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Každý den šťastný den. Nejsem 
žádný poeta, tato věta je názvem divadelní 
hry, kterou jsem společně s kamarády 
nastudovala a prvně blatenským divákům 

představila 27. 12. 2014. Použila jsem však tuto úvodní 
větu úmyslně. Jsem přesvědčena, že pouze tehdy, pokud 
se dokážeme z každého dne radovat, tak jsme schopni 
prožít život smysluplně. Není nutné přímo vyskakovat 
a jásat s rukama nad hlavou, stačí moci si říci večer před 
usnutím, že prožitý den nebyl zbytečný, že jsem udělal 
něco užitečného pro druhé, a tím i pro sebe. Třeba 
odnesl vytříděný odpad, usmál se v masně při čekání 
na uzené, pochválil nový kabát sousedce. Pokud Vám 
to přijde úsměvné, tak to jsem ráda. Mám totiž pocit, 
že úsměv se z našich tváří téměř vytratil. Já ho našla. 
Lehce se míchal s dojetím, ale viděla jsem ho 1. ledna 
2015 při předávání šeku mamince malého Míši z Blatné. 
Charitativní počin Centra kultury a vzdělávání v Blatné 
se datuje měsícem listopadem, kdy mě oslovila slečna 
Michaela Sikorová s návrhem, že by v centru rádi vyhlásili 
charitativní sbírku, která bude spojena s akcí „Upleť 
čtverec“. Krátce jsme diskutovaly nad tím, komu vybrané 
finanční prostředky věnovat. Bylo fajn, že jsme obě chtěly, 
aby tím obdarovaným byl občan našeho města nebo 
regionu. Nebylo těžké takovou osobu najít. Víte, často 
své svědomí uplácíme přípěvky na různé nadace a fondy, 
které věnují nemalé prostředky do kampaní a reklamních 
poutačů. Nevidíme nebo nechceme vidět, že potřební 
jsou naši blízcí či sousedé. A přitom je to to nejjednodušší. 
Akci administrativně zaštítila Oblastní charita Strakonice 
a podařilo se vybrat obdivuhodných 5.545,- Kč. Někomu 
to možná připadá málo, ale já si myslím, že je to nádherné. 
Snad v tom bude i jistá symbolika pro tento rok: Že 
už konečně začneme více myslet na blaho a potřeby 
druhých, že si uvědomíme, že obdarovat někoho je darem 
především pro nás samotné. 

Kateřina Malečková,
starostka Města Blatná

Pokračování na str. 3

Slovo na úvod

Žili s námi aneb lidé na Blatensku 
Alžběta Barcalová

Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském roce uplynulo 115 let od narození 
Alžběty Barcalové, rodačky z Velké Turné. Málokdo však již dnes ví, kdo tato žena 
byla a čím je zajímavá, že si zaslouží, abychom si její výročí připomněli. Možná si na 
ni vzpomenou někteří pamětníci ze Sedlice, kde prožila většinu svého života v malém 
domku s čp. 228 v ulici vedoucí k nádraží. V jejím rodišti už ji nezná snad nikdo a v širším 
regionu je prakticky neznámá. Chtěl bych proto, s malým zpožděním, v několika 
neumělých řádcích dnešní generaci trochu přiblížit její život a zmínit se o jejím největším 
daru, tvorbě básnické.

Alžběta Barcalová se narodila 19. 11.1 899 ve Velké Turné čp. 13 do rodiny Františka 
Bláhy (VT č. 2) a Rozálie roz. Benedové (VT č.13). Její rodiče přišli v Písku, kde krátkou 

dobu žili, při neštěstí o celý svůj majetek, a stali se 
z nich, ač pocházeli oba z velkých statků, 

rázem žebráci. Po krátké časové epi-
zodě ve Velké Turné odešli sloužit 

k statkáři Doubkovi do Oseka, 
následně do Kbelnice a ma-

lou Alžbětu nechali u pra-
rodičů na Benedovském 
gruntu. A tady prožila 
Alžběta svoje dětství 
a rané mládí. Na tu 
dobu, i když nebyla 
vždy lehká, vzpomíná 
s velkou láskou a patr-
ně to bylo nejšťastněj-
ší období jejího života, 

které na ní zanechalo 
nesmazatelné stopy. Sama 

o té době později píše: „ Byla 
jsem na tom gruntu Benedů od 

šesti let a mimo těžkou práci, kte-
rou jsem tam co chudé dítě, odloučené 

od rodičů, musela vykonávat, měla jsem tam 
krásný život, neboť to bylo centrum hrátek sousedů, tak i mladé chasy, kde se předlo, 
dralo peří, ale také se vyprávěly pohádky, různé zkazky a pověsti, ať pravdivé či vybáje-
né, zpívaly se písně, kterých mám vedle řady popěvků zapsaných na tři sta.“ Vzpomíná 
také na svého dědečka, který byl asi nejbližší její citlivé a vnímavé duši a který nad ní 
v těžkých chvílích držel ochrannou ruku. Při vzpomínce na něj se zmiňuje i o kaštanu 
před vraty statku, který děda vysadil, když se vrátil z prusko-rakouské války v roce 1866. 
„Ten kaštan tam dodnes stojí a svou krásnou, byť již trochu proschlou, korunou zdobí 
průčelí statku jako memento na zašlé doby.“ V roce 1918 ji osud zavál do Plzně, kde se 
10. 2. 1919 provdala za Václava Barcala, listonoše z Dubí Hory. Říká se, že osudu a jejím 
vdavkám napomohl jeden ze synů blatenského zámeckého pána. Možné to je, protože 

Alžběta Barcalová 
v baráčnickém kroji

Zvířátka ze ZOO Borovany navštívila MŠ Radomyšl, více se 
dočtete na straně 30
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Co se v SOBu peče

Výpovědi pamětníků 
druhé světové války

9. června v 16:00 hodin proběhl v kapitul-
ní síni strakonického hradu slavnostní křest 
publikace, která zachycuje vzpomínky pamět-
níků z období druhé světové války.

Publikace byla vydána za finanční podpory 
Jihočeského kraje a Česko-německého fondu 
budoucnosti. Kniha je obohacena o obrazový 
materiál, osobní dokumenty a fotografie pa-
mětníků. Nechybí ani seznam všech výpovědí 
s uvedením jejich zdroje a autorizace. Nová 

publikace bude od června k prodeji v Zámecké galerii a na pokladně mu-
zea za 299,- Kč.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Začátek roku byl, je a asi vždy, alespoň si 
to myslím, bude všude stejný. Hektické 
dny, které jsou velmi krátké, utíkají, 
letí a nutí každého spěchat, kvapit 
a horečně přemýšlet. Protože to nebo 
ono bylo ke konci kalendářního roku 
ukončeno a nyní chybí „jen ty papíry“. 

A co když si k tomu ještě někdo na 
Silvestra předsevzal, že například přestane 

kouřit, pít kávu nebo mlsat hořkou čokoládu 
s oříšky, přestane šidit „pokojovky“ na zálivce 

a naopak ušetří na zálivce své. Zkouška nervů, protože abstinenční 
příznaky, že tělo nemá nikotin, kofein nebo dostatek cukrů, v kombinaci 
s tím, že se hlavou ještě honí myšlenky na to nebo ono, hlavně že mu 
ještě chybí „ty papíry“, působí téměř likvidačně. No řeknu Vám – tedy 
píši Vám, že smekám před starosty obcí, že to vše zvládají. 

Stále přicházejí nové žádosti, noví i stálí žadatelé a nové projekty, 
někdy staronové starosti a kolotoč starostí starostů a starostek se točí 
dál a dál. 

Už jste někdy přemýšleli o tom, že si na úřady chodí všichni jen 
stěžovat? Že dobrou práci starostů a zastupitelů i úředníků bereme jako 
samozřejmou věc? Kolikrát jsme jim poděkovali? Ocenili jsme výsledek 
jejich snažení alespoň osobní pochvalou a „poplácáním na rameno“? Že 
ano? Tak to je dobře. Pokud ne, zkuste to. Vás to nic nestojí a oceněného 
to potěší, protože on svou práci dělá opravdu rád. Jinak by ty výsledky 
nebyly.  

Ještě pár informací o tom, co se u SOBu upeklo a upeče. Také 
u nás končily projekty, předkládalo se jejich vyúčtování a závěrečné 
hodnocení. S výjimkou projektu „Vzdělávání na Blatensku 2015“, který 
získal podporu ze strany SZIF a bude končit v květnu 2015. V rámci 
tohoto projektu jsou připraveny:

	Školení pro účetní, se z důvodu nemoci lektorky paní Ing. Aleny 
Kučerové přesouvá z posledního únorového týdne ne poslední 
úterý v březnu, začátek v 8,00 hodin v sále SOŠ Blatná.

	Pro zastupitele členských obcí SOB bude pokračovat „Právo 
obecních samospráv“, tentokrát na téma odpady, vyhlášky obcí 
– zasedací místnost MěÚ Blatná, úterý 17. února 2015 od 14,15 
hodin, lektor JUDr. Luboš Průša.

	Nezapomeneme ani na tradice o Velikonocích, které si již tradičně 
připomeneme včetně malé dílny v sále Hajanské hospody.

	Projektový management byl původně plánován na únor 2015, 
ale z důvodů doposud nevyjasněných otázek financování z EU se 
přesouvá na květen 2015.

	V dubnu se účastníci další vzdělávací akce mohou naučit, jak 
využít zajímavosti obcí k propagaci obce v cestovním ruchu včetně 
tvorby informačních materiálů.

V polovině ledna se konal, jako každoročně, mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu. V rámci doprovodných programů probíhala soutěž 
Miss Region Regina 2015. Blatensko reprezentovala Lucie Šišková, 
studentka SOŠ Blatná. 

Na měsíc únor připravuje SOB jednání valné hromady, proběhnou 
v souladu se stanovami SOB po dvouletém volebním období nové volby 
vedení SOB.

Zahájili jsme přípravu stolního kalendáře SOBu na rok 2016, žádáme 
obce, organizátory akcí na Blatensku, dopisovatele do SOBáčka, 
obyvatele Blatenska, čtenáře našeho zpravodaje a příznivce Blatenska, 
aby „svou troškou“ přispěli do mlýna pozoruhodnou fotografií z akce, 
která se konala na Blatensku. Nebo se bude v nejbližší době konat, 
protože příjem příspěvků do kalendáře pro rok 2016 končí v dubnu 
2015.

SOB společně s Městem Blatná a Základní uměleckou školou Blatná 
vyhlašuje již 12. ročník soutěží v rámci projektu „Příroda Blatenska“, 
letos s podtitulem: Zvířátka, jak bydlíte v přírodě. Probíhá opět 

výtvarná soutěž (účastnit se mohou žáci od mateřských škol až po 
středoškoláky) a fotografická soutěž (žáci od 3. ročníků ZŠ až „dospěláci“). 
Stejnojmenná výstava pak bude zahájena v úterý 21. dubna v prostorách 
Městského muzea Blatná. O finanční podporu projektu bude SOB žádat 
u Jihočeského kraje.

Nenašli jste v SOBáčku příspěvek o Vaší akci? Tak nám o ní napište 
a pošlete i s fotografiemi na e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.
cz nebo listy@blatensko.cz . Uděláte radost sami sobě, čtenářům i SOBě 
(tedy Svazku obcí Blatenska). 

Příjemný konec zimy, těšme se na jaro a na nové vydání SOBáčka.
Radka Vokrojová

Univerzita třetího 
věku pokračuje

Studentky univerzity třetího věku si také 
„udělaly svou“ vánoční besídku. A protože 
se v uplynulém semestru věnovaly dějinám oděvní kultury, byla 
veršovaná scénka, v podání Marie a Marie, věnovaná právě odívání. Obě 
vystupující měly na sobě umělecký kostým, na kterém demonstrovaly 
právě získané vědomosti. 

Zimní semestr je pryč, ať žije letní semestr. Většina studentek si učení 
velmi užívá, a tak v letním semestru budou probíhat dva kurzy současně. 
Jednak dokončíme studium dějin odívání třetím pokračováním. 
Současně budeme studovat umění rané renesance v Itálii. Od 5. února 
každý čtvrtek, vždy v době 9 – 11 hodin ve velké klubovně Komunitního 
centra aktivního života v Blatné. V případě zájmu přijďte nebo volejte 
728 881 358.

Dějiny odívání v Blatné
Marie a Marie

My jsme boubelaté Mařenky,
točí se nám sukénky.

Nemáme kouska ORGANTÝNU,
nepoužily jsme ani KRINOLÍNU.

Aby nám neříkali babo,
připíchly jsme si ŽABÓ.

Máme taky POMPADÚRKU - malou taštičku,
ta nám bezva chrání skrovnou penzičku.

Taky perfektní botky máme,
ČIŽMY na zimu však postrádáme.

Jak vidíte, náhodě jsme neponechaly volbu róby.
Na vás, milé studentky, je,

poznat z jaké historické pochází doby.
Chvilka napětí ....

Ano je to jasné, 17. století.
Nebudeme vyžadovat další detaily,

za znalosti a vzornou docházku vám udělujeme medaili.
A připijme si na zdraví,

ať nám v příštím roce těla nechuraví
a jsme pořád parta kamarádek - studentek - uličnic.

Může si člověk přát ještě něco víc?

mailto:blatensko@blatensko.cz
mailto:blatensko@blatensko.cz
mailto:listy@blatensko.cz
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na zámku u Hildprandtů sloužila. Říká 
se však ledacos a co je na tom pravdy, 

se už nedovíme. V Plzni se jí 19. ledna 
1919 narodil syn Václav a následující rok 

syn Ludvík, oba však krátce po narození ze-
mřeli. 31. října 1921 se pak narodil syn Václav. 

Po několika letech prožitých v Plzni se s rodinou přestěhovala do Písku 
a v roce 1934 do Sedlice, kde žila až do konce svého života. Zemřela 
23. ledna 1977 v rodině svého syna v Blatné a její popel je rozptýlen na 
místním hřbitově.

Alžběta Barcalová se vždycky zajímala o veřejný život a aktivně se 
jej zúčastňovala. Byla činnou členkou sociální demokracie a dokonce 
jí bylo nabídnuto „…snad proto, že jsem uměla drobet promluvit“, aby 
působila ve stranických orgánech v Praze. Byla aktivní v ženském hnutí, 
v Československém červeném kříži, ve Svazu zahrádkářů, u baráčníků, 
propagovala sedlické krajkářství, chodila na besedy do škol a dalo by 
se dál pokračovat v řadě jejích veřejných aktivit. Jejím velkým zájmem 
byla historie obecně, ale především historie jejího rodného kraje, 
který tolik milovala. Na toto téma psala články do novin a to nejen 
českých. V krajanském časopise Hospodář, který vycházel v USA, jí bylo 
v letech1957 - 1969 otisknuto více jak 15 článků. V roce 1968 zpracovala 
na žádost Místopisné komise při ČSAV velmi obsáhlý přehled pomístních 
jmen, často i s výkladem původu těchto jmen, s jejich lokalizací 
v katastrální mapě Sedlice. Tento seznam jmen polí, luk, lesů vod, cest 
atd. představuje dodnes zajímavý zdroj poznatků pro regionální historii 
a etnografii. Velmi se zajímala o svůj rodokmen a při pátrání po něm 
se seznámila s řadou krajských archivářů a knihovníků a navázala také 
intenzivní písemný styk se soukromým genealogem R. Krylem. Z obsáhlé 
korespondence s ním lze mj. vyčíst řadu momentů z jejího života a její 
názory a pohled na současnou dobu. Je až neuvěřitelné, jakou měla tato 
v podstatě velmi prostá žena s pouhým šestiletým vzděláním na obecné 
škole ve Velké Turné, ohromnou šíři aktivit a zájmů.

Proč si Alžběta Barcalová zaslouží připomínku, spočívá však 
hlavně v její činnosti sběratelské a tvorbě básnické a pohádkářské. 
Sbírala hlavně lidové písničky. A jak sama uvádí v jedné rozhlasové 
relaci, kterou s ní natočil a odvysílal Plzeňský rozhlas v roce 1969, 
nashromáždila jich na tři sta. Písničky nejen sbírala, ale i sama skládala. 
Některé písně jí dokonce zhudebnili jihočeští a západočeští skladatelé. 
Pravděpodobně je i autorkou dodnes hrané a poměrně známé písničky 
Turenský zvoneček. Její veršované dílo je až neskutečně rozsáhlé – 
napsala na 570 básní a písní a více jak 320 balad a veršovaných pověstí 
a pohádek. Ambice na jejich uveřejnění neměla, přesto jí řadu básní 
otiskly krajské a okresní noviny. Čtyři její básně - Praho naše, Obecní 
dítě, Lůna a Písnička poslední - byly také zahrnuty do výběru poezie 
českých naivních básníků, který vydala pod názvem Bosé nožky v roce 
1969 Mladá fronta.

Z tvorby Alžběty Barcalové se, kromě zmíněného, nedochovalo 
k velké škodě prakticky nic.

Zprávy z MAS SOB, o
.p

.s
.

Informace z MAS 
SOB, o.p.s.
Nejdříve přejeme všem našim part-
nerům, kolegům, spolupracovníkům, 
ale i všem občanům regionu MAS 

Blatensko mnoho lásky, zdraví, štěstí 
a úspěchů v roce 2015.

Koncem loňského roku proběhla nutná 
změna zakladatelské listiny a statutu MAS Svazku obcí Blatenska, 
o.p.s. vycházející ze standardizace všech místních akčních skupin 
v celé České republice, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. 
Zásadní změnou je vložení organizační složky MAS do existující 
obecně prospěšné společnosti. Tato je nezbytná pro budoucí 
fungování MAS v novém programovém období 2014 – 2020 a bude 
fungovat na základě uzavřených partnerských smluv mezi MAS 
a jednotlivými partnery z různých zájmových skupin, jejichž početní 
poměr má svá přísná pravidla. Má vlastní organizační strukturu a je 
zodpovědná za distribuci veřejných prostředků a realizaci Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje území MAS (SCLLD – 
Community-led local development strategy). 

Zároveň došlo k malé úpravě názvu MAS a to na Místní akční 
skupina Blatensko, o.p.s. (ve zkratce MAS Blatensko, o.p.s.) 
z původního Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

V současné době probíhá zpracování podání žádosti 
o standardizaci a zaregistrování změn do veřejného rejstříku.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je živý 
dokument, který i nadále prochází úpravami a je možné ho 
připomínkovat formou vyplnění formuláře zveřejněného na 
internetových stránkách naší MAS www.blatensko.cz/mas v sekci 
Programové období 2014-2020 - dokumenty. Za každou připomínku 
či námět z řad široké veřejnosti budeme vděčni. Zapojíte se tak do 
tvorby strategie, která bude jedním ze základních dokumentů pro 
čerpání finančních prostředků z evropských fondů v následujícím 
programovém období.

Naše MAS je také jedním z partnerů v projektu spolupráce místních 
akčních skupin, který je zaměřen na zpracování metodických pokynů 
pro místní akční skupiny pro následující programové období 2014 - 
2020, projekt je podpořen z prostředků poskytnutých Ministerstvem 
zemědělství  v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi 
sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností 
z období 2007 - 2013 všechny MAS v rámci projektu společně 
zpracovávají doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, 
inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) 
týkajících se jednoho z následujících témat: 

•	 přidaná hodnota projektů spolupráce 
•	 evaluace a monitoring strategie MAS 
•	 uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), 

organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný 
přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití 
MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního 
rozvoje apod. 

Naše MAS je zapojena do skupiny MAS, která zpracovává téma 
3 – uplatňování principu LEADER. 

Snažíme se nepodceňovat přípravu dokumentů, které nám 
samotným budou oporou při následném čerpání nemalých 
finančních prostředků pro náš region v nadcházejícím období.

Více informací o naší společnosti i realizovaných projektech 
můžete získat na našich webových stránkách www.blatensko.cz/
mas nebo v kanceláři MAS SOB, o.p.s., Na Tržišti 727, Blatná, 

tel.: 602 400 140; e-mail: mas@blatensko.cz
Tereza Ptáčníková, manažerka MAS Blatensko, o.p.s.

Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Alžběta Barcalová

Žili s námi

Benedův statek r. 2012

http://www.blatensko.cz/mas
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.blatensko.cz/mas
mailto:mas@blatensko.cz
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Bilance obnovy 
památek v roce 
2014
Ve všech oblastech lidského počíná-
ní s koncem roku vyhodnocujeme - co 

se povedlo a přehodnocujeme - co se 
povést mělo. Většinu úspěchů dokážeme 

vyjádřit v penězích, díky kterým je bylo mož-
né realizovat.  Nejinak je tomu i v oblasti památkové 

péče – a stejně jako všechna bilanční čísla i čísla rovnající se financím vy-
naloženým na obnovu historických objektů se mohou zdát nudná a nic 
neříkající. Pokud si však všimneme změn, které se díky investovaným 
penězům prezentují, a to napří-
klad v podobě opravených fasád, 
oken a střech nebo například 
i restaurovaných soch, varhan či 
interiérů přístupných památek, 
je to jiné – zajímavé a poutavé. 
Vždyť takové jsou památky sa-
motné.

Většina oprav při použití tra-
dičních materiálů, původních 
technologií a řemeslných postu-
pů, je finančně velmi náročná. 
Vlastníci i v roce 2014 využili 
především podpory z grantů Mi-
nisterstva kultury ČR či z grantů 
Jihočeského kraje. Do regionu se 
podařilo  získat 3 642 000 Kč (viz. 
připojené přehledy finančních 
příspěvků), veškeré realizace 
obnovy památek pak  byly včet-
ně povinných  podílů  vlastníků 
v grantových projektech provedeny odhadem za více než 8 mil. Kč.
Granty Ministerstva kultury ČR 
Program záchrany architektonického dědictví ČR
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné  800 tis. Kč
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností
Obnova věže kostela sv.Jana Křtitele v Paštikách  405 tis.Kč
Program regenerace MPR a MPZ
Obnova fasády ZŠ J.A.Komenského v Blatné  125 tis.Kč 
Havarijní program 
Oprava krovu a střechy domu č.p. 101 v Blatné 300 tis.Kč
Restaurování fasády zámku v Poli  200 tis.Kč
Obnova střechy č.p. 12 Tchořovice  150 tis.Kč
Granty Jihočeského kraje 
Program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
Stavebně historický průzkum
Hospodářského křídla budovy č.p.104 v Blatné 40 tis. Kč
Program Movité kulturní památky 
Bible benátská r. 1506
umístěná v Městském muzeu Blatná  55 tis. Kč

Všechno se proměnilo v prach a popel a odešlo s touto pozoruhodnou 
ženou.

Písnička poslední
Písničko sladká, jež noříš svoje tóny
do hloubek moří v šedých mraků stín.
Písničko sladká, rozezvuč všechny zvony,
a duše smutné potěš rýmem svým.

Až jednou usneš písničko v mém srdci,
bude to k ránu, než se rozední.
Ozve se v duši v něžném ševelení, 
s posledním vzdechem i tón poslední.

Chtěl bych svým článkem nejen připomenout Alžbětu Barcalovou, 
ale nadnést myšlenku, zda by na jejím rodném domě ve Velké Turné, 
obývaným rodinou její vnučky Jany Kalinovské (roz. Barcalové), neměla 
být umístěna pamětní deska.

Zbyněk Kühnl

Z historických pramen
ů

Veselá vzpomínka na 
P. Augustina 
Jedličku

Mezi významné osobnosti našeho 
regionu patřil vlastenecký kněz a dlou-

holetý zábořský farář P. Augustin Jedlič-
ka. Pocházel z Kasejovic, kde se narodil 23. 

května 1795 v č. p. 134 (takzvaná Stará pošta na 
rohu náměstí) do rodiny řezníka. Po gymnaziálních a bohosloveckých 
studiích v Písku, Plzni a Praze byl roku 1819 vysvěcen na kněze a svou 
duchovní službu započal jako kaplan v Loučimi na Domažlicku. Odtud 
byl roku 1827 přeložen ve stejné funkci do rodných Kasejovic, kde se 
intenzivně věnoval ochotnickému divadlu. Sám se také pokoušel o dra-
matickou a básnickou tvorbu. Ještě jako bohoslovec sepsal rytířskou hru 
„Mečislav a Blanka“. V pozdějších letech se ale věnoval takřka výhradně 
dětským divadelním hrám. Inicioval rovněž vznik dětského divadla ve 
Lnářích. Básně a písně, které skládal, měly především loveckou temati-
ku, neboť byl sám nadšeným myslivcem. Používal pseudonym „Velebín 
Podtřemšínský“. K jeho zálibám patřilo rovněž muzicírování (hrál na ce-
llo, flétnu a kytaru), historie (ještě jako student teologie se podílel na 
revizi nového vydání populární Hájkovy Kroniky české), práce s mládeží, 
ale i manuální činnosti jako sadařství či práce se dřevem. V Záboří, kde 
působil od roku 1831 až do konce života plných 38 let, měl truhlářskou 
a soustružnickou dílnu, kde kupříkladu zdarma vyráběl paličky pro sed-
lické krajkářky. Právě o jeho zálibě v manuální práci, ale i o veselé povaze 
a úctě, jíž se těšil mezi farníky, vypovídají vzpomínky Josefa Cháry z Mra-
čova, které zaznamenal někdy v první polovině minulého století kasejo-
vický historik a muzejník 
Václav Mentberger: 

„Jako malý hoch nosil 
jsem pampáterovi Jedlič-
kovi, který si rád zažerto-
val, raky. Když jsem s nimi 
zas jednou přišel, pan fa-
rář venku bílil a já jsem ho 
v převlečení hned nepo-
znal. Ptal jsem se po panu 
faráři a domnělý zedník 
povídá: ,Počkej, hned ho 
zavolám.ʽ Vešel dovnitř, 
za chvilku se vrátil, umyt 
a převlečen a se smíchem 
mne zval dál: ,Tak pojď, 
tady je pan farář, co mu 
neseš?ʽ Teprve potom jsem 
poznal, že to byla táž oso-
ba ve dvou podobách. Také 

Pamětní deska P. Augustina Jedličky na zdi kostela 
v Záboří, foto autor článku

se pamatuji, že každý ženich na zábořské farnosti dával panu faráři před 
svatbou darem vyšívaný kapesník.“

Dlužno ještě dodat, že P. Jedlička se stal pod jménem „Příhoda“ jed-
nou z postav Jiráskovy povídky „Talacko“, která se odehrává na nedale-
kých Bratronicích.

