem řadu článků k významným výročím - o Mistru Janu Husovi,
Lucemburském rodu, protireformaci a mnoho dalších. Na Adolfu
Joachimu Sabathovi jsem pracoval s přestávkami asi půl roku.
Jitka Říhová, kronikářka obce

CZ-SK South Life chrání
vzácné traviny u Přešťovic
V lokalitě Pastvina u Přešťovic skončila na začátku dubna první
fáze prací související s projektem CZ-SK SOUTH LIFE. Zaměstnanci
Krajského školního hospodářství (dále jen KŠH), které je jedním
z partnerů projektu, tu i přes koronakrizi pracovali téměř bez
omezení. „Naším cílem je rozšířit plochu stanoviště, obnovit jeho
přirozený charakter, potlačit vypuknutí invazních druhů, vytvořit
metodiku a plán péče o stanoviště. Odstranit keře, náletové
dřeviny a snížit počet borovic zejména u severní hranice lokality.
Důležité je také pravidelné sečení,“ uvádí Zdeněk Klimeš z Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Ten je koordinujícím příjemcem dotace
z programu LIFE. Přírodní památka Pastvina u Přešťovic byla zřízena
v roce 1985. Nachází se v nadmořské výšce 400 až 430 m n.m.
Od roku 2009 požívá zároveň evropské ochrany jakožto evropsky
významná lokalita.Původně zde nejspíš byla dvě nebo tři malá
políčka oddělená mezemi, které jsou dodnes mírně vyvýšeny. Po
opuštění polí svah po desetiletí sloužil jako pastvina. Do západní části
svahu byly zahloubeny dva malé vápencové lomy. Ty po opuštění
zarostly náletem dřevin a pastva byla ukončena po 2. světové válce.
„V současné době je lokalita z floristického hlediska neobyčejně
cenná, neboť bohaté vápencové podloží dalo vzniknout druhově
pestrému společenstvu výslunné stráně s mnoha vzácnými
a ohroženými druhy rostlin,“ říká vedoucí projektu Eva Ježková.
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Lokalita je mozaikou luční, skalní a lesní vegetace. Pro projekt CZ-SK
SOUTH LIFE jsou důležité hlavně dvě plochy - „malé lomy v západní
části území s řadou nalezených a v minulosti udávaných vzácných
druhů rostlin typických pro suché skalní trávníky. Ty velmi trpí
zarůstáním křovinami, které jsme již na větší ploše odstranili,“
uvedl Ladislav Lešák, manažer lokalit projektu CZ-SK SOUTH LIFE,
který je momentálně jedním z našich největších projektů týkajících se
ochrany přírody v České republice.V dalších letech se odstraní i zbylé
dřeviny. Navíc se v rámci projektu budou v následujících měsících
pravidelně odstraňovat i zmlazující se dřeviny a skalní trávníky se
rozšíří na tyto plochy.Druhou plochou, která slouží k zásahu je zdejší
borový les. Ten pracovníci Krajského školního hospodářství prosvětlili
odstraněním křovinatého podrostu a úklidem popadaných suchých
borovic.„Následně jsme vyhrabali listí, větve a spadané jehličí.
Podle potřeby budeme lokalitu dále osvětlovat kácením velkých
borovic. Součástí bude i sušení pokosené travní hmoty. Důvodem
je vypadávání semen a tím urychlení obnovení biotopu,“ doplňuje
Lešák. Nedílnou součástí bude sledování výskytu nežádoucí
a agresivní třtiny křovištní, případně její pravidelné kosení, aby
nedošlo k jejímu rozšíření. O tom, jaké druhy rostlin a živočichů se
zde vyskytují, si přečtete na webových stránkách www.south-life.cz.
Pavel Pechoušek, pavel.pechousek@email.cz

Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS ŽÁKŮ
hudební, výtvarný a taneční obor
Hudební obor - přípravné studium
děti 5 - 6 let
- základní studium
děti od 7 let
klavír, akordeon, zobcová a příčná flétna, kytara, trubka, tenor,
baryton, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje,
el. kytara, el. basová kytara, tuba
Výtvarný obor - přípravné studium
- základní studium
- základní studium se zaměřením na keramiku

děti 5 - 6 let
děti od 7 let
děti od 8 let

Taneční obor - přípravné studium
- základní studium
se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

děti 6 let
děti od 7 let

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo v přízemí budovy
v tištěné podobě. Vyplněné vhoďte do poštovní schránky v přízemí školy
nejpozději do 28. 8. 2020,
datum a čas zkoušky bude oznámen rodičům telefonicky nebo e-mailem.
Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi, dodržujte předem stanovený čas).
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmus.
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu.
Výtvarný obor: žáci budou přijati bez talentové zkoušky - dle možností školy.

E-twinning na Střední odborné škole Blatná
„běžel“ i v době karantény
Studenti druhého ročníku SOŠ Blatná pracují každý rok na novém
E-twinningovém projektu. Je to program, kterého se účastní několik
zahraničních škol.

__________________________________________________________________________

Jihočeská dechovka

BABOUCI

V loňském školním roce to byl projekt na téma Fiction in History, v tomto roce
se studentky2. ročníku věnovaly tématu Bread across Europe, kterého se
účastnily společně se studenty středních škol v Itálii, Francii a Turecku.
Ve virtuálním e-twinningovém prostředí komunikovaly se zahraničními
partnery, vytvářely videorecepty, účastnily se internetových diskuzí a quizů
a také vytvářely různé prezentace.
Naši zemi prezentovaly tradiční sladké moučníky – vánočka, mazanec,
hnětýnky, kynuté pouťové koláče a bábovka.
Výstupem projektu je e-kniha, která obsahuje všechny aktivity,
do kterých se studentky zapojily.

HAJANY

1.8.2020

Mgr. Hana Koubková, Mgr. Daniela Benešová, Mgr. Lenka Žihlová
– vyučující angličtiny

17,00 hodin

Líza a Tomáš Covid
Covidovič

Vykoukla Líza, a co vidí,
netopýr se líně zved´,
na naši fenku se otočil
a divné řeči rychle ved´.

Blesky létaj, hromy vřeští,
nebe celé rudé je,
Líza v boudě zachumlaná
nebeské peklo sleduje.

„Hele holka, kde máš roušku,
copak ty mě nevidíš,
jsem Tomáš Covid Covidovič,
v Číně jsem se narodil.“

Sedm myší a tři žáby
do boudy k Líze zalezly,
dva slepýši, tři ještěrky
tam také úkryt hledali.

„Jsem silný, chytrý, prostě borec,
pozor si na mě rychle dej,
prsknu, kejchnu, rozmáznu tě,
jsem bystrý jako čaroděj.“

V tom velká rána, černé nebe,
strom za boudou nejspíš pad,
s řevem divným, silou draka
netopýr na boudu spad.		
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Líza trochu udivená
na Coviďáka zírala,
zavrčela, třikrát štěkla,
i bouřka náhle přestala.

Lekl se Tomáš Covid Covidovič,
slza mu z oka skanula,
v celém světě, kudy létal,
jej nikde havěť nehnala.
„Promiňte, tak já už letím,
asi jsem se unáhlil,
líbí se mi tady u vás,
rád bych se tu zabydlil.“

Z boudy leze slepýš křehký,
za ním stádo myšiček,
všichni, co se ukrývali,
za naší fenkou stojí teď.			

„To můžeš, haf, haf,“ Líza se slova ujala,
„přestaň být hlupák,
nešiř zlobu,
a necháme tě u nás žít.“

Silným hlasem jako jeden
na netopýra útočí,
„Vrať se domů, tady tě nechcem,
nás žádný covid nezničí.“

Pochopil hned Tomáš Covid,
že z obra stal se mrňouskem,
tak jako dřív je netopýrem,
co v jeskyních je domovem.
Miluše Kordulová

Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 73 bylo jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti.
Tajenky: KAŽDÝ Z NÁS (lehká verze, kontrolní 1.řádek 871965234); POTŘEBUJE (středně těžká verze, kontrolní
1. řádek 146975283); MÍT SVÉ SNY (těžká verze, kontrolní 1. řádek 236975814). Výherci: Helena Karlíková,
Zahorčice 1; Marie Mrázková, Blatná 756, Hana Lukášová, Zámlyní 11. Uvedení výherci si mohou vyzvednout
výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 4. září 2020, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na
tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení
SUDOKU z čísla 74 (tj. z červencového 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 4. září 2020.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.
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