Zemřel 31. října 1869 ve věku 74 let na vodnatelnost. Pochován byl 
na dnes již neexistujícím zábořském hřbitově, který se rozkládal okolo 
farního kostela sv. Petra a Pavla, poblíž dveří do sakristie, vedle nichž je 
ve zdi zasazena pamětní deska, současně označující místo pohřbu.

Vladimír Červenka

Péče o památky

Blatná. Rozcestník na křižovatce silnic Plzeňská 
a Vrbenská, foto Petr Štěpán. 
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Vysoké jízdní kolo
umístěno v Městském muzeu Blatná  15 tis. Kč
Program Nemovité kulturní památky 
Výměna střešní krytiny č.p. 104 v Blatné 150 tis.Kč
Obnova fasády kostela Bělčice  70 tis. Kč
Restaurování varhan kostela v Kadově  100 tis. Kč
Výměna oken kláštera Augustiniánů ve Lnářích 290 tis. Kč
Renovace dřevěných podlah Městská knihovna
1. NP budovy č.p. 212 v Blatné  100 tis. Kč
Obnova fasády ZŠ J. A. Komenského Blatná  300 tis. Kč
Obnova objektu č.p. 101 v Blatné  150 tis. Kč
Program Zvýšené náklady obnovy pam. chráněných staveb
Obnova fasády č.p. 209 v Blatné  87 tis. Kč
Obnova oken a fasády č.p. 53 v Blatné  45 tis. Kč
Obnova oken a dveří Hotel Beránek v Blatné  36 tis. Kč
Obnova oken Hotel U Bílého Lva Blatná  110 tis. Kč
Program Obnova drobné sakrální architektury
Rozcestník Vrbenská ul. Blatná, křížek
v Blatence a Drahenickém Málkově  30 tis. Kč
Pomník padlým Předmíř   15 tis. Kč
Kaplička a křížek Předmíř   30 tis. Kč
Řeholní hřbitov Lnáře   39 tis. Kč

Text a foto: Jitka Říhová, referent státní památkové péče
Městský úřad Blatná

Bude vás zajím

at

Vánoční pohádkové 
rozjímání
Vážení čtenáři SOBáčku. V minulém 
čísle časopisu jsem v této rubrice 
začínal slovy: Dnešní okénko do naší 

přírody v rubrice „Pod mikroskopem“ je 
tak trochu zvláštní. Musím konstatovat, 

že dnes je to úplně stejné. Proč? Je začátek 
ledna, před pár dny byly Vánoce. A konec starého 

a začátek nového roku. Mnozí jsme si dávali různá předsevzetí právě 
pod vlivem slavnostního přechodu z roku 2014 do roku 2015 na 
základě určitého osobního bilancování. Teď už běží první dny nového 
roku a nezbývá než novoroční předsevzetí plnit nebo se alespoň o to co 
nejupřímněji snažit. Já bych se ale ještě vrátil k Vánocům. Všeobecně 
se říká, že Vánoce jsou především pro děti (což je samozřejmě pravda, 
ale vzpomeňme na předvánoční „materiální šílení“, které nás, rodiče 
i prarodiče, každoročně zachvacuje). Pro nás „starší“, kteří už takových 
Vánoc zažili pěkných pár, mají Vánoce i tak trochu jiné kouzlo. Je to, 
kromě radosti z vánoční radosti naší mládeže, také čas vzpomínek. 
I já tomuto kouzlu podléhám. Každým rokem. A tady nelze než se na 
chvíli ponořit do časů našeho mládí, což nám vždy umožňuje v čase 
vánočním kromě jiného i několik televizních programů. Ano, mám 
na mysli pohádky. A že jich v době těchto posledních Vánoc bylo, 
že? Jednou z mých nejmilejších je klasická pohádka „Sůl nad zlato“. 

Kolikrát už jsem ji viděl. A přesto mne vždy znovu dojme. Už jen tou 
hlubokou pravdou, že i taková obyčejná sůl může mít cenu zlata, 
ba i vyšší. Přitom je ta sůl „obyčejná“ i pod mikroskopem - ostatně 
na obrázku jsou krystaly soli sloupané z rohlíku pod rastrovacím 
elektronovým mikroskopem. Krystaly jsou jednoduché ve srovnání 
s celou řadou látek, které krystalují ve složitých soustavách (a které 
vypadají ve světelném natož v elektronovém mikroskopu mnohem 
krásněji). Tedy, ono je to s tou solí také složitější než se dá vyjádřit 
slavným výrokem „sůl nad zlato“. Sůl může být za určitých podmínek 
i zdraví škodlivá, užívá-li se například nadměrně. Ale tuto zdravotní 
problematiku tu teď řešit nechci. Chci upozornit na to, co se řeší ve 
jmenované krásné pohádce. Král dal všechnu sůl zlikvidovat a soli 
byl najednou totální nedostatek. S důsledky pro obyvatele onoho 
státu/ království. Hloupé rozhodnutí jednotlivce (nejvyšší autoritu ve 
feudálním státě) s důsledky pro všechny lidi. V tomto nese pohádka 
důležité poselství. Ale je tu i tušené varování. Člověk může svou 
činností způsobit nedostatek něčeho důležitého. A to je velmi závažná 
zpráva, která plyne z této pohádky. Na řadě sice v tuto chvíli zrovna není 
sůl, ale voda. Začíná jí být na některých místech planety nedostatek, 
jinde naopak přebytek. Není to jen důsledek činnosti člověka, jistou 
úlohu tu hraje i příroda na Zemi (třeba vývoj klimatu v čase). Ale 
my lidé už do toho vstupujeme také a viditelnou měrou. Například 

Kulturní památky Blatensku
V roce 2014 se podařilo zajistit v rámci přípravy podkladů pro 

integrovaný plán rozvoje území Blatenska sumarizaci aktualizovaného 
přehledu nemovitých kulturních památek na území členských obcí SOBu. 
Seznam zahrnuje podrobné popisy objektů či areálů, lokace i roztřídění 
dle typu památky (archeologické naleziště, drobná sakrální architektura, 
církevní stavby, měšťanské stavby, vesnická architektura a zámky, hrady, 
tvrze) a stavu: zakonzervováno - archeonálezy, uspokojivý, neuspokojivý. 
V průběhu května až srpna 2014 byla rovněž pořízena fotodokumentace 
všech objektů, která je prezentována na webových stránkách SOB na 
http://www.blatensko.cz/pamatky.php - řazeno abecedně, nejprve 
území 26 obcí z ORP Blatná, pak 6 obcí z ORP Strakonice, které jsou 
členy SOBu. Na základě tohoto uceleného přehledu a SWOT analýzy pro 
danou problematiku jsou stanoveny priority ochrany těchto nemovitých 
kulturních památek. Z celkového počtu 145 nemovitých kulturních 
památek ve sledovaném území bylo vytipováno 25 staveb a areálů 
v neuspokojivém stavebně-technickém stavu, 7 z nich je navíc evidováno 
MK ČR nejohroženějšími památkami ČR (viz evidence monument.cz).

Jitka Říhová, Radka Vokrojová

Blatenský kraj
Karel Šelepa (1885–1969)

Staleté lípy u cest odkvétají a voní těžce jako dívčí vlas.
Nad Brdy v dálce prsty slunce tkají zářivý závěs. Doupňáků zní hlas.

Napravo řesanický kostelíček, nalevo bílá kaple Křesovce na kopci klečí.
Přivři řasy víček a okem změř ten prostor bez konce.

Z tmy lesů třpytí se to vodní hládí a voda zpívá, loukou spěchajíc.
To rybník Labuť, Hajanský a Hadí posílá ostatním své vlnky vstříc.

V rákosí kachna divoká má hnízdo a lyska – rákosníků drobný rod.
Ó, svatební ty rozjásaná jízdo na křídlech, nad zrcadly vod.

V tom rosném kraji obilí se vlní a vedle kvetou růže na poli.
V tom mírném kraji, i když Tě trní jejich poraní – ta rána nebolí.

Zde smutná je jen stará borovice, rozryta blesky, vzpíná ramena.
Ji proti hromu nechránila svíce ni oborová hradba kamenná;
že vzdorná je a na skále se rodí a proniká ji svými rameny,
mne k poslednímu soudu doprovodí jak pochodeň kmen její zvichřelý. 

(Text básně poskytla Marie Boušová z Kasejovic)

http://www.blatensko.cz/pamatky.php
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Proč se to tak říká 
– 4. část 

Začínat od Adama znamená 
vyprávět od prvopočátku. Genesis, 

První kniha Mojžíšova líčí, jak Bůh 
pět dní tvořil svět, a když už měl skoro 

hotovo, šestého dne stvořil prvního člověka, 
Adama. To ho zmohlo natolik, že sedmého dne odpočíval, a tak i my 
máme neděli. 

Když se Adam v ráji nudil a cítil se osamělý, stvořil mu Bůh part-
nerku Evu. A tak měl Adam po osamění, po nudě, ale zanedlouho 
i po pohodlném životě v ráji.

Zvědavá a neposlušná Eva naletěla na ponoukání ďábla v hadí 
podobě a tak dlouho do Adama hučela, až společně s ní ochutnal 
ovoce ze zakázaného stromu. A museli z ráje pryč, na Zem, rodit děti 
v bolestech a dobývat svůj chléb v potu tváře.

Baron Prášil. Pán z Münchhausenu, zvaný Prášil, byl německý 
baron, voják a cestovatel. Svůj život vyplnil dalekým cestováním, 
skvělými činy a opovážlivým lhaním.

Münchhausenův syndrom je porucha, při které postižený 
předstírá tělesnou nebo duševní chorobu, na kterou chce být léčen. 
Syndrom je pojmenován po baronu Karlu Friedrichovi Hieronymovi, 
svobodnému pánu von Münchhausen. 

Narodil se 11. května 1720. Když se po dlouhé cestě po Rusku 
a Turecku vrátil zpátky domů, začal bavit přátele vymyšlenými 
historkami o svých neuvěřitelných dobrodružstvích: o skvělém letu 
na dělové kouli, cestě na Měsíc anebo o tom, kterak unikl z bažin 
tím, že sám sebe vytáhl za vlasy. 

Anebo jak potkal vzteklého buldoka a hodil na něj svůj svrchník. 
Ten se od psa nakazil vzteklinou a pak mu v šatníku roztrhal všechno 
oblečení. 

(Jistě znáte dnes již klasický film Baron Prášil z roku 1961; režie 
Karel Zeman. Barona Prášila si zahrál Miloš Kopecký – pozn. redakce.)

Více najdete na www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi 

Když novináři, redaktoři a dopisovatelé 
píší pro „své“ čtenáře nebo „jen“ 

shromažďují články, chtějí předat 
informace. Popsat události, děje, 
příhody tak, jak je pisatelé vidí. 
Chtějí zachytit pocity a náladu 
okamžiku, kdy se právě děje „to“, 

„to“ velké a silné. „To“, ano právě „to“ 
nezapomenutelné. Myslím, že nebudu 

přehánět, když řeknu, tedy napíšu, že 
následná reakce na „to“ potěší vždy. 

Tady pár řádek od pana Karla Veselého:

Poděkování cyklisty
Chtěl bych poděkovat za krásný článek a K. Battagliovi 

a komunitnímu centru za milou besedu o něm. Bylo tam řečeno, že 
se o něm psalo jen vážně. Přidám tedy něco úsměvného.

Jeli jsme s Kristou z Plzně na kolech, bylo to někdy v roce 1980. To 
byly ještě někde na polích paňáci. Na jednom poli paní sbírala klásky 
a Krista povídá: „Hloupá ženská, že si nevezme celý snopek.“

Chci také poděkovat Fandovi Šestáků za pěkný článek o mně. Jen 
bych doplnil, že tohle kolo mě vyvezlo roku 2008 na Javorník, v roce 
1995 se mnou absolvovalo trasu Blatná – Nepomuk – Přeštice – Stod 
– Plzeň (celkem 145 km). S Fandou opravdu kamarádíme od školních 
let a navzájem se ovlivňujeme. Smekám před jeho výkony.

K Vladimírovi Šavrdovi bych dodal, že jezdil i dálkové jízdy. V roce 
2000 jsme spolu jeli tu naši Plzeň „zkratkou“ přes Libín u Prachatic 
(celkem 290 km).

Karel Veselý

Karel Veselý stojí třetí zleva

Kola ve stojanech u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, plně zaplněné 
stojany při nedělních a svátečních bohoslužbách určitě dělají radost panu faráři, 
který také jízdu na kole v rámci svých možností provozuje. Fotografie je dalším 
názorným dokumentem, že využití jízdního kola, jako ekologického a zdravého 

dopravního prostředku, nezná mezíBude vás zajím

at

svým mnohdy necitlivým a sobeckým přístupem k našemu okolí. Na 
Zemi se už odehrávají varovné procesy, které nás upozorňují, že to 
s vodou nebude v budoucnosti tak jednoduché. Někde jí prostě bude 
nedostatek. A to může být zdrojem řady problémů s velkými důsledky. 
Většími, než si dnes můžeme představit. Je teď řada na nás, lidech. Na 
státech, jejich politicích. Na odbornících, kteří už varují delší dobu, 
a snad už začínají být trochu vyslyšeni, i když je to zatím samozřejmě 
málo. Na každém z nás. Poslouchejme „moudré Marušky“ mezi námi, 
i když většinou vypadají jinak než krásná herečka Milena Dvorská, 
která Marušku hrála (jako jinoch jsem do ní byl zamilován; jistě jsem 
nebyl zdaleka sám). Pak nám tato půvabná pohádka pomůže nejen na 
televizní obrazovce, ale přímo v každodenním životě. 

Doc. RNDr. František Weyda, CSc.
weydafk@seznam.cz

leden 2015

http://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi
mailto:weydafk@seznam.cz
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Rozšíření Půjčovny 
kompenzačních 
pomůcek
V rámci Programu 

podpory potřebným, 
který pravidelně vyhla-

šuje GE Money Bank, jsme 
se zapojili do grantového řízení 

a v červenci jsme obdrželi grant ve výši 40 000 Kč na 
zakoupení nových kompenzačních pomůcek. Touto 
cestou tedy chceme informovat o rozšířené nabídce 
pomůcek o polohovací pomůcky, mechanický zvedák, ližinovou rampu 
k překonávání bariér při pohybu na invalidním vozíku a dále o pomůcky 
pomáhající při přesunu. 

Kompenzační pomůcky jsou pronajímány osobám, které z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu potřebují ke zlepšení pohybu některou 
z kompenzačních pomůcek. Pronájem sjednáváme na dobu určitou. 
Pomůcku lze pronajmout i na jediný den např. za účelem převozu 
k lékaři. Součástí je i poskytování základního sociálního poradenství 
nejen v oblasti výběru pomůcky. Tržby z pronájmu pomůcek slouží na 
udržování pomůcek, renovaci a opravy.

Kom
unitní plánování sociálních

 s
lu

že
b

               Sazebník půjčovny kompenzačních pomůcek 
pomůcka k nájmu úhrada Kč/ 

den 
úhrada Kč/ 

měsíc 
elektrické polohovací lůžko včetně matrace, hrazdy 
s rukojetí a jídelní desky na lůžko (ev. žebříčku) 20 600 

pasivní antidekubitní matrace 3 100 
aktivní vzduchová antidekubitní matrace 3 100 
podložka pod nafukovací matraci 3 100 
invalidní vozík mechanický 7 200 
chodítko kolové 4 120 
chodítko pevné, bodové/kombinované 3 90 
chodítko vysoké podpažní 5  150 
chodítko Easy Walker 5 150 
toaletní židle 3 100 
bioptronová lampa 10 300 
rotoped 7 200 
francouzské hole  10 
hrazda k lůžku 2 60 
podložní mísa s víkem  10 
nádoba na moč mužská  5 
nástavec na wc 3 90 
sedačka do vany otočná 3 90 
mechanický zvedák do vany (nutná instalace 
k podlaze) dle dohody  

koupací lůžko s výpustí 5 150 
mechanický zvedák 3 90 
ližinová rampa 2 ks (pro transport do několika 
schodů) 3 90 

manipulační/přemísťující pomůcky (pásy Easy Belt, 
prodloužená ruka, otočný podsedák nejen do auta, 
otočná podložka pod nohy) 

1 30 

polohovací pomůcky (sedací antidekubitní kruhy, 
válce, klíny, polohovací hadi, chrániče pat) 1 30 

přeprava pomůcky do domácnosti (mimo el. 
pohovací a koupací lůžko)  9 Kč/ km 

 

Staré pohlednice 
z Blatenska

V SOBáčku, čísle 40, které vyšlo 
v září 2014, jsme na straně 11 
uvedli chybný popisek k pohlednici 

historického náměstí Míru. Současně 
se „povedlo“ vložit opakovaně pohlednici 

z Drahenického Málkova. Čtenářům 
se omlouváme a děkujeme za upozornění. 

Věřte, že to nebyl úmysl.
Dnes přinášíme historické pohlednice ze sbírek pana Zdeňka Sedlá-

ka. Máte-li historickou pohlednici nebo fotku z našeho regionu a chtěli 
byste se o ni „podělit“ se čtenáři SOBáčka, přijďte se domluvit nebo 
zavolejte na 728 881 358.

Radka Vokrojová

Bude vás zajím
at

Pohled č.1 - Blatná. Na rubu uveden letopočet 1923

Pohled č. 3 - Černívsko. Na rubu pohlednice poznámka s letopočtem 1927

Pohled č. 2 - Čekanice. Podle poštovního razítka 
z rubu pravděpodobně 20. léta minulého století Pohled č. 3

Pohled č. 2

Pohled č. 1
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S těmito „neodolatelnými“ produkty podomního prodeje se 
například mladá žena z Hradecka stačila seznámit jen za posledního 
čtvrt roku. Proto také měst, kde platí zákaz podomního prodeje, 
začalo přibývat hlavně po dokumentu Silvie Dymákové - Šmejdi, který 
rozkrývá pozadí předváděcích akcí. Avšak ani po zmedializování této 
problematiky, nátlakové akce podomních prodejců neustaly. Ti se nyní 
řídí heslem „nepřijdete Vy k nám, my přijdeme k Vám“. Nekalé prodejní 
praktiky z předváděcích akcí se mnohdy přesunuly i mezi podomní 
prodejce. Proto některé obce a města využily možnost, kterou jim dává 
živnostenský zákon, a zakázaly podomní prodej.

Jak se podomnímu prodeji bránit?  
Hovoří se o tom stále dokola: nepouštějte nikoho domů, 

nepodepisujte nic mezi dveřmi. V reálné situaci je ale těžké odolat, když 
naproti vám stojí zkušený obchodník, který vlastně vůbec nevypadá 
jako podomní prodejce. Smlouvy při podomním prodeji přitom 
nepodepisují pouze senioři, ale také lidé v produktivním věku, kteří jsou 
obecně ostražitější.

Jak odstoupit od písemné smlouvy při podomním prodeji?
Ačkoli je podomní prodej v Blatné (Nařízení města Blatná č. 1/2013 

– tržní řád) zakázán, mohlo by se stát, že i přes tento zákaz by některý 
z těchto pochybných prodejců zazvonil u vašich dveří a následně by 
bohužel došlo k podepsání smlouvy. Pokud byste ji chtěli následně 
„zrušit“, je třeba od ní písemně odstoupit. To můžete učinit do 14 dnů bez 
udání důvodu. Odstoupení je třeba zaslat poštou – nejlépe doporučeně 
nebo s dodejkou. Rozhoduje přitom datum odeslání zásilky, nikoli její 
přijetí na straně dodavatele. Je třeba upozornit na to, že dodavatel 
není povinen na zaslané odstoupení reagovat, ale pokud jsou splněny 
zákonem dané podmínky – zejména lhůta – musí ho akceptovat.

Podle informací České obchodní inspekce (zdroj internet) jsou však 
tito prodejci vždy o krok před současnou legislativou a nyní mezi nimi 
„frčí“ hlavně prodej zboží přes telefon. A to je opravdu nejhorší případ 
těchto lumpáren. Prodejci lákají na slevy nebo věci zadarmo, na což 
někteří lidé slyší a v tu chvíli jako by přestávali vnímat. V tom lepším 
případě je následně šokuje „jen platba“ za uskutečněný hovor, v tom 
horším ale rovnou po telefonu uzavřou smlouvu na dodávku čehosi. 
Podvodníci, kteří nabízejí seniorům zboží a nevýhodné smlouvy, rovněž 
čím dál více využívají také internet. Kontaktují starší lidi pomocí inzerátů 
a nevyžádaných e-mailů. Nabídky předraženého zboží a smlouvy se 
následně často uzavírají právě telefonicky a pod nátlakem. Rovněž roste 
také počet citového vydírání prostřednictvím seznamek a sociálních 
sítí. Podvodníci pod smyšlenou identitou navážou s obětí důvěrný vztah 
a pak se snaží například vylákat peníze na léčbu vážné nemoci.
Jak se ochránit před „šmejdy“? 

•	 Nereagovat na nevyžádané nabídky: Emailová schránka 
i s důkladnými antispamovými filtry se stane často terčem 
důmyslných spamů s různými nabídkami nebo oznámeními 
o výhře. Na takové nabídky v žádném případě nereagujte.

•	 Neuzavírat jakékoli smlouvy telefonicky: Pokud vám volají 
s nabídkou nějaké služby či produktu, pak v žádném případě 
neuzavírejte smlouvy prostřednictvím telefonu.

•	 Ústně nedávat jakýkoliv souhlas: Ústní smlouvy jsou velmi 
nebezpečné s tím, že souhlas může být vynucen manipulací. 
Kupující nemusí být schopen nabídku objektivně posoudit, 
nemá k dispozici záznam dohody a zpětně si nemůže ověřit, 
k čemu se zavázal. 

•	 Využívejte zákonů: Odstoupit můžete do 14 dnů od uzavření 
smlouvy bez udání důvodů. Pokud vám jako spotřebiteli nebyly 
poskytnuty dostatečné informace, pak činí lhůta pro odstoupení 
od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů, a to ode dne, kdy byla smlouva 
uzavřena, popřípadě ode dne, kdy jako spotřebitel obdržíte 
vyhotovení smlouvy.

V případě, že by některý z podomních prodejců – „šmejdů“ 
zazvonil u vašich dveří a pod jakoukoliv záminkou se neodbytně 
snažil o komunikaci s vámi nebo dokonce o vstup do vašeho obydlí, 
neprodleně kontaktujte strážníky městské policie nebo Policii ČR. 

Petr Vaněk 
Velitel strážníků

Městské policie Blatná  

Ze „šmejdů“ se stali 
podomní prodejci
Parní vysavač za 70 
tisíc korun. Půlroční 
koktejly na hubnutí 

za 24 tisíc. Zaručeně 
nejčerstvější mražená 

zelenina z nizozemských 
plantáží. Činčilový kožich za 

pakatel při uzavření pojištění domácnosti. Extra výhodný tarif na odběr 
elektřiny.

Zprávy z našich obcí

Blatná

Tříkrálová sbírka na 
Blatensku

Pořadatelem tříkrálové sbírky je Charita ČR. Je to 
nezisková humanitární organizace, která je největším 
nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních 
služeb s více než stoletou historií. Její hlavní činnost je pomoc potřebným 
na území ČR i v zahraničí.

Prostředky k této činnosti získává Charita ČR mimo jiné i z tříkrálové 
sbírky. Smyslem této sbírky je kromě prosby o finanční dar, oživení staré 
tradice (6. 1. jako slavnost zjevení Páně – dříve Svatých tří králů, mudrců 
z východu). 

Sbírka probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2015. Tři králové zazpívají píseň 
tří králů, každému dají kalendářík a cukříky s logem Charity a na dveře 
napíší svěcenou křídou nápis:

K+M+B+2015 
(Christus mansionem beneticat

Což v překladu z latiny znamená: Kristus žehnej tomu domu.)
Výtěžek bude rozdělen takto:

65% organizátor skupinek – u nás Oblastní Charita Strakonice
15% diecézní charita – u nás diecézní Charita České Budějovice
10% humanitární pomoc
10% režie sbírky (cukříky, kalendáříky,…)
Hlavní záměr Oblastní Charity Strakonice je nákup kompenzačních 

pomůcek pro Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích a pro terénní 
sociální služby.

Věřím, že Vás návštěva tří králů potěšila. Děkujeme za vlídné přijetí.
RT

Pokud budete mít zájem o některou z našich kompenzačních 
pomůcek, stačí nás kontaktovat osobně ve všední dny v době 7 – 14,30 
hodin v Pečovatelské službě v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 
436, Blatná nebo telefonicky na číslech 775 196 343, 773 497 591 nebo 
383 422 653.

Sociální pracovnice Vám předvede kompenzační pomůcku, o kterou 
žádáte a pokud Vám bude vyhovovat, společně uzavřete smlouvu 
o nájmu kompenzační pomůcky. V případě potřeby lze sjednat také 
dopravu pomůcky přímo do domácnosti, výjimkou je pouze el. 
polohovací postel, u té si nájemce dopravu zajišťuje sám.

V případě, že budete potřebovat nejen kompenzační pomůcku, 
ale také fyzickou dopomoc z důvodu zhoršení zdravotního stavu, 
můžete se rovněž obrátit na Pečovatelskou službu. Ta nabízí pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, dopravu k lékaři, na úřady a ostatní služby dle sazebníku 
základních a fakultativních služeb. Podrobnější informace najdete na 
stránkách www.domovblatna.cz v sekci Pečovatelská služba. 

Michaela Valášková
Pečovatelská služba DS Blatná

http://www.lucaffe.cz?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.choco-kebab.cz?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.skylink.cz?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.cedok.cz/exotika/?utm_source=idnes.cz&utm_medium=display&utm_campaign=toptext+exotika+2014-2015&utm_term=hovor
http://www.interspar.cz/cs_CZ.html?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.erimobile.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.domovblatna.cz
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Pletení čtverců
V přehledu akcí Centra kultury a vzdělávání 

Blatná nás zaujala výzva k pletení čtverců, ze 
kterých se posléze vytváří deky pro africké děti. 
Školní parlament proto vyhlásil soutěž mezi třídami 
s tím, že třídy získají body do celoroční soutěže 
a nejlepší z jednotlivců drobnou odměnu. Ti, co plést či háčkovat neumí, 
mohli poprosit maminky, babičky, tety, ..... 

A jak celá akce dopadla? Mezi třídami zvítězila IX. A (64 čtverců), 
kterou následovaly třídy IX. B (38) a VI. B (47).  I když podle počtu se zdá, 
že VI. B měla být druhá, není tomu tak, protože jsme počítali průměr 
na žáka a ten byl větší u IX. B. Nejlepším jednotlivcem byla Anička 
Outlá ze VI. B, která přinesla 35 čtverců a získala volnou vstupenku do 
blatenského kina. Do pletení se zapojily i některé paní učitelky

Celkem jsme odevzdali 234 čtverců a měli dobrý pocit z prospěšné 
akce.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. 

Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro 
školní rok 2015/2016 se koná 6. a 7. února 2015 takto:

pátek 6. února 14:00 – 17:00 hodin
sobota 7. února 9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, 
děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a děti narozené od 
1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ 

o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou 
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na 

ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů 
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

jako loni, tedy každý degustátor ohodnotil všechny vzorky a obodoval je 
škálou bodů od 1-5. A jak to dopadlo? Na třetím místě se umístila pani 
Cibulková, druhé místo obsadila paní Vlčková a první příčku získala paní 
Kyliánova. Tři nejlepší vzorky obdržely věcné ceny. 

Tradiční akcí se stalo „Aventní zpívání v kapličce“, které se uskutečnilo 
v sobotu 13. 12. od pěti hodin. Všichni tak měli příležitost se po roce 
podívat do naší kapičky, která byla postavena v roce 1937 a popovídat 
si se známými. Tato akce bývá nejnavštěvovanější a sešlo se na ní kolem 
osmdesáti lidí.  Vánoční koledy a náboženské písně nám zapěli sestry 
Křivkovi, které se doprovázely na klávesy a jsou našimi každoročními 
hosty. Po nich vystoupilo domácí seskupení zpěváků tvořené Tomášem 
a Janou Pártlovými, Pavlou Fíkovou, Terezou Kůstovou a Annou a Lucií 
Kyliánovými.  Tato skupila zazpívala moderní vánoční písně doprovázené 
na kytaru. 

SDH Drahenický Málkov
Naší hasičce Haně Jahodové se narodil 14. 11. syn Honzík. Srdečně 

gratulujeme. 
Lucie Kyliánová

Poděkování
S novým rokem jsme si v našem sboru zvolili nový výbor Sboru 

dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěla za celý tým mužů a žen 
poděkovat končícímu výboru, zejména starostovi SDH panu Václavu 
Cibulkovi a veliteli SDH panu Lubošovi Kyliánovi st., za skvělou spolupráci 
nejen při přípravě okrskových a pohárových soutěží. 

Za družstvo mužů a žen SDH Drahenický Málkov
Pavla Fíková

Advent v Drahenickém Málkově
V sobotu 29. 11. 2014 si v Málkově připomněli advent akcí zvanou „3 

v 1“. Pod tímto tajemným názvem se skrývá již třetí ročník adventních 
trhů, kde jsou k vidění rukodělné práce z řad místních občanů. Trhy 
doprovází rozsvěcení stromu a degustační soutěž. Na letošních trzích 
byly ponejvíc zastoupeny adventní věnce a dekorace z přírodnin, 
opravdu bylo z čeho vybírat. Jako každý rok nesměly chybět ani šité 
dekorace. Návštěvníci trhů si dále mohli koupit něco dobrého na zub, 
nebo třeba soli do koupele. Rozsvěcení stromku bylo doprovázeno 
zpěvem koled a vánočních písní. Na strom nám přibyly tři nové řetězy, 
které laskavě věnoval pan Viktora. Za co mu děkujeme, náš strom je tak 
rok od roku krásnější a plnější. Zakončením odpoledne byla degustační 
soutěž. Letošním degustačním objektem se stala sekaná. Sešlo se celkem 
15 vzorků a opět jsme se přesvědčili o tom, že každý jí dělá jinak. Někdy 
nás překvapily dost rozdílné chutě. Hodnotilo se stejným systémem 

DRAHENICKÝ MÁLKOV
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Čertovské 
zastavení

Dobrou spolupráci školy 
s rodiči dokládá každoročně 
pořádání několika akcí, které 
jsou spíše v režii rodičů, i když 
škola se na nich též podílí. Prv-
ní z těchto akcí bylo „Čertovské 
zastavení“, které se uskutečni-
lo 28. listopadu. Děti z prvních 

a druhých tříd se pod 
vedením svých učitelek 
představily v milých vy-
stoupeních, maminky 
napekly sladké a slané 
dobroty, které si mohli 
návštěvníci koupit v im-
provizované kavárnič-
ce. Všichni dohromady 
mohli navštívit prodejní 
výstavku a tvořivé dílny, 
kde dostali možnost si zakoupit či vyrobit pod odborným vedením vy-
chovatelek školní družiny vánoční dekorace. Soudě podle ohlasů veřej-
nosti měla akce velký úspěch. 

Zpívání na schodech
Po loňské přestávce jsme opět zařadili do kalendáře akcí pro 

veřejnost „Zpívání na schodech“. Je krásné rozeznít školu dětskými 
hlasy a vánočními koledami a písněmi. Pěveckým sborům žáků 4. až 9. 
tříd pod vedením vyučujících hudební výchovy se to v půlhodinovém 
programu skvěle podařilo.

Sponzorský dar pro Záchytnou 
stanici v Blatné

V loňském školním roce z iniciativy žákovského parlamentu zájemci 
z 2. stupně přispěli na nákup krmení a hraček pro pejsky v Záchytné 
stanici v Blatné. Ve čtvrtek 13. listopadu dárky předali zástupci žákovské 
parlamentu.

Knihovna zábavně
V hodinách literatury navštívili v 1. pololetí žáci ZŠ J. A. Komenského 

Městskou knihovnu v Blatné. Zúčastnili se zde interaktivních programů, 
pořádaných v rámci projektu „Knihovna - velká neznámá(?)“. Pro každý 
ročník připravili jeho autoři zábavnou hru a přiměřenou formou poskytli 
dětem poučení o knihovně a knihách samotných. Průvodkyní byla Mgr. 
Kateřina Švecová.

O tom, že se žákům neobvyklá návštěva knihovny líbila, svědčí jejich 
vlastní slova:

  „Dělali jsme doktory starých knih. Dostali jsme lékařskou zprávu 
a měli jsme ji vyplnit. Když jsme napsali jméno autora a ilustrátora, 
půjčili nám počítače a my jsme hledali, v jakém oddělení knihu 
najdeme. Bylo to hezké. Těším se, jestli udělají i další program.“ 
Honza, VI. A

  „Program pro nás byl zaměřený na ústní lidovou slovesnost. Bylo 
to zajímavé a moc zábavné. Myslím, že není nikdo, komu by se 
program nelíbil.“ Terezka D., VIII. A

  „Prostředí je velmi příjemné a útulné.“ Eliška, VIII. A
  „Celý program byl dobře vymyšlený a nikdo se určitě nenudil. 

Klidně bych šel znova...“ Adam, VIII. A
  „Velice se mi líbila atmosféra. Všichni se bavili a zároveň se naučili 

nové věci.“ Nina, VIII. A
V úterý 18. listopadu se třídy V. A a V. B zúčastnily programu, který pro 

ně připravila blatenská knihovna. Jmenoval se Cesta kolem světa za 80 
dní a děti, podobně jako Willy Fog, cestovaly po světě prostřednictvím 
knih. Netrvalo jim to však 80 dní, ale něco málo přes hodinu. Po úvodní 
části dostaly děti rozstřihané papíry s úkoly a ty musely plnit s pomocí 
knih, kde nalézaly odpovědi. Touto formou se dozvěděly mnoho 
zajímavostí a novinek. Když odpovědi našly, napsaly je na papírky 
společně se jménem knihy a jejím autorem a přilepily papíry na volný 
list. Jako odměnu dostaly puzzle mapy světa. Dětem se v knihovně velmi 
líbilo a program je zaujal. Už teď se těší na další podobné akce, které pro 
ně knihovna připraví.

Po večeři jsme si ustlali a čekali, až bude připravena stezka odvahy. 
Po dvojicích jsme postupně odcházeli. Museli jsme splnit několik úkolů. 
Kluci ostatní strašili, ale pro mne bylo strašidelné už jít večer potmě po 
škole. Všichni jsme úkoly splnili a šli jsme spát.

Ráno jsme si zkoušeli bubnovat na bubínky a pak jsme hráli celý den 
různé hry. Spaní se vydařilo a všem se jistě líbilo.

Adéla Bejčková
žákyně V. B

Spaní ve škole
Moje třída V. B spala ze čtvrtka 6. listopadu na pátek 7. listopadu 

ve škole. Sešli jsme se ve čtvrtek v šest hodin večer. Když jsme odnesli 
spacáky, matrace a tašky s věcmi do naší třídy, šli jsme se navečeřet. 
Někteří si přinesli pizzu a nechali si ji dopéct nebo ohřát, ostatní si s paní 
učitelkou Novotnou dělali palačinky.
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ly v „čertovské škole“ 
a připravovali se tak 
na jejich příchod. 5. 
prosince už od rána 
panovala ve škole ner-
vozita, protože všichni 
tušili, že pekelníci se 
připravují na svoje řá-
dění. Po osmé hodině 
všechno začalo. Všech-
ny třídy na 1. stupni 
navštívil Mikuláš, an-
děl a spousta čertů. 

Mikuláš ze své knihy přečetl, kdo byl celý rok hodný a kdo naopak zlobil 
a děti mu zazpívaly písničku nebo řekly básničku.  A pak už se celá třída 
vydala na návštěvu do nebe. V nebi se opět zpívalo a přednášelo a za to 
byly děti odměněny nadílkou. Hříšníci byli poté odvedeni do pekla, kam 
se většinou šla za nimi podívat celá třída. Zlobivci museli dělat dřepy, 
kliky a všichni pak prokázali odvahu, když si šli k Luciferovi vyzvednout 
propustku z pekla.

I když bylo hodně pláče a strachu, nakonec všechno dobře dopadlo 
a hříšníci se z pekla vrátili živí a zdraví. Čertovský den skončil a určitě si 
ho užili i deváťáci v rolích čertů, andělů, svatého Petra a Mikuláše. Takže 
zase za rok… 

Eva Wachtlová, třídní učitelka 9. A

Předvánoční vyrábění s MŠ
Vánoce už klepou na dveře. Rok utekl a je tu opět kouzelný čas 

adventu plný dětského těšení, vůně cukroví a radostného očekávání. 
Čas příprav jsme si s dětmi zpříjemnili milou návštěvou předškoláků ze 
všech MŠ v Blatné. Jako každoročně jsme společně vyráběli. Tentokrát 
to byl betlém. Vyrábění začalo vystoupením dětí z 1. A. Prvňáčci svými 
básničkami a písněmi krásně navodili atmosféru Vánoc. Vystoupením 
nás prvňáčci provedli časem adventu. Těšili jsme se na první sníh, stavěli 
jsme sněhuláky, soucítili jsme s vrabčákem, který si stěžoval na meluzínu, 
měli jsme nadílku s Mikulášem, čertem a andělem a začali jsme se těšit 
na Štědrý den. Po vystoupení došlo na samotné vyrábění. Předškoláčci 
se chopili nadšeně pastelek a betlém začínal dostávat podobu. Děti 

Mozaika předvánočních 
akcí ze ZŠ TGM Blatná

Kdo by neměl Vánoce rád? Jen škarohlídi. 
K těm my určitě nepatříme a moc se na ně 
těšíme. Nepřeberné množství dekorací a světýlek zpříjemňuje čekání 
na ten nejkrásnější okamžik, kdy se rozsvítí stromečky a rozzáří se oči 
obdarovaných, všude kolem zní koledy. 

Vánoční výstava
U nás přípravy na Vánoce začínají před první adventní nedělí, aby si 

všichni mohli včas nakoupit dárečky, dekorace nebo se nechat inspirovat 
pro vlastní činnost. Letošní návštěvnost výstavy byla ohromující. Oba dva 
dny byla hala školy, kde se výstava koná, plná nakupujících /odhadem 
350/dětí a dospělých. Jako obvykle se nejvíce kupovaly perníčky, ať 
už na ozdobu či na jídlo. Ve čtvrtek 20. 11. 2014 výstavu zahájila paní 
starostka Bc. Kateřina Malečková společně s paní ředitelkou Mgr. 
Marií Šampalíkovou. Zahájení zpestřily svým vystoupením děti z I. A, 
kytarového a dramatického kroužku.                                                                         

Každý rok nás navštěvují děti z mateřských škol a také nám pomáhají 
hlasovat. Vybírají nejkrásnější vánoční ozdobu. Celkem 244 hlasujících 
vybralo z 12 soutěžních tu nejkrásnější.  Byl jím stromeček z těstovin 
zdobený perličkami. Vyrobily ho děti z II. A.

Dana Pilná, ŠD

Čertovský šachový turnaj 
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se konal na naší škole čertovský šachový 

turnaj. Pod vedením pana Radka Kareše, vedoucího šachového kroužku, 
své síly změřilo 16 hráčů, z toho jedno děvče, Agátka Sýbková z II. A.

Hráči byli rozděleni do 3 kategorií: nejmladší žáci (2. třída), mladší 
žáci (3. třída) a starší žáci (7. - 9. třída).

V kategorii nejmladších žáků obsadil 1. místo Jiří Mázdra, 2. místo 
Martin Beneš, 3. místo Karel Čada, všichni z II. A. Kategorii mladších 
hráčů obsadil 1. místo Prokop Říha z III. A, 2. místo  Milan Čapek ze 
IV. třídy, 3. místo Lukáš Kareš z III. B. V kategorii starších hráčů obsadil 
1. místo Luboš Severin, 2. místo Lukáš Fořt, 3. místo  Josef Kratochvíl, 
všichni ze VII. třídy.

Děkujeme všem zúčastněným, panu Karešovi za organizaci turnaje, 
blahopřejeme vítězům a přejeme do dalších turnajů hodně štěstí.

Dana Pilná, ŠD

Přebor čtyřčlenných družstev škol v  šachu 
ve Strakonicích

Šachového turnaje ve Strakonicích se zúčastňujeme pravidelně. 
Letos jsme postavili dvě družstva, v každé kategorii (mladších a starších 
žáků) po jednom. Naši šachisté hráli velice dobře. Mladší žáci obsadili 4. 
místo. Starší žáci skončili na 2. místě. Blahopřejeme! 

Dana Pilná, ŠD

Čertovské řádění 
Jako každý rok i letos se už týden dopředu naši žáci báli, že přijdou 

čerti, ale zároveň se na ně těšili. Prvňáci a druháci celý týden plnili úko-
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SOU Blatná a piškvorky
Střední odborné učiliště, Blatná se i letos 

nominovalo na soutěž „PIšQworky 2014“ – největší 
soutěž pro středoškoláky, která probíhá už posedmé 
v ČR. Tato hra je prastará, první zmínky o obdobě 
piškvorek pocházejí ze starověké Číny z doby před 
4000 lety.

Studenti SOU Blatná pilně trénovali hru piškvorky o přestávkách. 
Někteří uhráli doma mnoho zápasů na piškvorkových online herních 
serverech. Proběhly desítky duelů i na Domově mládeže. Studenti 
soutěžili mezi sebou; atraktivní pro ně byly hry s vychovateli, kteří se 
někdy museli smířit s porážkou, zatímco hráč prožíval sladkou radost 
z vítězství.

Okresní kolo ožilo 5. listopadu 2014 na Euroškole Strakonice. Soutěže 
se zúčastnily 3 týmy blatenského Středního odborného učiliště, 2 týmy 
hostitelské Euroškoly, 3 týmy z Gymnázia Strakonice a tým SOŠ Blatná. 
Týmy SOU Blatná byly nazvány podle převládajících tříd v týmu, a to 
2. A (obor Automechanik, kde za tým skvěle bojovala i dívka), 2. O a 1. 
O (obor Opravář zemědělských strojů), ačkoliv se soutěže zúčastnili 
i hráči z oboru Elektrikář či Autoelektrikář. 

Týmy byly rozlosovány do 2 skupin. Ve skupině po 4 týmech byli 
soutěžící třídy 1. O, viz foto galantních a sympatických mužů tohoto týmu 
s hlavní pořadatelkou okresního kola. Bohužel naše dva nejsilnější týmy, 
které měly nejvíce natrénováno, tým 2. A a 2. O, nastoupily proti sobě ve 
skupině složené z 5 týmů. Tým 2. O porazil tým 2. A, který nakonec získal 
ve skupině nejméně bodů a skončil na devátém místě. Přesto studenti 
ze 2.A podpořili jako diváci ty, kteří zůstali ve hře. Ač jednotliví studenti 
SOU Blatná hráli vyrovnané duely proti strakonické Euroškole, tu a tam 
i proti silnému gymnáziu, na vítězství celého týmu to nestačilo. 

Do čtvrtfinále postoupily týmy 2. O a 1. O. Tým 1. O nastoupil proti 
nejsilnějšímu týmu z druhé skupiny z Gymnázia Strakonice a prohrál. 
Tým 2. O nastoupil proti silnému týmu ze SOŠ Blatná. Zápasy byly 
vyrovnané, ale z vítězství se nakonec radovali kluci ze SOŠ. Žádný tým 
SOU Blatná do semifinále nepostoupil. 

Týmy 2. O a 1. O tedy obsadily 5 až 8 místo. Tým 2. A byl devátý. 
Studentům patří obrovský dík za reprezentaci školy, za bojovnost, nasa-
zení, smysl pro kolektiv, radost ze hry a šíření dobré nálady na turnaji. Klu-
ci i dívka se dokázali i pousmát nad svou prohrou a znovu tvrdě bojovat. 
To je vlastnost pro život zvláště důležitá a za to si našich studentů moc 

postaraly o veškeré přípravy na toto odpoledne, proto bych jménem 
všech rodičů a celé třídy chtěla poděkovat pí Cibulkové a pí Kuparové. 
Nechyběla ani káva pro rodiče a čaj pro děti. Společně jsme si vyrobili 
svícínky ze sklenic a pak jsme si je postupně s vyřčeným přáním pro 
všechny přítomné zapalovali ve vánoční spirále. K Vánocům patří i různé 
zvyky. Ani my jsme na ně nezapomněli, zazpívali jsme si koledy, rozbalili 
dárečky, pustili ořechové lodičky a zapálili prskavky. Velkým překvapením 
pro mě byl dárek od dětí a rodičů, který mi bude připomínat tyto krásné 
chvíle. 

Závěrem bych chtěla popřát všem dětem a rodičům pohodový rok 
2015, štěstí, zdraví a krásné okamžiky se svými nejbližšími.

Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Advent u „Sluníček“ ve 2. A 
Čertí škola

Po roce u nás ve třídě zase řádili pekelníci. Od pondělí nám každý den 
přistál u třídy pytel s úkoly a Luciferovými vzkazy. Čertovské záludnosti 

nás nezaskočily, 
občas nám po-
mohla paní uči-
telka, ale poprali 
jsme se s nimi 
statečně. V pátek 
k nám zavíta-
la celá nebeská 
i pekelná druži-
na. Podívali jsme 
se do nebe, kde 
jsme dostali od 
andělů a Miku-
láše tašku s dob-
rotami a klíč od 

nebeské brány. Neminula nás však ani návštěva pekla a Lucifera. I když 
se našlo několik hříšníků, nikoho si naštěstí neodnesli.

Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Vánoční posezení v cukrárně
Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu, ale určitě mi dáte za pravdu, 

že si v tom shonu připadáte jako na dostizích. Stejně tak je tomu 
i u nás ve škole …. samé akce, představení, přípravy, proto jsme si 
té opravdu vánoční pohody zašli užít do cukrárny Alfrédo, kam nás 
pozvala paní Zdvořáčková, děkujeme J. Zazpívali jsme si společně koledy 
a paní prodavačky nás pohostily vánočním čajem, zákuskem a jinými 
sladkostmi. Skvěle jsme si to užili. 

Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Vánoční besídka s rodiči
Vánoční besídka se už stala takovou naší třídní tradicí. Letos jsme se 

s rodiči a dětmi sešli ve školní jídelně. Rodiče donesli spoustu dobrot 
a dvě ochotné maminky připravily stůl k pohoštění. Ty se také předem 

z 1. stupně, které se u vyrábění vystřídaly, ochotně se vším malým 
kamarádům pomáhaly. Pak už stačilo málo - slepit, ozdobit, připevnit 
stojánek a dílo je hotovo! S návštěvou jsme se rozloučili společným 
zpíváním koled s druháčky. Zdravá svačinka a teplý čaj posilnil malé 
pracanty na cestu zpět do školky. Doufáme, že se předškoláčkům u nás 
líbilo a že se brzy zase sejdeme na nějaké z dalších společných akcí, které 
nás tento školní rok ještě čekají.

A jedna pozvánka na závěr. 21. ledna se uskuteční akce „Budu 
školákem“, při které si předškoláci mohou vyzkoušet, jaké to je být 
školákem. Jejich rodiče mohou také získat užitečné informace k zápisu. 
Pohádkový zápis na naší škole proběhne 6. – 7. února. Těšíme se na vás. 

Zdenka Voříšková, třídní učitelka 1. A
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Vážení představitelé obcí, 
dovolte mi, abych Vám poděkoval za finanční 

příspěvky a dary, kterými jste se v loňském roce podíleli 
společně s naším zřizovatelem, tj. Městem Blatná, na 
úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních 
služeb. Finanční prostředky jsme použili u pečovatelské 
služby na krytí nákupů PHM a zakoupení regálů na 
jídlonosiče, v pobytové službě jsme jimi kryli nákupy dataprojektoru 
s promítacím plátnem, kompenzačních pomůcek, polohovacích 
pomůcek k bazální stimulaci, servírovacích vozíků na přepravu jídel 
a pití, lůžkovin a hygienických potřeb pro uživatele.

Pečovatelskou i pobytovou sociální službu budeme provozovat na 
území Blatenska i v roce 2015 a věříme, že i v tomto roce nám zachováte 
přízeň a poskytnete nám finanční podporu.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, Vašim obyvatelům a také 
všem našim uživatelům sociálních služeb popřál do nového roku pevné 
zdraví, spokojenost a radost ze života.

Václav Kroupa, ředitel Domova pro seniory Poděkování 
samostatných 
nezávislých 
kandidátů voličům 

v Bělčicích
Vážení spoluobčané,

s malým zpožděním bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste 
nám dali důvěru v říjnových komunálních volbách.  Zároveň se Vám 
chceme omluvit, že jsme při podání samostatných kandidátních listin 
podcenili dopad stávajícího volebního zákona na výsledky voleb.

Stávající volební systém je pro voliče i pro volebně nezkušené 
kandidáty matoucí a těžko pochopitelný. Cíleně upřednostňuje politické 
strany/ sdružení před samostatnými nezávislými kandidáty a tím 
výrazně deformuje zejména v menších obcích výsledky voleb. Volební 
zákon č. 491/2001 Sb., samostatnou kandidaturu nezávislých umožňuje, 
prakticky ale znemožňuje jejich zvolení (v okrese Strakonice uspěl pouze 
1 samostatný nezávislý kandidát). Obsazení kandidátní listiny jediným 
kandidátem je výrazně znevýhodňující, protože počet jeho hlasů je 
porovnáván s celkovým počtem hlasů na každé z ostatních společných 
kandidátek. Vyloučit tuto deformaci systému je možné jediným 
způsobem schůdným v malých obcích, tj. dohodnout se pouze na podání 
jednotlivých samostatných kandidátek. Tím by byla umožněna voličům 
i ve stávajícím volebním systému přímá volba kandidátů bez zavádějícího 
přepočtu získaných hlasů na mandáty. Kandidáti s nejvyšším počtem 

Bělčice

znalosti juda.
A teď se již pojďme podívat na největší úspěchy, které naši závodníci 

dosáhli v roce 2014:
Naše účast na kvalifikačních turnajích Českého poháru byla velmi 

úspěšná. A to hlavně zásluhou Jana Podlešáka, který vybojoval dvě 3. 
místa (Jablonec nad Nisou a Teplice) a jeden turnaj dokonce vyhrál. 
V Chomutově bral ocenění za 1. místo.

Vrcholem úspěšného roku byl Přebor České republiky mladších 
žáků v Hranicích. V hmotnostní kategorii do 60 kg zužitkoval Honza své 
zkušenosti z velkých turnajů a vybojoval 3. místo.

Úspěšný byl i další blatenský závodník. Pavel Urban byl významnou 
součástí družstva Jihočeského kraje, které na Přeboru družstev starších 
žáků v Benešově vybojovalo 2. místo.

A nakonec už jen suchá čísla: V roce 2014 se blatenští judisté 
zúčastnili celkem 17 závodů, z nichž si přivezli 51 medailí (19 zlatých, 14 
stříbrných a 18 bronzových).

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na  
www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz .

Lukáš Kocourek

Rok 2014 byl pro blatenské judisty 
úspěšný

Začátek nového roku je ideální prostor pro bilancování roku 
minulého. Pojďme společně absolvovat takovéto ohlédnutí za minulým 
rokem z pohledu blatenského oddílu juda. 

Na konci ledna si naši nejmladší členové vyzkoušeli svůj první turnaj. 
Za účasti hojného počtu rodičů jsme totiž uspořádali Novoroční turnaj, 
kde každý musel předvést nejen závodní schopnosti, ale i jak se naučil 
čtyři základní chvaty. Výkony byly trenéry obodovány, ale se sladkou 
odměnou domů odcházeli nakonec všichni, nejen vítězové.

Poslední dubnový víkend patřil již počtvrté turnaji Velká cena města 
Blatná. Do tělocvičny SOŠ v Blatné se sjeli závodníci z dvaceti oddílů ze 
čtyř krajů. Ti zde bojovali ve čtyřech věkových kategoriích (mláďata, 
mladší žáci, starší žáci a dorostenci). Ti nejlepší dostali díky sponzorům 
a městu Blatná poháry, medaile a diplomy.

Na konci července jsme se zúčastnili soustředění, pořádané 
příbramskými judisty v rezortu Vystrkov na Orlické přehradě. Účastníci 
byli rozděleni do skupin podle věku. Každá skupina pod dohledem 
trenérů pracovala, dle možností členů, na rozšíření znalostí chvatů a na 
rozvoji kondice. Ti nejstarší a nejzkušenější judisté získávali zkušenosti 
pod vedením úspěšné české reprezentantky Lucie Chytré. Na konci 
soustředění odjížděli všichni s tím, že si občas sáhli do rezerv svých 
sil, vyzkoušeli si tréninky pod vedením jiných trenérů a obohatili svoje 

vážíme. Byli vlast-
ně jediní účastníci 
z učilišť na okrese 
Strakonice, kteří se 
dokázali hrdě posta-
vit studentům od-
borných škol a gym-
názia. V autobuse 
se chovali slušně, 
respektovali pokyny 
dozoru, na turnaji 
patřili mezi nejspo-
řádanější týmy. Po-
řadatelka i učitelé 
hostující Euroškoly 

je oceňovali, i když napínavé to bylo a všichni hráči všech týmů měli 
po skončení svého zápasu potřebu svůj výkon vyhodnocovat. Reportáž 
očima pořadatele je na http://pisqworky.cz/novinky/1298

Příští rok, pokud zájem studentů přetrvá, by bylo dobré postavit 
z nejlepších studentů SOU Blatná jeden silnější zapálený tým, který 
porazí týmy z odborných škol:)

Vychovatelé SOU Blatná

Jan Podlešák - 3. místo na Přeboru České republiky mladších žáků

http://www.ddmblatna.cz
http://pisqworky.cz/novinky/1298
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Bělčice – ves, městečko, město
Letošní rok je rokem řady kulatých výročí v celorepublikovém 

i lokálním smyslu. Jedno takové si v našem regionu připomínají Bělčice. 
1. září tohoto roku totiž uplyne 500 let ode dne, kdy byl zdejší farní 
kostel sv. Petra a Pavla po pozdně gotické přestavbě slavnostně vysvěcen 
pomocným biskupem olomouckým Martinem Göschlem. Stejné výročí si 
připomíná také děkanský kostel v Blatné konsekrovaný týmž prelátem o 7 
dní později. Farnost Bělčice chystá k oslavě tohoto významného výročí, 
která se bude konat v sobotu 5. září, řadu zajímavých akcí. Také obec 
Bělčice se chce do programu jubilejního roku zapojit, a to mimo jiné tím, 
že požádá o obnovení historického statusu města a o schválení vlajky, 
kterou doposud postrádá. Možná si někdo řekne, že tyto záležitosti 
s kostelem až tak moc nesouvisí, ale opak je pravdou. Život Bělčic býval 
v minulosti velice úzce propojen s kostelem, neboť byl současně životem 
farní obce. A jsou to právě symboly patronů bělčického kostela sv. Petra 
a Pavla (klíče a meč), které nalezly uplatnění ve znaku obce. Jedno od 
druhého tedy nelze oddělit ani v dnešní silně sekularizované společnosti. 
Je tedy na místě obeznámit čtenáře našeho zpravodaje, ať bělčické, tak 
i ty ostatní, jak to vlastně s těmi Bělčicemi, jejich statusem a znakem 
v minulosti bylo.

První ověřitelná písemná zmínka o Bělčicích spadá do roku 1243, 
kdy Petr s bratřími z Bělčic („Petrus cum fratribus de Belsicz“) vystupuje 
jako svědek na listině, kterou král Václav I. potvrzuje donaci Bavora I. 
ze Strakonic a jeho manželky Dobroslavy strakonickým johanitům. 
Bělčice byly již tehdy samostatným šlechtickým statkem, jehož správní 
centrum představovalo opevněné sídlo na vysunuté ostrožně nad údolím 
a rybníkem dodnes zvaným „Hrádek“ západně od zástavby Bělčic. Do 
dnešních časů se zde dochovalo jen terénní opevnění. 

Zhruba ve stejné době, ze které pochází nejstarší písemná zmínka 
o Bělčicích, byl zde postaven pozdně románský kostel, od roku 1369 ozna-
čovaný jako farní. Mezitím se na Bělčicích vystřídalo několik majitelů. Ve 
třetí čtvrtině 14. století to byla Markéta ze Šternberka, vdova po Vilémovi 
ze Strakonic. Ta zastavila Bělčice spolu s dalšími svými statky dočasně své-
mu bratru Albrechtovi ze Šternberka, litomyšlskému biskupovi. Když roku 
1365 potvrzoval tuto zástavu král Karel IV., hovoří se o Bělčicích poprvé 
jako o městečku. Charakteru městečka odpovídá i konfigurace zástavby, 
která se v základních rysech od středověku mnoho nezměnila. Nejlépe 

Znaky města nejsou jen formalitou
O znaku či praporu města nelze v žádném případě říci, že by to byl 

jen zaprášený symbol, který se ukazuje při slavnostních příležitostech. 
Zejména v dřívějších dobách neznamenaly tyto znaky jen odlišení 
lokality od jiných. Vždy byly poctou pro osadníky, potvrzovaly výjimečné 
postavení či privilegium udělené panovníkem nebo byly propůjčeny 
biskupem za statečný čin v boji apod. Jednotlivým občanům dávaly 
pocit sounáležitosti s lokalitou či skupinou. I v dnešní době se za těmito 
symboly skrývá základní charakteristická vizitka města. Dosvědčují 
totiž, že v něm žijí lidé kultivovaní, vědomi sebe samých i historických 
souvislostí, lidé, kteří  si váží  všeho dobrého, co vytvořili jejich 
předkové, a zároveň moderním způsobem na tuto tradici navazují. Byť 
bylo domovské právo dávno zrušeno, dobře fungující obec je jakousi 
pomyslnou střechou nad hlavou každého osadníka, jednotliví lidé nejsou 
bezejmenní a mají možnost podílet se na životaschopnosti obce.  Jak to 
kdo  umí, můžete leckdy  poznat  na první pohled či podle maličkostí  při 
prvním kroku byť v neznámém městě. 

V minulosti i Bělčice postihlo několik velkých požárů, kdy zůstalo 
z poměrně prosperujícího městečka, které je uváděno už v nejstarších 
českých kronikách (Hájek, Balbín), pouhých pár chalup, některé navíc 
zcela opuštěné. A tak za znaky našeho města lze i dnes hrdě pociťovat 
nezdolnou sílu a odvahu někdejších obyvatel vybudovat v situaci, kdy 
lehla popelem skoro celá osada, obec novou, která bude nejen novým 
domovem pro jejich děti, ale i ozdobou kraje. Stejně jako dnes na nic 
nebyly peníze, ale bělčičtí si uměli poradit, nebáli se překážek a pomohli 
si i dobrými nápady: například z pivního desátku odváděného městu, 
i z přispění movitějších občanů, vybudovali nové kamenné chodníky. Ty 
slouží dodnes a nemá je každá obec. I takovéto velké „drobnosti“ se za 
symboly města skrývají.

Alena Svozilová

Závěr 2014 a začátek 2015 
v Bělčicích

 Již tradičně se na závěr roku v čase adventním v Bělčicích slavnostně 
rozsvítil vánoční strom. Pro přítomné, kterých se sešel hojný počet, za 
což jim všem děkuji, se podával teplý čaj a punč. Po odbití 18té hodiny 
začal hrát své vánoční koledy hudební sbor BEDRS. Po slovu starosty 
a posvěcení stromu farářem Kozubíkem, děti z MŠ přednesly několik 
vánočních básniček. Poté pěknou atmosféru zakončil opět sbor BEDRS, 
který hrál opravdu moc pěkně. 

Dne 6.12. se tradičně konala Mikulášská zábava pro děti nejen 
místní, ale i z okolních obcí. Za povedenou akci bych rád poděkoval všem 
organizátorům. Věřím, že si tuto zábavu děti užily a budou se účastnit 
i následujících akcí v naší obci, určených pro nejmenší. 

Do roku 2015 vstupují Bělčice s velkou výzvou. Uskutečnění 
některých projektů, které bychom chtěli udělat, bude složité, ale určitě 
ne nemožné. Jen v kostce chci zmínit některé: rekonstrukce Újezdecké 
ulice (ve spolupráci s Krajskou správou silnic vypracovat přípravu), oprava 
části Hřbitovní zdi, zateplení a výměna oken v MŠ a jiné. Samozřejmě 
nelze vše udělat hned, ale je nutné se na to připravit jak projekčně, tak 
i finančně. Bez získání dotací na jednotlivé projekty to půjde jen velmi 
těžko. V uplynulém roce se získala dotace na kompostéry. Do konce 
dubna 2015 by mělo být vše dořešeno a kompostéry bychom měli 
vydávat. Mělo by se dostat na všechny zájemce. O místě a způsobu 
vydávání bude každý informován na úřední desce a na internetových 
stránkách obce Bělčice.

 Další velmi důležitá věc, která se musí v obci řešit a nemá odkladu, 
je zdejší kanalizace. V některých částech je velmi poškozená a dá se říct, 
že v některý případech dožitá. Bude proto nutné se do rekonstrukce co 
nejdříve pustit. Opět s přispěním dotací.

 Ale nečekají nás jen záležitosti méně příjemné, ale i jiné, na něž se 
můžeme těšit. Plánovaná a již tradiční akce u Třech Křížů o Bělčické pouti 
se zajímavým hostem a parkurovými závody. Jarní část fotbalové sezony 
všech věkových kategorií, závody v šipkách, hasičské závody, motokros 
na Višňovce a jiné.

 Jako velkou akci, na kterou se můžeme těšit, je výročí 500 let od 
vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Bělčicích. Tato akce by se měla 
uskutečnit na začátku září 2015. Přesný termín bude včas upřesněn. 
Trochu z historie Bělčic, týkajících se nejen kostela, se dočtou čtenáři 
sobáčku v následujících vydání.

 Rád bych touto cestou také zmínil, že jsem již podnikl první kroky 
k navrácení statusu města pro Bělčice. Stejně tak se již podnikly první 
kroky pro vznik nového znaku Bělčic - vlajky. O dalším postupu budeme 
informovat jak na internetových stránkách obce, tak na úřední desce.

 Na závěr mi dodatečně dovolte popřát všem mnoho úspěchů v práci 
i osobním životě a hlavně pevné zdraví do tohoto roku 2015.

 Pavel Vejšický - starosta obce Bělčice 

hlasů by se stali pro voliče zcela průhledně novými zastupiteli. V okrese 
Strakonice se na tomto logickém postupu dohodlo v těchto volbách již 
21 obcí.

Současný volební systém je příčinou, že složení zvoleného 
zastupitelstva není zcela výsledkem Vaší volby. V počtu skutečně 
získaných hlasů jsme se umístili na 2. (Novotný) a na 5. (Váchová) 
volitelném místě, přesto jsme z důvodu výše uvedených skutečností 
nezískali žádný mandát.

Nicméně tyto volby v naší obci ukázaly, že minimálně 50% volících 
občanů si přálo změny ve složení a především v práci zastupitelstva 
i starosty a že se ztotožňuje s vizemi, které jsme nastínili v našich 
předvolebních materiálech. Věříme, že se těmito skutečnostmi nechají 
inspirovat také naši nově zvolení zastupitelé. Přejeme jim v jejich práci 
hodně úspěchů,

Všem spoluobčanům v Bělčicích a jim přidružených vesnicích 
přejeme spokojené soužití a pevné zdraví nejen v roce 2015, ale 
i v celém volebním období.

Miroslav Novotný, Marta Váchová

Redakce se omlouvám autorům článku, že nedopatřením nebylo jejich 
poděkování zveřejněno v minulém vydání. Děkujeme za pochopení.
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užívat znak, respektive pečeť (v dané době oba pojmy splývají) a  pečetit 
zeleným voskem. Znak městečka měl tvořit „štít červené barvy, v kterém 
jsou dva klíče na kříž pošikem přeložené, mezi kterýmižto dvěma klíči 
meč nahý u spodku jest“ vymalovaný pro lepší představu na miniatuře 
uprostřed listiny. Znamení klíčů a meče jsou, jak již předesláno, atributy 
sv. Petra a Pavla, jimž je zasvěcen bělčický kostel a o jejichž svátku se 
v Bělčicích konal rovněž nejstarší jarmark. Brzy po udělení privilegia si 
dali Bělčičtí zhotovit pečetidlo (typář) o průměru pečetící desky 42 mm, 
na němž byl vyobrazen znak městečka ve štítu tvarově takřka totožně 
provedeném jako na privilegiu Ferdinanda I. a s opisem „INSIGNA 
CIVITATIS BIELCISENSIS“ (Znak obce bělčické) a letopočtem udělení 
privilegia, to jest 1556. Kromě této větší pečeti je doložena ještě pečeť 
menší, oválná, se znakem městečka mezi písmeny M a S (Městys Bělčice).

Znak, uplatňující se především na pečetích, byl symbolem statusu 
městečka, jeho samosprávy a svébytnosti, ve vztahu k ostatním právním 
subjektům pak identifikačním prostředkem. Posledně jmenovaná 
funkce trvá dodnes, ovšem v současnosti již není znak pouze výsadou 
měst a městeček, ale na jeho užívání má nárok každá samostatná obec, 
pro níž je, nebo by alespoň měl být, vyjádřením identity, starobylosti 
a jedinečnosti. 

Roku 1623 prodali Smil nejstarší Běšín z Běšin a jeho manželka Žofie 
Černínová z Chudenic Bělčice Jaroslavu Volfovi ze Šternberka na Lnářích. 
Dvousetleté panování Běšínů tak skončilo. Bělčice jsou v tu dobu stále 
nazývány městečkem, podobně i roku 1632. Útrapy třicetileté války, 
které jej poznamenaly, jsou však zřejmě příčinou, že v berní rule z roku 
1654, našem nejstarším katastru poddanské půdy pro účely zdanění, jsou 
označovány jako ves. Tehdy zde bylo 5 gruntů, 6 chalup, z toho 4 pusté 
a 31 domků, z toho 2 pusté, celkem 42 usedlostí. Řemeslo vykonávalo 10 
lidí (2 tesaři, 2 kováři, 2 krejčí a po 1 šindeláři, ševci, řezníkovi a koláři); 
1 člověk si přivydělával jako zvoník. Všichni byly domkáři s minimální 
výměrou půdy, která by je sama neuživila. Roku 1668 vyhořela třetina 
a v roce 1692 více než polovina Bělčic. V roce 1695 je evidováno 44 
domů, ale pouze 29 obydlených. Bylo to období dočasného úpadku. Není 
tedy divu, že povědomí o statusu Bělčic bylo nejednoznačné. 

V roce 1680 byla založena nejstarší bělčická farní matrika narozených, 
oddaných a zemřelých. Oddělení pro Bělčice je v ní nadepsáno 
„Oppidum Belcžicz“ (městečko Bělčice). Podobně i na malované mapě 
lnářského panství, k němuž Bělčice náležely až do konce feudalismu, 
datované rokem 1698, jsou Bělčice označeny jako „Marckt“, tedy 
městečko (městys, či přesněji sídliště vybavené právem pořádat trhy). 
Když se ale roku 1712 na žádost hejtmana téhož panství projednávala 
před magistrátem královského města Rokycan sporná otázka robotních 
povinností místních obyvatel, jsou Bělčice opět označovány jako ves. 

to osvětluje 
povinný cí-
sařský otisk 
stabilního ka-
tastru z roku 
1837. Na zá-
padní straně 
i nt rav i l á n u , 
jehož osu tvo-
ří komunikace 
z Březnice na 
Újezdec, k níž 
se od jihu při-

pojuje cesta do Kocelovic, je vidět obdélný prostor náměstí – někdejšího 
tržního prostoru – vymezený na východní straně areálem kostela a hřbi-
tova a na straně západní budovou radnice.

Roku 1422 vstupuje do dějin Bělčic vladycký rod Běšínů z Běšin 
pocházející z Klatovska, aby je ovlivňoval po dalších 200 let. 

Významným obdobím rozvoje Bělčic bylo 16. století. Jindřich Běšín, 
řečený Jeptiška, který zastával významný úřad místosudího Království 
českého, dal pozdně goticky přestavět a vysvětit zdejší kostel a nejspíše 
právě on přenesl své sídlo z hrádku pod Slepičí horou do nové tvrze 
vystavěné na severním okraji Bělčic.

Po Jindřichově smrti se jeho čtyři synové Jan, Jindřich, Burian a Václav 
Běšínové rozdělili roku 1528 o rodinný majetek. Pro tento účel dali 
vyhotovit podrobné popisy jednotlivých podílů, takzvané dílčí cedule, 
jejichž text byl později přepsán do centrálních pozemkových knih 
zvaných tehdy desky zemské. Dílčí cedule bratří Běšínů obsahují mimo 
jiné i toto ustanovení: „Což se dotče konšelů v městečku z každého dílu 
nás bratří tři osoby abychom vybrali a těm podle obyčeje přísahu vydali 
a ti aby do společné(ho) změnění trvali a rychtář aby byl ten, kteréhož 
sobě a čeho zvolíme a ten aby každý rok jiný usazen a změněn byl.“ To 
dokládá, že Bělčice byly tehdy stále považovány za městečko a současně 
osvětluje fungování jeho samosprávy, kterou tvořil sbor konšelů v čele 
s rychtářem, při čemž všechny jmenovala vrchnost. V témže dokumentu 
jsou rovněž zmíněny masné krámy, takže v tu dobu muselo být v Bělčicích 
provozováno řeznické řemeslo.

Podíly svých bratří nakonec získal Václav Běšín († 1570), který 
vymohl u krále Ferdinanda I. pro Bělčice významné privilegium. Bylo 
vystaveno ve Vídni dne 19. září 1556 ve formě pergamenové listiny 
s pečetí vydavatele z červeného vosku v dřevěném pouzdře přivěšenou 
na červeno-bílé konopné šňůře. Originál listiny je uložen ve Státním 
okresním archivu ve Strakonicích spolu s ověřeným opisem vyhotoveným 
roku 1898. Obsahuje několik důležitých ustanovení, v prvé řadě jejím 
prostřednictvím panovník oznamuje, že „Bělčice zase znovu za městečko 
jsme vyzdvihnouti, vysaditi... ráčili“. Jak jsme vyložili výše, byly Bělčice 
za městečko pokládány již ve 14. století, to jest mnoho let před vydáním 
citované listiny. V té je tato skutečnost zdůrazněna a dokonce se zde 
hovoří o písemně pojištěných výsadách, které „skrze oheň k zkázy 
a zahynutí přišly“, takže král nyní vlastně jen obnovuje to, co již dříve 
bylo. Nově ale uděluje Bělčickým právo pořádat osmidenní výroční trh 
(jarmark) o svátku sv. Martina (11. listopadu), týdenní trh každý pátek, 
odvolávat se k soudu městečka Blatné a v neposlední řadě též právo 

Listina z 19. 9. 1556,kterou Ferdinand I. obnovuje Bělčicům status městečka a uděluje 
znak,SOkA Strakonice,AM Bělčice,list. č. 1

Bělčice na tzv. povinném císařském otisku stabilního katastru z roku 1837, převzato 
z archivnimapy.cuzk.cz

Větší pečeť městečka Bělčic z roku 
1556, kresba K. Liška

Otisk razítka městského úřadu 
v Bělčicích z 26. 1. 1920, SOkA 
Strakonice, AM Bělčice, sign. 

B3a,kart. 7
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Zprávičky z bělčické školičky
Návštěva knihovny

Dne 16. 10. 2014 navštívili žáci 2. a 3. třídy bělčickou knihovnu, kde se 
měli dozvědět zajímavé informace o Bělčicích a okolí. Paní knihovnice se 
proměnila ve starého dědečka, který neznal Bělčice ani okolí a chtěl po 
dětech, aby mu poradily. Pokládal jim různé otázky jako například – jaké 
se v Bělčicích nachází ulice, rybníky, sochy, osobnosti. Děti dědečkovi 
s velkým nadšením odpovídaly. Za odměnu jim pak dědeček přečetl 
pověst „ O myslivci Radošovi“. Ta vypráví o obřím šlápěti. Naše žáky 
pověst tak zaujala, že se chtěli ihned vydat k Závišínu a hledat obří šlápě. 
Vzhledem k nepříznivému počasí byl však výlet naplánován až na jaro. 
Už teď se ale všichni velmi těší!

Chtěli bychom tímto poděkovat paní Věrce Vaňáčové za poutavé 
a vtipné zpestření besedy.

Techmania
Víte, jak vzniká 

duha, co to je levitace, 
jaká by byla vaše tíha 
na planetách sluneč-
ní soustavy nebo jak 
by vypadal svět ko-
lem vás, kdybyste se 
pohybovali rychlostí 
světla?  Žáky druhé-
ho stupně naší školy 
a žáky 8. A ZŠ TGM 

Blatná, kteří se společně vypravili do plzeňské Techmanie, by takové 
otázky neměly překvapit. V science centru společně pronikali zábavnou 
formou s pomocí interaktivních exponátů do tajů mechaniky, optiky, 
elektřiny a akustiky a také se pobavili u hlavolamů a her. V expozici Ves-
mír si doplnili své znalosti o sluneční soustavě a získali představu o tom, 
jak lidé zkoumají a objevují vesmír. Dětem se výlet líbil. A protože část 
expozice science centra byla z důvodu změny expozice uzavřena, mohli 
jsme jim slíbit, že si návštěvu Plzně brzy zopakujeme.

Upleť čtverec
Po zhlédnutí 

filmu Síla lidskos-
ti, který vypráví 
o záchraně ži-
dovských dětí si-
rem Wintonem, 
přemýšleli žáci 8. 
třídy, jak by i oni 
mohli pomáhat. 
Přišli s nápadem 
zapojit se do akce 
„Upleť čtverec“, 

kterou organizovalo Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Charitativní 
projekt „Upleť čtverec“ pomáhá sirotkům, opuštěným dětem  a dětem 
s AIDS v Jižní Africe. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, 
jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. 
Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Děti vyrobily plakáty a informační 
leták.  Poprosily o propagaci akce paní učitelky a knihovnici paní Vaňá-
čovou. Maminky, babičky i šikovné dívky se pustily do pletení. 20. listo-
padu se pletlo v knihovně. Pletení si vyzkoušela i děvčata při pracovním 
vyučování, ale hlavně se pletlo doma. A tak ve škole každý den přibývaly 
nové čtverce. 27. 11., v den ukončení akce, jsme odevzdali v CKVB 163 
čtverců. Všem pletařkám děkujeme!

Mikulášská 
nadílka

Jako každý rok 
i letos se naše 
malá škola změnila 
5. prosince v jedno 
velké peklo. Ráno 
si žáci 9. třídy při-
chystali kostýmy 
a během chvíle se 
z nich stali straši-
delní čerti a krás-

ní andělé s jedním hodným Mikulášem. Nejdříve navštívili žáčky první 
třídy, kterým se 
snažili domluvit, 
aby lépe psali. Je-
likož všichni slíbili 
nápravu a žádní 
velcí hříšníci se 
zde nenašli, mohli 
čerti odejít do ma-
teřské školy. Tam 
však zůstali o něco 
déle. Malí ne-
zbedové slibovali 
„hory doly“, pak 

Na Müllerově mapě Čech z roku 1720, první svého druhu, která eviduje 
všechna tehdy existující sídliště, jsou Bělčice zařazeny do kategorie 
„Marcktflecken“ (městečka). Od této doby již je Bělčicům status 
městečka (městyse) trvale přiznáván ve všech úředních i neúředních 
písemnostech. Svůj podíl na tom jistě měl i rozvoj obchodu a řemeslné 
výroby organizované do cechů, který můžeme v Bělčicích sledovat 
od 18. století. Roku 1747 zde jako první vzniká sdružený cech pekařů 
a pernikářů, k nimž se připojili mlynáři na Závišínském potoce. Cechovní 
pravidla (artikule) převzali z Kasejovic. Roku 1785 se s nimi pro malý 
počet spojili také truhláři a bednáři, kteří předtím od roku 1748 tvořili 
jeden cech s koláři a sekerníky. Následuje cech ševců (1749) a roku 1811 
sdružený cech truhlářů a tesařů.

Ke stávajícím dvěma jarmarkům, jež představovaly odbytiště pro 
místní řemeslnou produkci, byl v neznámé době přidán další v pondělí 
po sv. Anně (svátek 26. července), který ale císař Josef II. přeložil roku 
1783 na den sv. Josefa (19. března) nebo na nejbližší pondělí, pokud by 
byl nějaký přednostní svátek. V závěru feudálního období se v Bělčicích 
konaly každoročně čtyři jarmarky – o sv. Josefu (19. března), v pondělí 
po sv. Petru a Pavlu (jejich svátek připadá na 29. června), v pondělí po 
Narození Panny Marie (svátek 8. září) a o sv. Martinu (11. listopadu). 
K poslední úpravě termínů bělčických výročních trhů došlo na základě 
místodržitelského výnosu z 28. března 1898 tak, že se měly konat 18. 
června, 10. července, 24. srpna a 29. října nebo hned následující pondělí 
v případě, že by na příslušný den připadl svátek. 

Mezitím se městečko rozrůstalo zástavbou i počtem obyvatel. Na 
sklonku feudalismu (1840) zde bylo 82 domů s 653 obyvateli, v roce 1890 
již 167 domů a 1 127 obyvatel, roku 1900 171 domů s 1 110 obyvateli 
a roku 1910 184 domů a 1 164 obyvatel. Byla zde pětitřídní škola, stanice 
lokální dráhy, působilo tu několik spolků. Povýšení Bělčic na město se 
za těchto podmínek zdá logickým průvodním jevem. Došlo k němu 23. 
prosince 1898 nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I., které 
pak bylo v prvních měsících následujícího roku postupně sděleno c. 
k. místodržitelství v Praze, zemskému výboru tamtéž, pak okresnímu 
výboru v Blatné a odtud dne 10. března 1899 bělčickému obecnímu 
představenstvu. Tomu bylo rovněž nabízeno, aby si dalo za určitou částku 
vyhotovit diplom, k čemuž mělo příslušným úřadům ve Vídni zaslat popis 
nebo vyobrazení znaku města. Bělčičtí se ovšem tehdy spokojili jen 
s prostým úředním sdělením.

Vladimír Červenka



17Svazek obcí Blatenska - leden 2015

Fotbalový oddíl TJ Sokol Bělčice 
- zimní přestávka a příprava na jarní 
část sezony 

Nejaktivnějším mužstvem po skončené podzimní části bylo mužstvo 
mladší přípravky, které se 13. 12. 2014 zúčastnilo v Praze Tróji halového 
turnaje  přípravek(ročníky 2004-2007) o přeborníka ČOS – Čechy. Výběr 
Sokola Bělčice tvořili naši malí fotbalisté ročníků 2005 a 2006. Na turnaj je 
doprovázeli trenéři Petr Uhlíř a Pavel Vejšický. V konkurenci sokolských 
týmů z Prahy, středních, západních a jižních Čech obsadili kluci 4. místo. 
Mladší a starší žáci si prozatím naplno užívali zimní přestávky. Příprava 
je naplánována po novém roce v hale ve Hvožďanech. Počítáme, že 
se mladší přípravka a starší žáci zúčastní halového turnaje OFS ve 
Strakonicích a (7.2. - přípravka a 7.3. - starší žáci).  Mladší žáci počítají 
s účastí na halovém turnaji Pořádaném OFS Příbram, kde hrají i soutěžní 
utkání. Naši malí fotbalisté mají po dobrých podzimních výkonech 
myslím velkou motivaci se v jarní části dále zlepšovat a největší z nich 
má určitě mužstvo starších žáků, kteří budou chtít udržet první místo po 
podzimní části a stát se okresním přeborníkem.  

Mužstvo mužů se poprvé sešlo před vánoci v hale a 27. 12. 
2014 zakončilo nepříliš povedenou podzimní část sezony tradičním 
silvestrovským utkáním na umělé trávě v Blatné. Příprava v hale začíná 
5. ledna v hale ve Hvožďanech a venkovní příprava startuje naplno 
v sobotu 17. ledna. První přátelské utkání sehrajeme 1. února od 14 
hodin v Příbrami na umělé trávě s Tochovicemi. Poté budou následovat 
utkání zimního turnaje v Blatné, podle vylosování turnaje. Jarní část 
sezóny zahajujeme v sobotu 28. 3. v 15 hodin těžkým utkáním  na hřišti 
silné Čkyně a 4. 4. přivítáme na domácím hřišti momentálně čtvrtý tým 
tabulky Stachy. Vzhledem k našemu současnému postavení v tabulce, 

Šneci Bělčice 
Šneci letos 9. ledna oslavili osm let od svého založení. Zakladatelé, 

kteří působí v klubu dodnes, jsou Pavel Mašek a Jirka Gregorovič st. 
Klub má dnes základnu 18 hráčů dospělých a 12 žáků. Ve spolupráci 
ZŠ Bělčice a DDM Blatná jsme otevřeli šipkařský kroužek. Aby mohl 
být tento kroužek otevřen, museli naši členové Pavel Mašek, Zdeněk 
Kilián a Michal Suchánek absolvovat Studium pedagogiky pro pedagogy 
volného času, vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. 
Závěrečnou zkoušku všichni úspěšně zvládli.

Kroužek dětí je v DDM Blatná každé pondělí od 16:30 a v ZŠ Bělčice 
se nově otevře každou středu od 16:30. Pro zájemce o tento sport 
připravujeme pravidelné páteční turnaje, kde si budou moci tento 
báječný sport vyzkoušet. Hrací místo je Sokolovna Bělčice.

Pátým rokem hrajeme nejvyšší šipkařskou soutěž v ČR  - 1. steelovou 
ligu. Postoupit letos mezi elitních osm týmu bude velmi těžké. Zatím 
se nacházíme na 3. místě, kde ztrácíme na postupové druhé místo ve 
skupině dva body. Naše nejlepší absolutní umístění je 5. místo. V září 
2015 vstoupíme do softové ligy.  

Již potřetí budeme mít možnost pořádat největší turnaje v České 
republice. 11. 4. se jedná o Mistrovství republiky žáků, juniorů 
a veteránů a 12.9. Český pohár.   
Termíny jednotlivých akcí pro dospělé i žáky a místa konání, jsou pro 
fanoušky tohoto sportu:
Termíny regionálu na rok 2015: 
14. 2. Reg Bělčice
21. 3. Reg Vrbno
duben Reg Praha
Termíny 1. steelové ligy
18. 2. Liga Vrbno
14. 3. Liga Dubičné u ČB
Termíny Českých pohárů a Mistrovství republiky ČR
7. 2. ČP1, 7. 3. ČP2
28. 3. ČP3
11. 4. Mistrovství republilky žáků, juniorů a veteránů – hrací místo 
v Bělčicích, Sokolovna

Pavel Mašek

zarecitovali básničku nebo 
zazpívali a nakonec si i ne-
bojácně zatančili s čerty 
jejich taneček. Na Mikulá-
še a jeho společníky čekaly 
ještě zbylé třídy na základní 
škole, kde se to zlobivci jen 
hemžilo. Ve 4. a 5. třídě se 
dokonce vyskytli i takoví 
hříšníci, které bylo nutno 
strčit do pytle. Vše nakonec 
ale dobře dopadlo, peklo 
provinilce vrátilo a ti mo-
hou nyní své hříchy s rados-

tí napravovat. 

Předvánoční kulturní akce
Předvánoční čas si děti z 1. – 4. třídy zpříjemnily dlouho očekávaným 

výletem do Prahy na muzikál Sněhová královna, který se konal 10. 12. 
2014. Již při zaznění úvodní písně zůstali všichni téměř nehybně sedět 
a bez dechu sledovali, zda se Gerdě podaří zachránit Kaye z moci Sněhové 
královny. Ohromeni nádhernou hudbou, pěveckými i hereckými výkony 
a světelnými efekty odjížděli žáci domů plni zážitků a nadšení.

O týden později, kdy napětí z blížících se vánočních svátků pomalu 
vrcholilo a děti měly již plnou hlavu Ježíška, se 1. stupeň vydal do 
Příbrami na lední revue s názvem „Nesem Vám noviny“. První část 
tohoto vystoupení dětem připomněla příběh o putování Josefa s Marií 
do Betléma a narození jejich malého synka. V druhé části si spolu 
s bruslícími dárečky, perníčky, zajíčky i dalšími symboly Vánoc a zimy 
zazpívali všichni koledy a vzpomněli na některé vánoční zvyky. Domů 
se pak žáci vraceli spokojeni a pobaveni uměním malých i velkých 
krasobruslařů.

Vánoční besídka
Dne 12. 12 2014 pořádala naše škola vánoční besídku. Velmi nás po-

těšilo, že si řada rodičů, babiček a dědečků našla v předvánočním shonu 
čas a přišla se podívat, jak šikovné máme žáky. O navození pěkné vá-
noční atmosféry se postaraly děti z 1. stupně svým pásmem básniček 
a písniček. Poté mohli všichni navštívit tvořivé dílny. Zde si za pomoci 
p. učitelek měli možnost vyzkoušet svoji dovednost a fantazii. A tak se 
žáci se svými rodiči i prarodiči rozeběhli k jednotlivým stolkům a začali 
vyrábět. Po chvíli se objevily vskutku kouzelné výtvory. Někdo se pyšnil 
krásnou vánoční taštičkou či nádherným svícínkem, jiný se zase chlubil 
rozkošným stojánkem na ubrousky nebo roztomilým andílkem. Každý si 
pak mohl vlastnoruč-
ně ozdobit perníček.

Vánoční besídka 
se opravdu vydařila. 
Nálada byla příjem-
ná, prostředí útulné, 
všechny ruce šikovné, 
a tak všichni opou-
štěli školu plni hez-
kých zážitků a nesli si 
domů spoustu milých 
dárečků, které sami 
vytvořili.
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Naši jubilanti…
Zdraví, štěstí, spokojenost

a elánu víc než dost,
starostí málo, radostí více,
krásných zážitků na tisíce.

V měsíci lednu a únoru oslaví 75. narozeniny paní Koubková Ludmila 
a 75. narozeniny pan Mikolášková Marie.

Zastupitelstvo obce přeje vše nejlepší, pevné zdraví,  
pohodu a životní elán.

Bezdědovické sportování
Na netradiční golf, který se hraje v Bezdědovicích již dvacet pět let, 

připadl termín konání na sobotu 15. listopadu 2014. Golfový turnaj 
přilákal devět dětí a sedmnáct dospělých. Sraz účastníků byl ve 12,30 
h. před obecním hostincem v Bezdědovicích. Odtud se všichni účast-
níci přesunuli k vodojemu do Dobšic, kde byl start. Nepostradatelným 
náčiním každého účastníka byl tenisový míček a nějaká hůl (většinou 
zhotovená ze šikovné větve). Při putování za míček spolu s účastníky jelo 
i několik maminek s kočárky. Všichni si celou cestu za tenisovým míčkem 
užívali. 

Mezi dětmi měl nejmenší počet úderů 112 Adam Bulka domácí zá-
stupce, druhý byl Matěj Kupar z Řečice se 136 údery a na třetím místě 
Denisa Rakovanová rovněž domácí.

Pořadí mezi dospělými bylo následující: první Ota Burián ml., domácí 
borec, druhý Zdeněk Hucek z Blatné a třetí také domácí zástupce Tomáš 
Jícha.

Na konec bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho reali-
zace. A vši se již těší na příští ročník.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Pavel Chaloupka

 Turnaj v Křížové sedmě
V sobotu 13. 12. 2014 se hrál v bezdědovickém obecním hostinci 

další turnaj v Křížové sedmě. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10 dvojic. Po 
všech zápasech, které se hrály, měly na svém kontě dvě dvojice stej-
ný počet vítězství a to 
sedm. Takže o pořadí 
na prvním a druhém 
místě rozhodl vzájem-
ný zápas. Zápas vyhrá-
la dvojice „To je jedno“ 
ve složení Pavel Šeda 
a Josef Fošum a pře-
vzala od organizátorů 
poháry pro vítěze. 
Poražená dvojice „Fej-
tlíci“ ve složení Josef 
a Bohumil Fejtlové se 
umístila jako druhá. Třetí místo zůstalo pro dvojici „SPARTA“ ve složení 
Stanislav Brda a Jiří Vydra. Všechny zúčastněné dvojice obdržely za jed-
notlivá umístění věcné ceny. Pro všechny zúčastněné bylo přichystané 
občerstvení. Turnaj se vydařil a všichni se již těší na další.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Pavel Chaloupka

Novoroční přání
Spěšným krokem
za novým rokem

k ránu jsem se probudila.
Založit staré,

vytvořit nové,
v půlnoci jsem si slíbila.

Koláč měsíce
záře jak od slunce

posvátný dal vzkaz.
Zbořte zlo,

chraňte dobro,
ať láska roste v nás!

Rozsvícení vánočního stromečku
Dne 6. 12. 2014 od 16.30 hod. se v obci Bezdědovice konalo historic-

ky první rozsvícení vánočního stromku na bezdědovické návsi, nedaleko 
kapličky. Srdce přítomných rozechvívaly krásné koledy v podání Blaten-
ských dudáků ZUŠ Blatná. Pocit chladu rychle zahnalo horké svařené 
víno v improvizovaném stánku a nevšední náladu dokreslovala praskající 
dřeva sálajícího ohniště uprostřed dění. Na své si přišly i děti, když po 
rozzáření žároviček zatím malého stromku, vřítili se na scénu rozzuření 
čerti, krásný anděl a vlídný Mikuláš. Stateční malí hrdinové se nebáli 

do mikrofonu Mikulášo-
vi zarecitovat básničky 
a byli do jednoho sladce 
odměněni adventním 
kalendářem. Čas se na 
chvíli zastavil. Mnozí lidé 
nasávali atmosféru čer-
tovského běsnění a blíží-
cích se vánoc. Stoly, kryté 
vzdušným stanem, se pro-
hýbaly pod koláčky a dob-
rotami, které donesli 
dobrovolníci z řad občanů 
i oblastního spolku České-
ho červeného kříže a byly 
určeny všem přítomným 
bez rozdílu. Poté, když 
hudba ztichla, pomalu 

se rozpouštěl zástup lidí, příjemně naladěný do dalších vánočních dnů. 
Pravda, první obecní vánoční stromek je malý, ale je živý! Slibuje nám, až 
se opět příští rok v takto hojném počtu sejdeme,že nás překvapí, o jaký 
kus za ten rok povyrostl on i naše děti.

Text: Jitka Komanová
Foto: Pavel Chaloupka

Bezdědovice

které je pro nás velkým zklamáním nás čeká v jarní části hodně perná 
práce, abychom své postavení co nejdříve zlepšili a potěšili tak i naše 
věrné fanoušky. Doufáme jenom, že se nám vyhnou zranění v přípravě 
a vyvarujeme se velkých absencí jako v podzimní části, kdy nám chybělo 
až sedm lidí v z kádru, což se pak také projevilo ve výsledkových 
výkyvech.

Restaurace v sokolovně
Co se týká provozu restaurace v Sokolovně, tak od ledna dochází ke 

změně nájemce prostorů restaurace a provoz bude po dobu výměny 
nájemce krátkodobě přerušen.

Sokolský Ples 2015
Rádi bychom chtěli srdečně pozvat všechny  na tradiční Sokolský ples, 

který se koná v sobotu 7.2.2015 od 20 hodin v sále naší sokolovny. 
K tanci a poslechu hraje sedlčanská DOMINANTA a jako tradičně nebude 
chybět spousta pěkných cen pro výherce ani půlnoční soutěž o hlavní 
ceny.
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Doubravice 
a Nahošín
 – co přinesl rok 
2014 v našich 

obcích
Přesto, že se někomu může zdát, že rok 

v obci uplynul běžným klidným životem a že se moc nedělo, uděláme-li 
malou rekapitulaci, možná budeme překvapeni.

Začneme-li tím, co se v obci vybudovalo, musíme připomenout tři 
hlavní akce. Počátek nového školního roku v naší mateřské škole přivítal 
žáčky milým překvapením. Namísto nevzhledného pískoviště a pěti bez-
pečnostně nevyhovujících prvků, které děti před prázdninami opustily, 
vyrostlo na zahradě zdejší školky zcela nové dětské hřiště. Staré pískovi-
ště bylo nahrazeno novým s krycí plachtou a okolo bylo naseto na deset 
houpaček, prolézaček a kolotočů. Dodavatel herních prvků byl vybrán ve 
výběrovém řízení a byla jím firma Luna Progress s.r.o. Zdenice u Prachatic 
s celkovou cenou 329.000,- Kč. Jako bonus firma zdarma dodala a osadila 
dvě pérová houpadla a velkou kreslící tabuli, za což jim přísluší poděková-
ní. Část nákladů ve výši 190.000,- Kč bylo hrazeno z prostředků Krajského 
úřadu v Českých Budějovicích z Programu obnovy venkova, ostatní bylo 
hrazeno z pokladny obce.  Nyní je na místních obecních zastupitelích, 
aby stanovili podmínky a zodpovědnou osobu pro využití dětského hřiště 
místními dětmi i mimo provozní dobu mateřské školy.

Aby mateřská škola splňovala požadavky hygienických norem, byly 
i uvnitř budovy o prázdninách provedeny některé stavební úpravy. Ná-
klady na tyto se vyšplhaly na částku 129.000,- Kč. Ty byly financovány bez 
použití dotací z prostředků obce.

V měsíci září byly vybudovány tůně Na Borkách na parcele č. 707. Na 
podmáčeném, zapleveleném pozemku vybudovala firma Protom Strako-
nice, jako subdodavatel hlavního dodavatele firmy Hydro&Kov Třeboň, 
dvě tůně. Veškeré práce bagrem pro ně prováděl místní podnikatel Vla-
dimír Slanec. S dopravou při odvozu vytěžené zeminy pomohly traktory 

Zemědělského družstva Třebohostice. Náklady na celou akci činily cca 
805.000,- Kč. Finanční prostředky byly čerpány ze Státního fondu životní-
ho prostředí a Evropských fondů. Finanční podíl obce byl pouhých 1400,- 
Kč. Technického dohledu nad celou akcí se ujal místostarosta obce pan 
Jaroslav Jeništa.

V září a říjnu letošního roku prošly změnou veřejné pozemky obce. 
V těchto měsících probíhala tzv. „Regenerace obecní zeleně“.  Během 
akce se proměnily některé doposud zatravněné plochy v obci v záhony 
osázené více jak třemi tisíci keřů a v obci bylo vysazeno 84 stromů. Veš-
keré práce byly ve výběrovém řízení svěřeny zahradnické firmě Ing. Jiří-
ho Hájka z Olešné u Písku. Finanční náklady akce činily pro letošní rok 
1.820.000,- Kč, z nichž 75 % je hrazeno z dotačních prostředků SFŽP a Ev-
ropské unie.

Mimo těchto třech hlavních akcí byla zahájena jedna akce drobnějšího 
charakteru, která bude dokončena na jaře následujícího roku. V podzim-
ních měsících byl upraven pahorek při cestě na Chrášťovice na parcele 
č.708/1  v k.ú. Doubravice. Do té doby zaplevelený pozemek, porostlý 
kopřivami a trnkovým trním, který již začali obyvatelé obce a zemědělské 
družstvo používat jako skládku kamene z polí a odpadů ze zahrad, urov-
nal vlastní mechanizací pan Vladimír Slanec. Vymýcení trnkového křoví 
a pomocné ruční práce při urovnání terénu prováděli zaměstnanci Obce 

Doubravice

Březí

Krátké ohlédnutí za 
rokem 2014
V roce 2014 proběhlo v naší obci 
několik akcí. Asi nejvýznamnější z nich 
byla výměna veřejného osvětlení a dále 

stojí za zmínku pořízení nové hasičské 
stříkačky zdejšímu sboru dobrovolných 

hasičů. Před koncem roku pak proběhla 
výroční schůze sboru, kde si naši hasiči zvolili ze 

svých řad nové zástupce. 
Rád bych tímto poděkoval zastupitelům, bývalým i současným, 

zaměstnancům obce, kteří se v uplynulém roce podíleli na chodu obce 
a samozřejmě i našim spoluobčanům. Všem, i Vám milí čtenáři, přeji do 
nového roku 2015 především zdraví, štěstí, pohodu a spoustu úspěchů 
jak už v pracovním, tak i v osobním životě. 

Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilanti
V lednu a únoru oslaví svá významná životní jubi-

lea tito naši občané:
Marie Válalová (72 let)
Josef Malý (65 let)

Oběma jmenovaným přejeme pevné zdraví, mno-
ho elánu, spokojenosti a pohody do dalších let.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Letošní Vánoční turnaj ve stolním tenise ve čtyřhře se konal 27. pro-

since v Obecním hostinci v Bezdědovicích. Turnaje se zúčastnil rekordní 
počet 13 dvojic.

Nejprve se hrálo ve dvou skupinách. V dalším průběhu turnaje se 
spolu utkaly páry 3A-6B, 6A-3B, 5A-4B, 4A-5B. Vítězné dvojice z těchto 
bojů se střetly v boji o možnost hrát o první a třetí místo s dvojice, které 

se umístily ve skupinách na prvním a druhém místě. Zápas o třetí místo 
spolu svedly páry KAČÁTKA a H+H . Po dobrém výkonu vyhrál pár KA-
ČÁTKA ve složení Petr Mazanec a Ota Burián ml., jediný domácí zástupce 
mezi oceněnými. Obsadili třetí místo. Dvojice H+H skončila na nepopu-
lárním čtvrtém místě. Do finále se probojovaly páry HASIČI a HAMPY. Po 
lepším výkonu se vítězem stal pár HASIČI ve složení Milan Prček a Josef 
Navrátil a na pár HAMPY ve složení Ladislav Říha a Vladislav Hampejs zů-
stalo druhé místo. Všichni zúčastnění za své předvedené výkony a umís-
tění obdrželi od organizátorů věcné ceny. Během turnaje bylo podáváno 
občerstvení a byla zde dobrá nálada. 

Text: Alena Vestfálová
Foto: Hana Jamburová

Připravované akce:
• 28. 2. 2015  Hasičský ples hudba Scéna p. Juzka od 20:00 hodin
• 1. 3. 2015 Dětský maškarní ples od 14:00 hodin
• 7. 3. 2015 Oslava MDŽ od 15:00 hodin

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

http://www.bezdedovice.cz
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z Třebohostic, který přítomné seznámil s historií vzniku světové války 
a připomněl jména padlých Doubravických a Nahošínských vojáků. Akce 
se zúčastnilo na sto hasičů, myslivců, domácích občanů i přespolních hos-
tů.  Po skončení akce se všichni přesunuli na fotbalové hřiště, kde si po 
celé slunné odpoledne užívali dobré pouťové zábavy s dechovou hudbou 
pana Kováře. Kulturním zpestřením byl i odpolední fotbalový zápas sta-
rých pánů.

V říjnu se konala posvícenská zábava v režii místních hasičů. Přesto, 
že účast hostů znovu nebyla příliš veliká, na dobré pohodě to neubralo. 

První adventní víkend byl v místní kapli již sedmým rokem nainstalován 
betlém, který za zvuků koled navozuje nadcházející vánoční atmosféru. 
Mikulášská nadílka probíhala hned natřikrát. Nejprve v pátek 5. prosince 
dopoledne navštívil čert a Mikuláš děti v mateřské škole. Večer si Mikuláš 
přizval na pomoc dalších devět čertů a anděla a obešli všechny nezbedné 
i hodné děti v obci. Velkou mikulášskou nadílku uspořádali na návsi pro 
děti z Doubravice i Nahošína místní ženy v nedělní podvečer 7. prosince. 
Za básničku nebo písničku byly všechny děti odměněny velkou taškou 
dobrot. Pro ostatní byly připraveny sladkosti z kuchyní pořadatelek a pro 
zahřátí svařené víno.

Den před tím, 6. prosince, jako předzvěst nadcházející plesové sezóny, 
uspořádali místní zastánci Hubertova cechu již rovněž tradiční Myslivecký 
bál. Očekávání dobré organizace, velké tomboly a dobré zábavy naplnilo 
sál kulturního domu do posledního místa. A určitě nikdo neodcházel zkla-
maný. Týden na to uspořádali místní hasiči pro všechny občany obou obcí 
vepřové hody. Všichni, kdo přišli, se výborně bavili při dobrém jídle a pití 
až do pozdních nočních hodin.  

Na Štědrý den pozval Spolek Občanské sdružení Nahošín všechny 
občany na akci Zpívaní koled před kapličkou u ozdobeného vánočního 
stromku v Nahošíně. Každoročně do Nahošína zavítají muzikanti ze Zad-
ních Zborovic ve složení housle – Bořek Řehoř, trubka 1. Václav Slavík, 
trubka 2. Zdeněk Polan, aby svým hraním zpříjemnili vánoční čas. Na po-
zvání spolku přijeli i letos. V Nahošíně se k nim přidala rodačka z Naho-
šína Zuzana Plechatá hrou na dudy. V 15 hodin se na návsi sešli občané 
z Nahošína. Skoro 40 občanů přišlo si poslechnout a společně si zazpívat.

Známé koledy ve větrném Štědrém dnu si přišli zazpívat a poslechnout  
i jedni z nejstarších občanů Nahošína – manželé Miloslav a Marie Rabovi 
( 86 a 83 let) a pani Věra Plechatá (83 let). Všichni si tak zpříjemnili tento 
vánoční den s řadou lidí, které třeba dlouho neviděli. Po představení se 
všichni mohli občerstvit v místní „Ouřadovně“ svařákem, punčem, domá-
cí slivovičkou nebo jen čajem, popovídat a zavzpomínat se spoluobčany. 
Kdo chtěl, mohl ochutnat vánoční cukroví, které přinesli místní ženy.  Na 
závěr si všichni ještě zazpívali, popřáli si šťastné a veselé vánoce, do no-
vého roku vše nejlepší a stálé zdraví. Pořadatelé doufají, že toto vánoční 
zpívání na Štědrý den se stane v Nahošíně tradicí.

Doubravice také žije již 55 let fotbalem. V některých letech bylo 
v Doubravici registrováno až sedm fotbalových týmů od přípravky až po 
staré pány. V tomto roce jsou registrovány dva týmy za Doubravici a tři 
společně se Sedlicí. V jarním kole skončilo družstvo mužů Doubravice 
na posledním místě a spadlo do III. třídy. V podzimním kole se jim zde 
daří a do příštího jarního kola půjdou ze třetího místa. V srpnu osmička 
fotbalových týmů z okresu rozehrála Otavský zlatý Český pohár sezony 
2014/2015, ve kterém bojuje i Doubravice a postoupila do jarního se-
mifinále.

V létě mimo fotbalovou sezónu se koná na místním hřišti Turnaj o po-
hár starosty obce Doubravice v nohejbale. V sobotu 30. srpna se uskuteč-
nil již V. ročník. Zúčastnilo se ho osm tříčlenných družstev. Do semifinále 
se probojovala družstva Doubravice A, Doubravice B, Zadní Zborovice 
A a Mečichov. O třetí místo přehrála Doubravice A Mečichov 2:0. Ve finále 
přehrálo po velikém boji mužstvo Z. Zborovice A Doubravici B 2:1. 

SDH Doubravice má 87 členů a tak se žádná akce v obci neobejde bez 
účasti alespoň jednoho hasiče.  Mimo již výše zmíněných kulturních akcí 
provedli hasiči společně s místními rybáři vyčistění a opravu zdiva požární 
nádrže, v červnu se dvě soutěžní družstva – družstvo mužů a družstvo 
žen - zúčastnila okrskové soutěže v Lažánkách. Lépe si zde vedlo družstvo 
žen a obsadilo 3. místo. V srpnu se soutěžní družstvo zúčastnilo nočního 
cvičení v Radomyšli. Zde obsadilo až sedmé místo, ale přivezlo první cenu 
za umělecký dojem. Někteří hasiči se pustily do celkové rekonstrukce his-
torické stříkačky z roku 1902. Jedné se o náročnou a titěrnou práci a tak 
bude dokončena až v následujícím roce. 

O obecní rybníky se v Doubravici stará Doubravický rybářský svaz 
a v Nahošíně spolek rybářů. Prostředky na násadu ryb a krmení získávají 
z výtěžku Rybářského bálu. Celoroční práci pak vykonávají zdarma. Od-
měnou jsou jim vánoční kapři a radost z přírůstků. Tu jim v posledních 
letech kazí přemnožený chráněný predátor vydra říční. 

pracující na veřejně pro-
spěšných pracích od Úřadu 
práce a to pan Eduard Malý 
z Nahošína a pan Jozef Lac-
ko. Tři velké kameny nachá-
zející se na upravovaném 
místě byly osazeny do pro-
storu jako dominanta celé 
plochy a budou sloužit jako 
kamenný stůl, sluneční ho-
diny a menhir pro umístění 
informační desky. Po zave-

zení plochy ornicí a jejím urovnání bylo na pozemku vysazeno 10 kusů 
jabloní, které daroval Odbor životního prostředí při Městském úřadě ve 
Strakonicích v rámci akce „Zahradou poznání“.  K této akci obdržíme i výše 
zmíněnou ceduli s informativním textem vztahujícím se k obci Doubravi-
ce, která bude následně osazena na jeden kámen.  Na jaře budou dokon-
čeny sluneční hodiny, osazeny lavice ke kamennému stolu a celá plocha 
bude po konečném urovnání oseta trávou. Akce je prováděna v režii Obce 
Doubravice.

V průběhu celého roku žila obec několika kulturními a především 
sportovními akcemi.

Kulturních akcí se konalo hned několik. Plesovou sezonu toho roku 
započal již v lednu rybářský bál, který se dlouhodobě těší velké oblibě 
díky dobré zábavě, bohaté tombole a občerstvení ze smažených rybích 
pochoutek. Ani bál hasičský, konaný v březnu, si v dobré zábavě a bo-
haté tombole s tím předchozím nezadal. V pořadí již třetí připomenutí 
Mezinárodního dne žen uspořádali místní ženy na první březnový víkend. 
Masopustní veselice byla akcí především pro děti, kdy se vydováděly na 
dětském maškarním bále. K tomu jim místní ženy připravily drobnou tom-
bolu, sladké zákusky a obložené chlebíčky. Poslední dubnový den je dnem 
stavění májů. I u nás se každoročně tento zvyk dodržuje. A máj je nutné 
do rána hlídat proti poražení. To zajistí místní mládenci. Aby jim čas lépe 
utíkal, něco vypijí a i kus masa na ohni opečou. V květnu se konal v re-
žii hasiček v místním kulturním domě country bál. Ten se sice nesetkal 
u domácích s velkým zájmem, ale ti co přišli, určitě nelitovali, protože 
se skvěle pobavili a dobře si zatančily s kvalitní muzikou kapely Š-umíci.

Týden před poutí, 12.7., se měla konat na parketu na hřišti tradiční 
taneční zábava se skupinou Parkán. Deštivé počasí odradilo mnoho hostů 
a zábava musela být nakonec přesunuta do sálu kulturního domu. 

První víkend po 15. červenci je termín pro doubravickou pouť. Tu si 
místní i jejich hosté tradičně užívají kromě dobrého jídla také při kulturní 
a sportovní akci. Ta byla v letošním roce doplněna pietní připomínkou 
obětí první světové války. O pouťové sobotě 20.7. se konal na doubravic-
kém fotbalovém hřišti 34. ročník fotbalového turnaje nazvaný „Memoriál 
Josefa Křivance“. Turnaje se zúčastnila tři mužstva – místní Doubravice, 
Osek a Mnichov. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Doubravice, které zís-
kalo pohár a diplom za první místo a na příští rok je držitelem putovního 
broušeného poháru. Druhé skončilo mužstvo Oseka a třetí Mnichova. Ve-
čer po té se konala na parketu na hřišti pouťová zábava.

O pouti 21.7. byl položen věnec k pomníku padlých vojáků za první 
světové války. Slavnostní shromáždění se konalo na paměť padlých ob-
čanů z Doubravice a Nahošína u příležitosti stého výročí od vypuknutí 
světové války. Za vyhrávání pochodů hudbou pana Kováře z Oseka se 
konal průvod obcí od hasičské zbrojnice k pomníku a po té na fotbalo-
vé hřiště. V průvodu nesli místní dobrovolní hasiči v uniformách prapor 
obce a prapor hasičů a věnec v barvě trikolory. Za zvuků státní hymny byl 
věnec položen u pomníku padlých. Dva hasiči stáli čestnou stráž u pomní-
ku, starosta obce všechny přivítal a požádal o slovo hosta p. Ing. Kalbáče 
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Rozsvěcování 
vánočního 
stromečku

Dne 30. listopadu, 
v podvečer první advent-
ní neděle, jsme se sešli 
před Hajanskou hospo-
dou, abychom rozsvítili 
náš vánoční strom a tím 
symbolicky zahájili Ad-
vent. V úvodu přednesla 
pár slov paní starostka 

Vážení občané, 
rádi bychom vás touto cestou informovali 
o změně úředních hodin Obecního úřadu 
Hajany. Od 1.1.2015 budou úřední hodiny: 
•	 každý pátek 17 – 18 hod 
•	 po dohodě lze vyřídit požadavky 

i mimo tyto úřední hodiny
V případě potřeby se můžete obracet na: 

•	 Starostka obce, Dana Vohryzková,  
tel: 602 123 656 

•	 Místostarosta obce, Miroslav Bláha, tel: 602 141 923 
Starostka obce, Dana Vohryzková 

Místostarosta obce, Miroslav Bláha

Hajany

Do dění v obci se aktivně zapojují i myslivci. Uspořádali Myslivecký bál, 
zúčastnili se pietní akce k výročí války a především si plní svůj základní 
úkol, kterým je obhospodařování honiteb v okolí obce a starost o zvěř.

Rok 2014 byl také rokem komunálních voleb. 10. a 11. října proběh-
ly volby do zastupitelstva obce, v nichž se volilo devět kandidátů do 
obecního zastupitelstva. Pro volby byly sestaveny tři kandidátní listiny, 
a to KDU-ČSL, Nezávislí kandidáti Doubravice a Nezávislí kandidáti Na-
hošín. První strana nezískala ve volbách žádný mandát, druhá 6 mandá-
tů a třetí 3 mandáty. Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 
obce konaném dne 3.11.2014 byl zvolen starostou František Zuklín, na 
post místostarosty byly navrženi dva kandidáti – Ing. Květoslava Plecha-
tá z Nahošína a Mgr. Jana Slancová z Doubravice. Tajnou volbou získala 
nadpoloviční většinu hlasů Jana Slancová a byla zvolena místostarostkou 
obce. Předsedou finančního výboru byla zvolena Ing. Květoslava Plecha-
tá, předsedou kontrolního výboru Karel Fořt a předsedou kulturního vý-
boru Luboš Komrska. Ostatními členy zastupitelstva jsou zvoleni Václav 
Křivanec, Lubomír Kostlivý, Jng. Jiří Turek a Jaroslav Plechatý.

Na počátku roku 2014 žilo v obcích Doubravice a Nahošín 294 trvale 
přihlášených obyvatel. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce v obci ni-
kdo nenarodil, avšak lidé umírali, snížil se počet obyvatel v obci..    

9.1.2014 zemřela paní Marie Prokopiusová z Doubravice čp. 13, ve 
věku 86 roků. V poslední době žila dlouhá léta v domově pro seniory ve 
Strakonicích. 

23. března 2014 v podvečer vyzváněl umíráček z naší kapličky smut-
nou zprávu – po delší těžké nemoci zemřel starosta obce Milan Panuš-
ka z čp. 8. Zemřel ve věku 65 roků ( nar. 30.8.1948 ). Pohřeb se konal 
27.3.2014 v blatenském krematoriu a rozloučit se s ním přišlo velké 
množství sousedů a kamarádů. Čestnou stráž u rakve stáli doubravičtí 
hasiči a myslivci. 

Milan se podílel na  dění v obci od roku 
1976, tedy téměř čtyřicet let. Nejprve byl 
zvolen ve svých dvaceti osmi letech tajem-
níkem, později předsedou Místního národ-
ního výboru v Doubravici. Po revolučních 
událostech v roce 1990 byl v opakované 
volbě zvolen starostou obce. Tuto funk-
ci opakovaně vykonával až do své smrti. 
Za jeho vedení obce se provedlo mnoho 
práce – vybudoval se vodovod, kanalizace 
a plynovod, postavila se obecní budova 
čp. 43, opravily a zvětšily se všechny obec-
ní rybníky v Doubravici i Nahošíně, vybu-
dovaly se nové šatny na hřišti, zateplila se 
mateřská škola, zalesnily se obecní draha 

u Velké louže a u Kovašína, vysázela se stromořadí u cest na Chrášťovice, 
Bratronice a Milčice, vyasfaltovaly se cesty na Bratronice a Chrášťovice 
a místní komunikace v obou obcích, opravila se kaple a provedlo se mno-
ho další práce. Milan byl hybnou silou a snaživým organizátorem v obci, 
někdy i na úkor své vlastní rodiny. Konec života mu ztrpčila závist a lidská 
nenávist několika obyvatel Nahošína. 

Uběhl měsíc a tři dny a umíráček znovu cinká. Znovu hlásá smutnou 
zprávu. 26. dubna zemřel další doubravický rodák  František Mertl z čp. 
56. Po smrti své manželky na štědrý den předloňského roku těžce strádal 
a chřadnul, až musel být odvezen do léčebny pro dlouhodobě nemocné 
ve Volyni. Zde dožil svůj život do věku 75 let ( nar. 25.7.1939 ). 

Ještě to není měsíc, co umíráček dozvonil a již je ho potřeba znovu roz-
houpat. Stalo se v podvečer v sobotu 24. května, že přišla ze strakonické 
nemocnice smutná zpráva. Svou životní pouť tam po dvoudenní hospi-
talizaci se zápalem plic ukončil soused Václav Kuchta z čp. 55. Osud mu 
dopřál dožít se věku 87 roků ( nar. 14.9.1928 ). Stejný osud potkal o den 
dříve jeho stejně starého bývalého spolužáka, doubravického rodáka žijí-
cího v Plzni, pana Josefa Jeništu, původem z čp. 40. Na tři měsíce si „Zu-
batá“ odskočila a už je tu zase. 11. srpna v dopoledních hodinách zkosila 
v té době nejstaršího občana obce pana Stanislava Laňku z čp. 42. Bylo 
mu dopřáno dožít se v dobré kondici 92 let (nar. 24.4.1922 ). 19. listopad 
je znovu dnem smutku. To když se ve věku devadesáti roků s pozemským 
životem rozloučila dlouholetá doubravická chalupářka paní PhDr. Věra 
Tegzová z Prahy. K rekreaci a odpočinku užívala se svým manželem Miro-
nem a dcerou Danou domek čp. 72.

Ale ten rok byly i dny oslav významných životních jubileí, k nimž s bla-
hopřáním přispěla i Obec Doubravice. V tomto roce oslavilo své kulaté 
výročí nad 50 let deset občanů obcí Doubravice a Nahošín a to 50 let 
Zuklínová Iveta , Straka Václav a Kuchta Zdeněk, 60 let Šimon Daniel, 
Komrsková Jarmila, Lískovcová Marie a Nová Marie, 70 let Štěrbová 

Růžena, 75 let Zuklín František a Prokopiusová Marie. Osmdesáti a více 
let se dožili – 80 let Straková Anežka, 81 roků Jelenová Marie, 82 let  Ra-
bová Marie a Plechatá Věra – obě z Nahošína a Kuchtová Ludmila, 83 let 
Čapek Karel, 84 roků Šilhanová Emilie, Braťková Marie z čp. 80 a z Naho-
šína Rach Karel, 85 let Jeništa Jaroslav a Slanec František, 86 roků Raba 
Miloslav z Nahošína a Braťková Marie z čp. 74, 89 let Kovářová Emilie 
z Nahošína a Kostlivá Anna z Doubravice. Devadesáté narozeniny oslavil 
pan Kostlivý Lubomír a devadesátých druhých narozenin se v dubnu ještě 
dožil nejstarší občan Doubravice pan Laňka Stanislav. 

Padesát let společné cesty životem oslavili František a Olga Slancovi 
z čp. 37 a šedesát let Jaroslav a Marta Jeništovi z čp. 40.

Konec roku byl pozname-
nán drobnou dopravní neho-
dou. 28.12. projížděl místní 
občan svým osobním automo-
bilem zatáčku ke kapličce a na 
prvním sněhovém poprašku 
dostal smyk. Automobilem pak 
poničil podezdívku a oplocení 
a auto zastavilo až na schodech 
ke kapli. Řidič skončil naštěs-
tí bez zranění. Poničeny byly 
i dvě deskové figury na vánoce 
instalovaném betlému.

V době, kdy čteme tyto řádky, již ubíhají první dny roku 2015. Co tedy 
do Nového roku popřát všem obyvatelům obcí Doubravice a Nahošín 
i všem čtenářům? Především, aby se nán vyhýbaly události smutné a tra-
gické, aby vzájemné soužití nenarušovaly projevy zášti a nenávisti, aby si 
každý užíval pohodu a úspěchy v osobním i pracovním životě a především 
to již tolikrát opakované a přeci nejdůležitější a to je pevné zdraví.

F. Zuklín, K. Plechatá

Turnaj v mariáši
Dne 3. ledna 2015 se uskutečnil v Doubravici 1. ročník turnaje 

v mariáši s mezinárodní účastí. První dvě místa obsadili místní občané, 
kteří zúročili celoroční tvrdou přípravu. Na 1. místě se umístil Antonín 
Komrska, 2. místo obsadil Václav Jelen, na 3. místě skončil Milan 
Soukup ze Zadních Zborovic. Hezké 4. místo obsadil zahraniční účastník 
z Holandska. Soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které věnovala místní 
hostinská Erika.
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Koncem roku byla podána žádost o dotaci 
prostřednictvím Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje na rok 2015 
na vybudování dřevěného přístřešku 
u víceúčelové budovy jako zázemí pro 
venkovní společenské akce.

Začátkem roku, stejně jako v pod-
zimních volbách do zastupitelstva, došlo 

na výroční valné hromadě SDH Hornosín 
ve změně obsazení představitelů SDH.

Státní pozemkový úřad dokončil třetí etapu 
výstavby účelových polních komunikací K Hutím a Objízdná, které byly 
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočkou Strakonice, vybudovány na pozemcích 
p.č. 1271, 1284/2, 1285, 1313, 1317, 1338 v k.ú. Hornosín, uvedených ve 
schváleném návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Hornosín, 
určených pro výstavbu společných zařízení.

Společenská rubrika:
V únoru oslaví 82 let pan František Drnek a paní Antonie Hrdinová. 
Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky 
v kruhu rodinném.

Hornosín
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Sbor dobrovolných hasičů Hajany 
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Pán žehnej tomu domu
V brzkých povánočních dnech 

jsme mohli v městech i vesničkách 
potkávat postavičky malých v bílém 
oblečených koledníků s korunami 
na hlavách, kteří chodili dům od 
domu, stavení od stavení a zpěvem 
známé tříkrálové koledy přinášeli 
lidem požehnání pro celý nadchá-
zející rok. Jak dlouhou cestu museli 
asi před dvěma tisíci lety překonat ti 
tři tajemní muži z dalekého východu 
- Kašpar, Melichar a Baltazar - do do-
sud neznámé země? Nebylo to urči-
tě snadné putování, ale touha vidět 
narozeného „židovského krále“, byla 
hodně silná. Mysleli, že místem Jeho 

narození bude Jeruzalém, velké slavné království, ale hvězda je zavedla 
do chudého, malého městečka Betléma. Tam v jesličkách, v chlévě ležel 
malý Ježíš. Ten Ježíš, který ve své dospělosti vzal na sebe smrt, která pa-
třila nám a nabízí místo ní svůj Život … Život, který nikdy smrti nepatřil 
a patřit nebude. Věčný život. Tři králové se Ježíšovi poklonili a obdaro-
vali ho dary, hodnými krále – zlatem, kadidlem a vzácnou mastí myrhou.  

Tříkrálová sbírka v Hajanech
První lednovou sobotu se také v Hajanech rozezněly hlásky našich 

ratolestí, které s chutí a odhodláním klepaly na dveře domů místních 
obyvatel a zpívaly koledu My tři králové. Ve většině domácností byli malí 
koledníci Vašík, Šimon a Ema mile přivítáni a obdarováni samými dobro-
tami. Putování „hajanských králů“ požehnal na faře blatenského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie pan farář Marcin Piasecki. Velké poděkování 
patří všem lidem, kteří svým finančním příspěvkem podpořili tuto dob-
ročinnou akci organizovanou Oblastní charitou Strakonice, jejíž výtěžek 
bude použit pro dobrou věc. Zároveň bych chtěla touto cestou poděko-
vat paní ing. Renátě Turkové z Hajan za obrovské nasazení a perfektní 
organizaci této dobročinné sbírky nejenom v naší obci, ale i v dalších 
obcích na Blatensku. 

Jitka Venclová

Dana Vohryzková. Poté si naši nejmenší připravili krátké hudební pás-
mo, zazpívali a zatančili čtyři vánoční písně. Tou poslední byla známá 
skladba „O Vánocích“, kde zazněly zvonečky a přítomní sousedé a přá-
telé se pozdravili podáním ruky. Nechybělo ani vynikající občerstvení, 
které připravily hodné maminky. Za to jim patří velký dík. K zahřátí se 
podával horký čaj a výborný punč. Na vánočním stromu přibyly další 
krásné ozdoby, které si děti samy vyrobily. 

Nálada, snášející se nad Hajanami v tento nedělní podvečer, byla 
vskutku vánoční a natěšila mnohé na nejkrásnější svátky v roce.

Zdeňka Jestřábová
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Obec Chlum a SDH Chlum pořádají  
pro děti a jejich rodiče 

 
 

v sobotu 14. 2. 2015 od 14:00  
v místním pohostinství 

 

Přijďte si užít odpoledne 
  plné zábavných her, soutěží a tance. 

Můžete se těšit na tombolu a veselou atmosféru. 
Vstup dobrovolný 

společná společenská událost dvou sousedících obcí Chlumu a Hajan 
se zástupci těchto obcí dohodli na opětovném konání průvodu, který 
tentokrát 7. 2. 2015 vyjde z Chlumu a cestu ukončí v Hajanech.

Fichtl cup
V roce 2014 se konal 7. zimní fichtl cup Chlum. 64 závodníků se 

sjelo ze všech koutů Čech. V 9.00 hod. začala dvouhodinová prezentace 
účastníků. Po prohlídce strojů byli závodníci zařazeni do tří kategorií. 
V kategorii klasik 40 strojů, vořezplech 11 a speciál 12 strojů. Jeden ze 
závodníků se pro poruchu stroje omluvil. Po dvou rozjížďkách všech 
kategorií byli vybráni závodníci finálových závodů. Trať byla namrzlá 
a kluzká. Docházelo k mnoha krkolomným pádům, které naštěstí 
nezapříčinily žádné zranění. Pro případ úrazů byl na místě přítomen 
profesionální záchranář Jan Gregor z Hajan. Diváků se sjelo do Chlumu 
asi 200. O jejich blaho se postarala polní kuchyně, kterou zapůjčil pan 
Pavel Vohryzka z Hajan.
Výsledky závodů:
Klasik: 1.místo Milan Kašpar /Radětice/, 2.místo František Fiřt /
Zduchovice/, 3.místo Vladimír Drát /Blatná/
Vořezplech: 1.místo Aleš Opatrný /Nihošovice/, 2.místo Jiří Stojanovič /
Roupov/, 3.místo Václav Starý /Tedražice/
Speciál: 1.místo Kurt Limdner /Liberec/, 2.místo Jarda Rajtmajer /
Mžížovice/ 3.místo Filip Šťastný /Slabčice/

Pořadatelé fichtl cupu a sponzoři tohoto závodu se dohodli, že část 
finančního výtěžku z akce předají rodině nemocného malého občanka 
Chlumu na jeho léčbu. Předání finanční částky se uskutečnilo 30. 
prosince 2014 za přítomnosti zastupitelů obce Chlum.

Příjemný rok 2015!
Miluše Kordulová

Kaplička
Dne 13. 11. 2014 byla chlumská kaplička 
zastupiteli obce od firmy Prastřecha 
pana Karla Prachaře převzata. 
Převzetí předcházelo vysoušení zdiva, 

které firma Prastřecha prováděla od 
31.10.2014, kdy zastupitelé obce stavbu 

pro zjištěné závady nepřevzali. Ostatní 
vytýkané nedostatky zastupitelé po dohodě 

s firmou vyřešili snížením původní ceny za provedené 
stavební práce. Záruční doba na převzaté práce je 60 měsíců tj. do 13. 
11. 2019.

Rozsvěcení 
stromečků

První adventní neděli 
30. 11. 2014 jsme si v Chlu-
mu rozsvítili stromečky. 
Dva krásné stříbrné smrky 
ozdobené modrými a stří-
brnými světýlky. Mezi smr-
ky stojí chlumský betlém 
s Ježíškem, Marií, Josefem, 
Kašparem, Melicharem 
a Baltazarem.

Rozsvěcení se zúčast-
nil velký počet občanů. 
Starosta obce pan Radim 
Paulus popřál přítomným, 
sbor Bedrs zazpíval vánoční 
písně, bylo i svařené víno 
a cukroví.

Mikulášská
6. 12. 2014 přišel 

Mikuláš s čerty a anděly 
do kulturního domu obce. 
Jako každý rok tato oslava 
rozzářila oči dětí, které si 
odpoledne s čerty užily, 
zahrály hry a domů odnesly 
malé dárky.

Hasičská 
výroční schůze

Hned další sobotu 13. 12. 2014 se v chlumské hospodě konala 
výroční schůze SDH Chlum. Po projevech starosty SDH Milana Hanzlíka 
ml. a ostatních zástupců hasičů si hasiči zvolili nové představenstvo. Díky 
úspěchu masopustního průvodu, který se v roce 2014 konal poprvé jako 

Chlum

Pozvánky na akce – srdečně Vás zveme:
• Sobota 7. března 2015 od 14,00 hodin oslava MDŽ.

• Sobota 9. května 2015 od 13,00 hodin sraz rodáků o pouti 
sv. Floriána.

• Sobota 9. května 2015 od 20,00 hodin pouťová zábava.

• Sobota 11. července 2015 od 13,00 hodin 120. výročí 
založení SDH Hornosín.

Dovolte mi, abych všem, nejen obyvatelům obce, popřál do nového 
roku pevné zdraví, spokojenost, hodně pracovních úspěchů a spousty 
klidných chvil v rodinném kruhu. 

František Vrbský, starosta obce
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Lnářský Málkov
Dne 23. 12. 2014 jsme se sešli u rozsvíceného vánočního stromu 

a společně si zazpívali koledy. Děti i někteří dospělí při zpívání dostali 
zapálené prskavky.

Silvestrovským posezením jsme zakončili rok 2014 a o půl noci jsme 
přípitkem a vypuštěním lampiónu přání přivítali rok 2015, snad si každý 
něco přál.

V novém roce přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Už druhým rokem proběhla v naší vsi Tříkrálová sbírka. Všem, kteří 

přispěli, moc děkujeme.
Lenka Fořtová

občanské sdružení Přátelé Lnářského Málkova 

Kadof of rock
Malá fotoreportáž z pátku 26. 12. 2014 „Kadof of rock“ 

a několik kapel s různým pojetím ... bylo to hezké a příjemné… (o:
Text: Vladimíra Tomanová

Foto: Jana Kopáčková

Novoroční pochod
Nádherné sluníčkové počasí se sně-
hovou peřinkou nás doprovodilo 1. 
1. 2015 ve 13,30 hodin od viklanu 
novoročním pochodem po čerto-

vých kamenech. Bylo nás asi kolem 
70. Každý šel svým tempem a došel, 

kam došel. Náročný, tentokrát sněhově 
klouzavý, pochod jsme zakončili v klubovně 

v Kadově se šálkem dětského punče, čaje či kávy a posilnili se vá-
nočním cukrovím a chlebíčky. Provozovatel „klubovny“ připravil 
i chutnou vietnamskou polévku. Děkujeme všem, kteří se zúčast-
nili, a všem, kteří pomohli s organizací a dodali „proviant“. Na-

konec nám do klubovny nějací lidé přivezli zatoulaného pejska, 
který díky petardám a novoročním ohňostrojům ztratil orientaci, 
ale i ten se po 21. hodině, díky Lence Fořtové ze Lnářského Mál-
kova, vrátil ke svému páníčkovi do Záboří. 

Text: Vladimíra Tomanová
Foto: Jiří Vlček, Lucie Kočovská

Silvestrovský pinčes - 10. ročník
I přes avizovaný začátek turnaje na Silvestra v 9,00 hodin 

se hráči ležérně trousili od 9. do 10. hodiny.  Nakonec hrálo 13 
hráčů. Vítězem se stal pan Milan Prček, druhý 

byl „Lavry“ a třetí pan Zdeněk Bárta. Každý 
si odnesl pěknou cenu, pochutnal si na 
ovaru a dopřál si sportovní zážitek. 
Chtěla bych poděkovat panu Pavlu 
Tomanovi z Pole za organizaci této 
sportovní akce.

Text: Vladimíra Tomanová
Foto: Zdeněk Bárta a spol.

Kadov
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Posvícení v naší 
vesničce vyšlo na 
9. listopad 2014. 
Tradiční chození po 
hnětynkách

 Bez hudebního doprovodu by to nebylo 
ono, šlo se od chalupy k chalupě. V každé na 

nás čekalo občerstvení. Bylo dosti veselo, zapojila se i mladší generace 
a moc  jim to slušelo. Alespoň se udrží tradice vesnice.

V Lažánkách se 6. 
prosince v 17 hodin rozsvítil 
vánoční stromek. Pouště-
ly se koledy, lidé se sešli 
a podebatovali, rozdával se 
svařák. Den před tím cho-
dil Mikuláš, Anděl a čerti, 
rozdávali dětem balíčky, ale 
i uhlí. 

Po Mikuláši 6. prosince se 
sešla parta žen v převlečení 
za čertice. Byla velká sranda. 
A už se kují plány na příští 
rok. Plány jsou veliké, snad 
se uskuteční. 

Lažánky

Počasí listopad – prosinec 2014
Listopad 2014 byl teplotně silně nadnormální. Průměrná teplota 

byla +5.3°C, normál je +2.4°C. Teplejší listopad (+5.4°C byl pouze v roce 
1994). Nejvyšší teplota byla 1.11.: +14.2 °C, nejnižší 28.11.: -1.2 °C.   
V listopadu bylo 5 dnů mrazových (min. teplota je nižší než 0 °C) a 1 
den ledový (max. teplota je nižší než 0°C). Suma srážek za listopad 2014 
byla 19.9 mm, normál je 39.1 mm, srážky byly výrazně podnormální. 
Nejvíce pršelo 18.11. - spadlo 15.4 m srážek. V žádném dni se nevyskytly 
tuhé srážky (sněžení). Podobný stav byl v letech 2000 a 2011. Slunce 
svítilo v listopadu 2014 17.3 hodin, což je nejnižší sluneční svit za celé 
pozorovací období (od r. 1975). Normál pro listopad je 51.1 hodin. 
V listopadu se v žádném dni nevyskytl silný vítr a to je také mimořádnost. 

Prosinec 2014 byl teplotně též výrazně nadnormální. Průměrná 
teplota byla +1.8 °C, normál je -0.9 °C. V minulosti ale byly teplejší 
prosince (v roce 1979 +2.7 °C). Nejvyšší teplota byla naměřena 19.12.: 
+10.4 °C, nejnižší 28.12.: -11.5 °C. Až do Vánoc bylo teplo, během Vánoc 
se začalo výrazně ochlazovat a studené počasí pak vydrželo až do konce 
měsíce. V prosinci bylo 13 dnů mrazových a 7 ledových. Suma srážek 
za prosinec 2014 byla 27.3 mm, normál je 36.4 mm. Prosinec tak byl 
slabě srážkově podnormální. Nejvíce srážek spadlo 11.12.: 4.3 mm, ale 
teprve až závěrem měsíce se objevila souvislá sněhová pokrývka, 29. 
a 30.12. dosáhla výšky 5 cm. Slunce v prosinci svítilo 26.2 hodin, normál 
je 44.3 hodin. Svit byl výrazně podnormální. V prosinci bylo 12 dnů se 
silným větrem a 2 s bouřlivým. Maximální náraz větru byl naměřen 
22.12. a to 21.4 m/sek.

Konec roku 2014 
v Kocelovicích
Konec roku 2014 byl u nás ve vsi 
poklidný. Mladí hasiči již ukončili svou 
sportovní činnost a povolební vzruchy 

už také utichly. Ačkoli počasí tomu moc 
neodpovídalo, pomalu se blížila zima 

a lidé tak raději trávili své volné chvíle doma 
v teple.

První větší společenskou akcí po delší době byl Adventní večer, který 
se konal v sobotu 13. prosince v sále místní hospůdky. Obecní úřad ve 
spolupráci s místním hostinským připravil pro návštěvníky malé vánoční 
občerstvení. Večer zpříjemňovala keltská hudba uměleckého souboru 
ZUŠ Blatná, vedená Martinem Škantou. Tato sobota byla v Kocelovicích 
poměrně nabitá. Po poledni nás totiž přišel navštívit Mikuláš. Rozdal 
dětem sladkosti a všichni společně i s čertem a andělem strávili hezké 
odpoledne. Organizátorkám děkujeme za přípravu této akce. 

Od druhé adventní neděle do Štědrého dne byl už jen krůček. Čekání 
na Ježíška jsme si ukrátili zpíváním koled u vánočního stromu, které se 
již stalo v naší obci hezkou tradicí a jehož se rok od roku účastní stále 
více lidí (za což jsme velmi rádi).

Nový rok jsme přivítali každý po svém. Někteří v klidu doma 
u televizní obrazovky, jiní se svými přáteli na Silvestrovské zábavě nahoře 
v hospodě. Ani letos pak nechyběl novoroční pochod na Třemšín.

Závěrem bych Vás už jen rád pozval na hasičský ples, který se 
v Kocelovicích uskuteční v sobotu 14. února 2015.

Martin Lukáš

Kocelovice

Zhodnocení počasí v roce 2014:
Průměrná roční teplota +9.3°C odpovídá jižnímu Slovensku a je 

nejvyšší za celé pozorovací období (1976 až 2014). Roční srážky ve výši 
595.8 mm odpovídají normálu (589.5 mm). Sluneční svit ve výši 1685.4 
hodin je nepatrně nižší než normál (1714.2 hodin). 

Vladimír Kovář
meteorologická stanice Kocelovice
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27. prosince 
2014 se sešlo asi 
20 lidí, kteří si 
zahráli tradiční 
karetní hru Prší. 
Byla pěkná leg-
race, určitě si to 
všichni užili stejně 
jako já, co jsem 
fotila. První místo 
získal Pavel Sed-
láček, 2. místo 
Jarda Burda a 3. 
místo Václav Kři-
vanec.
Text a foto: Marie 

Kovářová 

Kulturní dům Lnáře Vás zve na vystoupení 

                           17.3.2015 18:30 hod. 
 

 

 

 
 

EIN KLESL BŽUNDES 

Josef Mladý & Josef Náhlovský 
Informace a předprodej vstupenek Knihovna Lnáře tel. 380 423 313 

Vstupné: 240,-Kč 

Sbor dobrovolných hasičů  

LNÁŘE 
si dovoluje Vás pozvat na tradiční 

 

HASIČSKÝ PLES 
 

28. února  2015  
od 20 hod 

Kulturní dům ve Lnářích 
 

!!!BOHATÁ TOMBOLA!!!                           Vstupné: 120,- Kč 
K tanci a poslechu hraje TALISMAN 

Trocha historie 
nikoho nezabije
dnes o potulných lidech, pohádkáři 
a mluvkovi
(citace ze zahorčické kroniky, zápis 

z roku 1936)
„Potulní lidé – Komedianti přijeli 

do vesnice a požádali hostinskýho aby jim 
propůjčil taneční sál. Když jim to hostinský svolil tak 

odpoledne zahráli na návsi na několika místech na dvě dvouřadové 
harmoniky, velký buben, malý buben, čineli (puklice) a triangl (cinkadlo). 
Po sehrání vyvolali jaký kus budou hrát. Třeba o sv Jenofěfě. Večer před 
představením zahráli též na návsi. Školáci na loutkové divadlo platili 2 
krejcary a větší 5 kr. Divadlo mělo několik jednání. Takový Karel Flachs 

neb Ignác Dubský uměl velice dobře znázornit silný mužský hlas slabý 
ženský hlas neb dětský hlas. Uměl mluvit jako dobrák nebo jako zlý. 
Loutky měl na gumových šňůrách a konce natočený na prstech a stál na 
lavici nad jevištěm. Nebylo ho vidět. S loutkama uměl elegantní pohyby 
a nebo neohrabaný. Hostinští se toho nabažili a nechtěli to bráti do 
stavení protože ztoho málo měli jenom trochu uklídu. Po divadle byla 
taneční zábava pro dospělý. Ponejvíce to byli kočové a služky. Takové 
taneční zábavě se říkalo „frc“. Loutkový divadlo mělo prvotřídní výkon. 
Každý tehdejší potulný komediant i školák uměl na dvouřadovou 
harmoniku a byl v tomto oboru umělec.Hráli též na kobylí hlavu „niněra“. 
Točí se klikou a sahá druhou rukou na struny. Bylo kolem r 1885 nařízeno 
že hostinský musí každýho nechat přes noc. Tak vypravuje hostinský 
V Drnek č 35 že k nim do č 10 přijeli komedianti na dvůr aniž by se 
mnoho ptali. Komedianti měli vozy pod plachty a vařit si museli u lidí 
neb venku. Asi v r 1887 se objevil u potulných lidí vůz „vostávak“. Tyto 
ostávací boudy vyráběl v Blatné truhlář Růžička za 50 zlatých bez vozu.

Pohádkař – Přišel na jisto a vypravoval pohádku jednu v listopadu od 6 
h do 10 h večer po tři večery. Vypravoval tou nejsprávnější češtinou a ani 
jedno slovo se mu nezkazilo. Pohadkář byl z rodiny Damrů a pohádku 
vypravoval u rolníka Rútha č 15 v Předmíři v r 1898. Takových pohádkářů 
chodilo za dávných dob mnoho a živili se s tím, neb dostal nocleh a jíst.

Mluvka – Přišel do stavení a vypravoval kolem r 1860 co je novýho 
ve světě. Lhal ale šikovalo se mu to a domácí i cizí s utajeným dechem 
naslouchali jeho prášení a věřili tomu jenom někdy se jim zdálo že to asi 
není pravda. Něco bylo pravda co zažil sám něco slyšel a něco přolhal. 
Protože časopisi se na vesnici kolem r 1860 neodebírali vůbec, byl 
venkovský člověk odkázán na to co mu takový houpačkář nažvanil.

Nic neuměl – Přišel do stavení a žádal nocleh a večeři a obojí mu 
bylo slíbeno. Ptali se ho co umí? Pohádky? Zpívat a když dal zápornou 
odpověď tak mu řekli aspoň něco lžete ! Když se k ničemu neměl tak ho 
po večeři vyhnali do stáje aby jim ve světnici nesmrděl.“

Připravila Marie Vrátná

Lnáře

Poupata 
v Lažánkách

Na výroční schůzi 
SDH v lednu 2015 
dorazila „Poupa-
ta“. Moc jsme si 
to užili, při nácvi-
ku i na vystou-
pení. Cvičili jsme 
na populární pís-
ničku. Aplaus byl 
veliký. 

Text a foto Marie 
Kovářová Lažánky
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Program akcí v Kulturním domě 
ve Lnářích
1. pololetí 2015

•	 17.1.2015 od 20:00 Myslivecký ples hraje: Keramička
•	 28.2.2015 od 20:00 Hasičský ples  hraje: Talisman ST
•	 17.3.2015 od 18:30 zábavný pořad „ Ein klesl bžundes“ 

učinkují: Josef Mladý a Josef Náhlovský
•	 17.4.2015 od 18:30 vystoupení kapely Šlapeto
•	 2.5.2015 od 19:00 vystoupení kapely Veselá trojka Pavla 

Kršky

Informace a předprodej vstupenek 
Knihovna Lnáře tel: 380 423 313

Mikulášská nadílka ve Lnářích 
Pátého prosince, to je den kdy děti dostávají dárky od Mikuláše. Ne 

jinak tomu bylo toho dne na nádvoří zámku ve Lnářích. Po dvouleté pauze 
se sešla opět stará dobrá parta členů Sokola Lnáře, aby udělala radost 
naším nejmladším, ale zároveň i těm dříve narozeným. Děti odříkávaly 
básničky a slibovali před čerty, že již budou hodné. Jako odměnu dostaly 
sladkosti a další dárky od Mikuláše a andělů. Ty starší pak požadovali 
místo sladkostí větší množství uhlí, třeba třicet metráků, to však bylo 
nad možnosti a síly Mikuláše a andělů. Také čerti se činili, aby mohli 
v lepším případě každého pohladit koštětem, v horším případě pak ty 
hodně zlobivé odnést do pekla. Některé děti byly tak vystrašené, že ani 
Mikuláš je nemohl utěšit. Nakonec vše dobře dopadlo. Všechny děti 
odcházely obdarovány malým dárečkem, dospěláci se mohli rozehřát 
teplými nápoji a zakousnout malé občerstvením. A protože všechny děti 
u nás jsou hodné, tak nakonec čerti odcházeli do pekla s prázdnou.

Závěrem děkuji všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, 
a zároveň děkuji všem, kteří byli na této akci přítomni, neboť až tehdy, 
kdy přijdou lidé, mají takové akce smysl.

Děkuji Miroslavu Čadovi, Pavlu Novosadovi, Michalu Hájkovi, Jiřině 
Fontánové, Michaele Fontánové, Lidmile Čadové a Jitce Hlavsové za 
jejich ochotu a vstřícnost při účasti na této akci. Poděkování též patří 
majitelům zámku ve Lnářích, kteří nám umožnili konání této akce 
v těchto důstojných prostorách. Největší dík pak patří paní Čadové, 
která oblékla Mikuláše do nového ošacení.

 „Mikuláš“ Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře

Předvánoční čas ve Lnářích
Už od dětství nás doprovází příběh Marie putující spolu s Josefem do 

Betléma. Tam ve chlévě porodí syna, položí jej do jesliček a děťátko dostane 
jméno Ježíš. Anděl Páně zvěstuje pasáčkům narození Spasitele položeného 
v jeslích na seně. Zářící hvězda na nebi přivádí k Ježíškovi všechny, kteří 
v něm a ve světle nad Betlémem vidí radost i naději. 

Tento nejstarší biblický příběh nám v sobotu 20. prosince 2014 
u vánočního stromu sehrál spolek Chloumeckých ochotníků. Celé 
představení účinkující i návštěvníky sužoval silný vítr, ale nic neubral 
na příjemné atmosféře. Výborným svařákem byla zahnána zima, i když 
jen vnitřně, a pro děti byl připraven vánoční punč. Naštěstí pršet začalo 
odchodem posledního návštěvníka

Tato předvánoční akce nebyla jediná ve Lnářích. 30. listopadu byl 
zahájen Advent již čtvrtým Zvonkovým průvodem, rozsvícením vánočního 
stromu a teplým svařákem zdarma pro každého. V sobotu 6. 12. proběhl 
tradiční 8. adventní trh, bylo zde možno zakoupit hračky ze dřeva, 
medovina, pletené šály, adventní věnce, svícny, jmelí, perníčky, košíčky 
z pedigu i z papírových trubiček a mnoho dalších druhů výrobků šikovných 
řemeslníků. A pro mnohé byl nezapomenutelným zážitkem Vánoční koncert 
kapely Mistříňanka, který se konal 10. prosince v Kulturním domě Lnáře.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní dům Lnáře 
17. 4. 2015 od 18:30 hod. 

Informace a předprodej vstupenek Knihovna Lnáře tel. 380 42 33 13 

Vstupné: 240,-Kč 
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kteří si přinesli do lomského obecního 
domu i pekelnou knihu hříchů, dotvářeli 
světlou menšinu Mikuláš a dva andělé. 
Když už byly všechny děti podarované, 
vrhl se nejsilnější z pekelníků na 
starostu, naložil si ho na záda a jal se ho 
odnést do pekla. Ne že by to byl hříšník, 
ale v čertovské jeskyni potřebovali prý 
vypracovat žádost o dotaci z prostředků 
EU na kompletní rekonstrukci ďábelské 
kotelny a v tom je Václav Kafka osobou 
nejpovolanější. Naštěstí mu ho andělé 
venku před vchodem vyrvali ze spárů 
a vrátili ho zpátky.

Vladimír Šavrda

Co se u nás bude 
dít:
sobota 14. 2. 2015 
masopustní průvod  

od 13.00 hod.
úterý 17. 2. 2015 maškarní 

zábava s půlnočním 
pochováním BAKUSA
sobota 21. 2. 2015 dětský maškarní bál 
od 14.00 hod.
sobota 7. 3. 2015 setkání k MDŽ od 18.00 hod.

Adventní čas 
v Předmíři
Společně se začátkem adventu pro-
běhly v Předmíři dvě tradiční akce. 
V sobotu 29. 11. odpoledne proběhlo 

v zasedací místnosti obecního úřadu ple-
tení adventních věnců, na kterém se sešlo 

15 žen. Při svařáčku a přineseném zákusku si 
nejen vyrobily a ozdobily adventní věnce (některé 

nejen pro sebe, ale i pro své známé), ale hlavně si popovídaly a alespoň 
na chvíli zapomněly na předvánoční shon. 

Hned večer následovalo rozsvícení vánočního stromečku na návsi 
v Předmíři. Letos byla tato akce obohacena o vystoupení dámského 
pěveckého tria Přelet MS z Blovic. Protože většině zúčastněných se ne-
chtělo hned po akci rozejít do svých domovů, pokračovalo vystoupení 
„Přeletek“ na sále obecního domu. Odtud se někteří rozcházeli až těsně 
nad ránem.

Předmíř

Mečichov

Obecní dům v Lomu 
s novými okny 
a novou střechou

Po vnitřních úpravách v objektu 
bývalých kanceláří JZD Škvořetice, který 

odkoupila obec Lom do svého vlastnictví 
a proměnila ho v obecní dům, došlo v druhé 

polovině roku 2014 i na úpravy vnější. „V budově se 
kompletně vyměnila okna, koncem listopadu byla dokončena i pokládka 
nové střešní krytiny,“ uvádí starosta Lomu Václav Kafka. „Celý projekt byl 
realizován v rámci Programu obnovy venkova, kdy jsme obdrželi dotaci 
150 000 korun. Ve finále dosáhly náklady na částečnou rekonstrukci 
objektu částky 270 000 korun.“

V  nejbližší budoucnosti chtějí představitelé obce Lom přikročit 
i k opravě fasády.

Vladimír Šavrda

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku

Na celém Blatensku se v období okolo prvního adventu rozsvítily na 
veřejných prostranstvích vánoční stromky. Nejinak tomu bylo i v obci 
Lom. Nádherná podívaná tady byla sledována více než čtyřiceti lidmi. 

Kouzelnou atmosféru na lomské návsi podtrhovaly koledy, zazpívané 
živě talentovanou Andreou Batistovou. Nezapomnělo se ani na 
občerstvení, podávala se vánoční štola, vzduch voněl horkým punčem. 
Ti nejmladší si pochutnávali na punči ryze dětském, takže ani oni nepřišli 
zkrátka.

Vladimír Šavrda

Mikulášská nadílka v Lomu
I když to zpočátku vypadalo, že na letošní mikulášské nadílce bude 

malých čekatelů na nadílku poskrovnu, opak byl nakonec pravdou. 
Zatímco loni ctihodnému Mikuláši odříkávalo básničky sedmnáct dětí, 
letos pětadvacet dárkových balíčků pro všechny nestačilo a tři musely 
být ještě dodatečně doneseny z blízké prodejny. 

Než tváří v tvář pekel-
níkům začaly některé děti 
ve společenské místnosti 
obecního domu natahovat 
moldánky, byl dán pro-
stor zábavným soutěžím 
a hrám. Ty připravily míst-
ní ženy. Školáci a předško-
láci tak vedle tradičního 
přednášení a zpěvu písni-
ček házeli kroužky na cíl, 
skládali puzzle, poznávali 
zvířátka podle hmatu nebo 
lovili v kouzelné krabici. 
Se svoji troškou do mlý-
na přispěchal i DJ Martin 
Dráb z Blatné. Přítomné 
děti vyzkoušel z populární 
„Mašinky“ i neméně oblí-
beného „Ptačího tance“.

Když se venku setmělo, 
bujaré veselí poněkud 
uvadlo a do dětských 
dušiček se začal vkrádat 
strach z čertů. Tu také 
hledaly azyl u svých 
rodičů. Tentokrát v partě 
nadpřirozených bytostí 
převládaly pekelné síly. 
Oproti čtyřem čertům, 

Lom
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Letní areál byl 
zkolaudován, 
výstavba 
komunikace se 

připravuje
Dne 4.12. 2014 byl vydán „Kolaudační souhlas“ 

s užíváním stavby „Letní areál Radomyšl“ v rámci které byl zrekonstru-
ován 50 m bazén pro plavce, ba-
zén pro neplavce, který byl navíc 
doplněn o filtraci, hlavní objekt 
a požerák přírodní nádrže. Dne 
19.12 byla na Úřad regionální 
rady předána závěrečná zprá-
va se žádostí o platbu a v roce 
2015 by mělo dojít k proplacení 
dotace z ROP NUTS II Jihozápad. 
Slavnostní otevření proběhne 
v červnu 2015.

V únoru bude zahájena další akce podpořená z programu ROP NUTS 
II Jihozápad „Výstavba komunikace“.  Jedná se o vybudování komunikace 
včetně parkovišť u bytových domů v ulicí U Hřiště a napojení na novou 
bytovou výstavbu. 

Luboš Peterka, starosta 

Česko zpívá koledy na náměstí 
v Radomyšli…

Stejně jako v minulých letech se i tento rok Městys Radomyšl, místní 
základní škola a další subjekty zapojily do celorepublikové akce „Česko 
zpívá koledy“, která letos probíhala ve spolupráci se Strakonickým 
deníkem a rádiem Český rozhlas České Budějovice. U nás v Radomyšli 
jsme akci zahájili programem, který odstartoval zvoněním zvonů již o půl 
šesté. Po přivítání všech přítomných následovala recitace krátké úvodní 
básně v podání učitelek Marie Krejčové, Jiřiny Salátové, zastupitele Pavla 
Kříže a ředitele školy Jiřího Pešla. Poté přišla na řadu píseň „Vánoce jsou 
tady“ a dále vystoupení mladých muzikantů pod vedením pana Luboše 
Mráze. Jako v předchozích letech tuto akci velice úspěšně oživil místní 
spolek baráčníků a jejich, dnes již téměř zapomenutá tradice, chození 
Lucek. Žáci třetí třídy toto „řádění“ Lucek navíc doprovodili písní „My 
k vám přicházíme se svatou Lucií“. Posledním hudebním číslem byly 
slavné „Rolničky“, v originále snad ještě slavnější pod názvem „Jingle 
Bells“. Úderem šesté hodiny následovalo, stejně jako na mnoha dalších 
místech v republice, společné zpívání předem daných koled. Po jejich 
ukončení se závěrečného slova ujal starosta městyse pan Luboš Peterka, 
jenž všem popřál veselé Vánoce a mnoho úspěchů do nového roku 2015. 

A jak vnímali celou akci místní i přespolní občané, rodiče, děti? 
Jejich hodnocení bylo více než kladné! Zejména dospělí oceňovali onen 

Radomyšl
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tel. 383 327 900
387 19 ČESTICE 196
ING. VÁCLAV MARTAN - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

e - mail: martan.vaclav@gmail.com

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

MĚSTYS RADOMYŠL

Obsah:

Investor:

Stupeň:

Akce:

Měřítko:

stavby:
projektant

Projektant:

Zodp.

Zakázka
číslo:

Č.výkresu:

Paré:

Ing. VÁCLAV MARTAN

Vypracoval:

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ, LOKALITA NA BABORČICI V
RADOMYŠLI - III. ETAPA
- komunikace, zpevněné plochy

188/69ČÍSLA PARCEL DLE KN

(190/1)ČÍSLA PARCEL DLE ZE

ÚSEK "1" ÚSEK "1"

ÚSEK "2"

st.282
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8/

17
4

188/21

188/169

st.281

188/173
188/172

188/168

188/171

st.504

st.422

188/170

Legenda ploch:

ZÁKLADNÍ POJÍŽDĚNÁ KOMUNIKACE V ZÓNĚ, VÝHYBNY     - ŽIVICE: 1725m2

ZPOMALOVACÍ RETARDÉRY, PARKOVACÍ STÁNÍ         - DLAŽBA tl.80mm: 362m2

OPRAVA, DOROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ          - ŽIVICE: 57m2

STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - ODSTRANĚNÍ (BUDOUCÍ ZELEŇ): 80,6m2

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY                     - ZATRAVNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE                    - ŽIVICE

PLOCHY PRO NOVOU VÝSADBU                - ZATRAVNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ NÁLETOVÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ NÁLETOVÁ ZELEŇ  - ODSTRANĚNÍ

Legenda:

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - 7963 m2

HRANICE DLE KN

OBRUBNÍK

ULIČNÍ VPUSŤ

SDRUŽENÝ PILÍŘ NN, TELEFON, HUP

HUP

HUP

Pozn.:
Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před
zahájením prací nutno vytyčit.

LEGENDA SÍTÍ

VZDUŠNÉ VEDENÍ VN

VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD VTP

STAV NÁVRH

OCHRANNÉ PÁSMO VZDUŠNÉHO VEDENÍ VN

OCHRANNÉ PÁSMO VTP
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTP

ROZVOD NN
ROZVOD PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
TELEFONNÍ ROZVODY
SMÍŠENÁ KANALIZACE
VODOVOD

ROZVOD NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODU
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DLAŽBA V ÚROVNI NIVELETY
KOMUNIKACE (BEZ PŘEVÝŠENÍ)
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Předmířské holky, Obec Předmíř a Club Pastouška Vás srdečně zve

do Předmíře
dne 7.února 2015

na

dětský maškarní bál
od 14:00

a

pyžamový bál
pro dospělé

od 20:00

k tanci a poslechu hraje MINIMAX

vstupné:   maškarní: dobrovolné;    pyžamový: 100,- bez pyžama; 50,- v pyžamu

Třetí akce v čase adventu proběhla 6. prosince taktéž na sále v Před-
míři. Členové „Pastouška clubu“ s podporou obce připravili pro naše 
nejmenší „Mikulášskou nadílku“. Nejprve se promítaly pohádky s čer-
tovskou tématikou a hned poté všichni přivítali Mikuláše, anděla a čer-
ty. Ti obešli všechny děti a po písničce nebo básničce každé obdarovali 
malým dárkem. Přestože tato akce byla organizovaná na poslední chvíli, 
setkala se s velkým ohlasem. Všichni se shodli na tom, že příští rok ji zase 
zopakujeme.

Novoroční pochod na Metelskou horu
Novoroční pochod jsme letos pořádali již pošesté. Letos nám bylo 

dopřáno projít se krásnou zasněženou krajinou. V jednu hodinu po po-
ledni se účastníci vydali ze Zámlyní, a přes Předmíř a Metly došli až k cíli 
-  na Metelskou horu. Během pochodu se všem zúčastněným (bylo jich 
přes šedesát) dostávalo dopingu v podobě svařáku a pivečka, v cíli puto-

vání došlo i na opékání vuřtů. Vydařená akce byla zakončena společným 
fotografováním. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročník 
ve stejně hojném počtu.

Pozvánka na připravované akce
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na sobotu 7. 2. 2015, kdy se v sále 

Obecního domu v Předmíři uskuteční od 14 hodin „Dětský maškarní 
bál“, na který naváže bál „PYŽAMOVÝ“. K tanci a poslechu bude celý den 
hrát skupina Minimax.

V těchto dnech oslavili nebo oslaví výročí 
tito naši spoluobčané:
Hodková Marie (84), Skuhravá Marie (74), Malá 
Marie (70), Klein Josef (60), Kratochvíl Jan (73), 
Choura Josef (65), Skuhravý Václav (84), Jíchová 
Jiřina (80), Krýdová Marie (78) a Seidlová Marie 
(70).

Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme 
a do dalších let přejeme stálé zdraví a mnoho 
životních úspěchů.

Pavel Karlík, starosta obce
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fakt, jak bylo již mnohokrát vyřčeno, že se všichni v tomto náročném 
předvánočním období sešli, popovídali, zapomněli na své starosti 
a prožili pár hezkých společných chvil.  A toto je jistě rozhodující.

Kateřina Houdková 

Chlapci a děvčata nás reprezentovali 
ve florbale a kopané

Ve čtvrtek 20.11. se žáci 7., 6. a 5. třídy zúčastnili turnaje ve florbale. 
Díky jednomu prohranému zápasu se ZŠ Čelakovského 2:1, skončili 
ve skupině na druhém místě a vzhledem k hracímu systému turnaje 
nepostoupili dál. V celkovém pořadí obsadili 4. - 6. místo spolu se ZŠ 
Poděbradova a ZŠ Čestice.

Ve velké formě byli v útoku Adam Vachulka a Dominik Brož a v obraně 
Martin Vojta. Chtěl bych poděkovat i ostatním hráčům Tomáši Havlíkovi, 
Nicolasi Lackovi, Karlu Čapkovi, Ondřeji Bundovi, Vladimíru Benediktovi, 
Ondřeji Bláhovcovi, Ondřeji Štěpánovi, Janu Sklenářovi, Matěji 
Hendrychovi za pěkné sportovní a týmové chování a za předvedené 
výkony.

V úterý 25. 11. se děvčata ze 7. a 9. třídy z naší školy vypravila na 
florbalový turnaj. Na turnaj dorazilo 10 družstev - 4 základní školy ze 
Strakonic a 6 venkovských škol, kterým jsme vládly my. V prvním zápase 
ve skupině dívky remízovaly 1:1 se ZŠ TGM Blatná. Ve druhém zápase 
dokázaly porazit pozdějšího vítěze turnaje 1:0. Dívky v zápase skvěle 
bránily a Tereza Šípová z rychlého útoku vstřelila vítězný gól. Ve třetím 
zápase zvítězila bohužel ZŠ Dukelská a v posledním skupinovém utkání 
naše reprezentantky vyhrály nad ZŠ Sedlice vysoko 4:0. V boji o 5. místo 
pak dívky porazily ZŠ Záboří v poměru 2:1. 

Nutno pochválit klíčové hráčky turnaje v útoku Terezu Šípovou, 
v obraně Terezu Hendrychovou a v brance Nelu Kvardovou. Ale i ostatní 
hráčky tj. Karolína Laňková, Radka Vojáčková, Diana Koubková, Anna 
Blatská, Petra Kropíková, Alena Tomášková si zaslouží pochvalu za pěkné 
výkony. 

Ve středu 10. 12. 2014 se chlapci z 5., 6. a 7. třídy zúčastnili okresního 
kola turnaje v halové kopané. Celkem se v turnaji střetlo 12 družstev 
rozdělených do 4 skupin. Naši kluci postoupili ze skupiny na prvním 
místě a úspěšně prošli do semifinále turnaje, kde prohráli s Gymnáziem 
Strakonice. V boji o třetí místo klukům už nestačily síly na ZŠ Vodňany 
a nakonec se umístili na krásném 4. místě. 

Za tahouna družstva lze označit Dominika Brože, který byl u většiny 
gólových šancí, mnoho z nich dokázal i využít. Gólman Ondřej Bunda byl 
v bráně velice pohotový a obratný. Ve velké formě byl také Martin Vojta, 
Adam Vachulka a Jan Sklenář. K úspěšné hře přispěli také Denis Juřica, 
Nicolas Lacko, Ondřej Bláhovec, Josef Beneš, Karel Čapek. Všem klukům 
bych chtěl poděkovat za skvělé sportovní chování a podané fotbalové 
výkony.

Monika Babková

MŠ Radomyšl
Závěr minulého roku byl v naší školce pestrý. Začal tvořivou dílnou 

rodičů s dětmi, která v předvánočním čase přináší chvilky společného 
tvoření a společně prožitého času. Při letošním malování na hedvábí 
s magistrou Růženou Majerovou se stal i chvílí, kdy vznikala malá, 
kouzelná, vánoční dílka. Mikuláš s andělem a čertem přinesli dětem 
mikulášskou nadílku a už jsme se mohli těšit na Vánoce. Vánoční 
koledy nám zahrály děti ze ZUŠ Strakonice pod vedením Luboše Mráze. 
Nejstarší předškoláčci si připravili a zahráli ostatním dětem pohádku 

„O dvanácti měsíčkách“. Vánoční besídky pro rodiče si připravila každá 
z pěti tříd naší mateřské školy samostatně a dokonce i ti nejmenší tříleté 
děti se proměnily ve vánoční hvězdy přinášející štěstí, lásku a vše dobré 
do nového roku. V kostele Sv. Martina jsme si prohlédli malého Ježíška, 
ale největší radost dětem přinesla vánoční nadílka ve školce.

Po vánočních prázdninách k nám na začátku ledna přijela zvířátka 
ze ZOO Borovany. Již několik let mají děti možnost poznat a dozvídat 
se o jejich životě přímo v naší školce. Už nás navštívil např. malý tygr, 
opička, papoušek a letos jsme poznali výra bengálského a pásovce. 
Těšíme se na pohádku „O veverce Čiperce“, v únoru pak na karneval 
a návštěvu kouzelníka.

S pozdravem ředitelka MŠ Radomyšl Renata Škodová

Konečně sněží 
Dočkali jsme se sněhu zrovna o vánočním volnu, kdy většina lidí má 

dovolenou. Ráda bych za sebe i ostatní Radomyšláky pochválila „Rychlou 
rotu“ z obce za uklizené chodníky už v brzkých ranních hodinách. Je 
příjemné, když nemusíme závidět Sedličákům nebo Blateňákům a při 
tom se brodit sněhem a klouzat po chodnících. 

Nevím jak ostatní, ale já si myslím, že svoje úkoly celoročně zvládají 
se ctí a že je práce za nimi vidět. Bylo by fajn, kdyby se ještě víc zaměřili 
na úklid v obci hlavně na zastávkách a u kontejnerů a pravidelně tam 
uklízeli. Jejich práci můžeme kontrolovat všichni a věřím, že nespokojenci 
včas svoje připomínky nahlásí na obci.

Blanka Matoušková
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TJ Radomyšl byla aktivní i v závěru 
roku 2014

Nejprve jsme uspořádali 4. sportovní ples městyse Radomyšl, který 
se konal 29. listopadu, a v místní sokolovně zahrála zhruba dvěma 
stovkám diváků kapela Fatima. Tradiční součástí plesu bylo i vyhlášení 
nejlepších sportovců v jednotlivých sportech. Nejlepšími sportovními 
hasiči byli vyhlášeni Martin Lebeda a Jakub Kareš, nejlepším tenistou 
Miroslav Šebesta, nejlepším hokejistou Jan Maroušek, nejlepším 
nohejbalistou Jiří Kahovec a nejlepší volejbalistkou Petra Hendrychová. 
Skvělá atmosféra v sále vygradovala půlnočním vystoupením skupiny 
Los Rotopedos se skladbou Moskau a losováním hlavních cen v tombole. 

Druhou akcí, kterou jsme upořádali, byly „Sportovní Vánoce“ 
v Radomyšli. Akce proběhla o víkendu 27. a 28. prosince v tělocvičně 
místní školy. Sobota patřila volejbalu, který se hrál nepřetržitě 12 hodin. 
Na palubovce se vystřídalo ve smíšených družstvech zhruba 30 hráčů. 
V neděli proběhl již tradiční nohejbalový turnaj dvojic. 22 hráčů bylo 

rozlosováno do dvojic a po tuhých bojích nakonec zvítězila dvojice 
Vladimírů Babka a Lopata. Celá akce se konala pod záštitou členky rady 
Jihočeského kraje ing. Hany Rodinové, Ph.D., která přijela sportovce 
osobně podpořit v jejich snaze o co nejlepší sportovní výkony.

Milan Koubovský

Zvonečkový průvod

Mikulášská pro dospělé - vystoupení dětí

Los Rotopedos

Rojická skála 
Bábinky si vyrazily na výlet do Rojic. Navštívily paní Hlaváčkovou 

a paní Lomovou a přizvaly je na akce bábinek. Obě dvě je pěkně 
pohostily, to aby všichni zvládli procházku kolem rybníka a na skálu. Při 
odchodu z Rojic na ně čekalo posilnění ve formě štamprlátek u Hřebíčků 
na chalupě. 

 V leskovické hospůdce přibližně 45 žen obveseloval na harmoniku 
při mikulášském posezení Jaroušek z DOZP v Oseku. Tradičně stoly byly 
plné dobrot a vládla dobrá nálada. Z tomboly si každý odnesl nějakou 
tu drobnost.

  Na Křenovce se ženy zdokonalily v pletení vánočky od profíka 
z pekáren paní Šnajdrové. Zároveň symbolicky oslavily první 
prababičkovství pí H. Šímové.

  V pátek 12. byly přizvány do domova seniorů v Lidické na vystoupení 
herců z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Moc se jim líbilo 
pásmo laděné do vánoční nálady. Potěšilo je, že se k nim nově přidala 
i paní Šindelářová z Jemnic.

  Přejeme bábinkám, aby jim vydržela dobrá nálada, pestré nápady, 
chuť jít mezi lidi, zdravíčko, cestovatelské touhy a elán nejen v příštím 
roce. Myslím, že v mnohém strčí ty mladší do kapsy.

   ve spolupráci se Slávkou Klasovou napsala Blanka 
Matoušková

Vánoce, Vánoce přicházejí 
V prosinci se vše směruje k vánočním svátkům. Ani my nejsme 

výjimka. První adventní víkend proběhla už klasicky Mikulášská pro 
dospělé. Děti ze školy nezklamaly. Sklízely velký aplaus stejně jako 
kamarádi z mateřinky a z tanečního souboru Rozálie. V neděli přijelo 14 
prodejců na trhy a i přesto, že byly trhy všude okolo, tak přišlo hodně 
kupujících. V obřadní místnosti dětský soubor PIKI z Volyně hrál pohádku 
Vodník Mařenka. Byli bezvadní a aplaus, otevřené pusinky, napovídání 
a vykřikování svědčilo o jejich úspěchu. Bylo našlapáno, až jsme se báli, 
že propadneme stropem. 

V pátek vyrazili do terénu čerti na zlobidla a mikulášské družiny k těm 
hodným. Měli mnoho práce, a protože těch hodných bylo dost, tak se 
omlouvají, pokud někam dorazili později.

Během měsíce Ježíšek doručoval dětem odpovědi  na dopisy, které 
poslali Andělskou poštou. Nevím, co jim psal, ale doufám, že se všem 
splnilo jejich přání.

Třetí adventní víkend jsme šli zvonit v průvodu, aby Ježíšek věděl, kde 
je Radomyšl a na Štědrý den nad námi jenom nepřeletěl. Hodně dětiček 
bylo nemocných, a tak ty co přišly, cinkaly a svítily i za ně. Za odměnu si 
v kostele na kůru zazpívaly se sbormistrem u varhan hodně koled, patří 
jim pochvala. No a potom hurá do hospody na teplý čaj, buchtu a něco 
pěkného si vymalovat. 

A pak už byli Vánoce a všichni byli doma a užívali si s rodinami 
a radovali se z dárků. To ale neznamená, že budeme zahálet. Už 10. 
ledna nás čeká Tříkrálová sbírka a potom spousta jiných aktivit. 

Přejeme všem šťastné prožití roku 2015 a nám spoustu elánu, nové 
členky a spokojené účastníky našich akcí.

Za ZO ČSŽ Radomyšl Blanka Matoušková 

Mikulášské posezení v Leskovicích
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tetiček a sousedů při příležitosti letošní slavnosti k 75. výročí založení OB 
Radomyšl.

Po oficiální části sedění následovala zvláště vydařená kulturní vložka, 
místní divadelní spolek uvedl část nedávno odehraného představení 
„Prodaná nevěsta po jihočesku“. Po kulturní pauze podávaly jednotlivé 
obce své zdravice s přáním zdraví, bohaté činnosti i osobní spokojenosti. 
Konečně nastal čas, kdy mohl pantatínek V. Šůs zhodnotit celé sedění, 
závěrečné slovo patřilo župnímu rychtáři J. Šiklovi, který na celý průběh 
důsledně dohlížel.

Po baráčnické hymně „Baráčník být“ už všichni čekali na další úryvek 
z „Prodané nevěsty“. Myslím, že to byl takový malý dárek všem hostům 
k nadcházejícím Vánocům. Spojení příjemného s užitečným.

Jůzková Zdeňka

Zprávy z DPS Radomyšl
Pečovatelský dům navštívil Ježíšek s předstihem. 25.11 nám na 

zahradě pracovní četa pod vedením Jana Rončky postavila krásný smrk 
asi šest metrů vysoký, který je neustále osvětlený třpytivými hvězdami. 
Nedaleko je kostel sv. Martina, který je též osvětlen. Dvě ženy pomohly 
pečovatelce paní Anně Pichlíkové s instalací jesliček, které jsou vystaveny 
ve výloze kanceláře. Zastavují se u nich rodiče s dětmi.

26. listopadu - v interiéru máme krásně ozdobenou nástěnku, obětavá 
práce paní Aničky a Evy. Opodál stojí ozdobený umělý stromek, který při 
slunci svítí. Darovala nám ho pí učitelka Blanka Peterková. Též v poschodí 
je stromek, velkou zásluhu má na výzdobě Eva Glusová.

27. listopadu - kromě výzdoby ÚM Radomyšl nám pí Blanka Peterková 
s paní Hankou Levou ozdobily okna i dveře vánočními motivy, které 
vyrobila neúnavná paní Blanka.

5. prosince nás navštívili Mikuláš, anděl a čerti - žáci 9. třídy ZŠ 
v doprovodu třídní učitelky.

12. prosince přivedla pí učitelka Dana Majerová 15 dětí – předškoláků, 
které nám zazpívaly a zarecitovaly. Rozdaly všem krásná vánoční přání 
s věnováním hezkých Vánoc od dětí z MŠ.

16. prosince jsme měli další návštěvu. Pan Mgr. Luboš Mráz se svými 
žáky z hudební školičky, kterých bylo asi patnáct nám zahráli vánoční 
koledy. Všichni bravurně ovládali hudební nástroje. Potom následovalo 
předvánoční posezení s výborným občerstvením. Paní Blanka Peterková 
nám předala vlastnoručně vyrobená přání s PF 2015. Velice jí děkujeme.

24. prosince večer nám přišli zahrát a popřát pěkné Vánoce bratři 
Luboš a Pavel Mrázovi.

26. prosince vystoupil Sbor Sv. Martina Radomyšl v kostele sv. Jana 
Křtitele pod vedením Richarda Semiginovského s Českou mší vánoční od 
Jana Jakuba Ryby. Kostel byl zcela zaplněn, škoda, že jsem tam nemohla 
být.

24. 3. 1900 se v domě čp. 83 narodil PhDr. Bohumír Lifka. Letos by se 
dožil 115 roků.

Závěrem děkujeme za přání k Vánocům a do nového roku přejeme 
sociálním výboru ÚM Radomyšl, celému zastupitelstvu a přilehlým obcím 
pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Pokoj lidem dobré vůle a též vydavatelům SOBáčku 
přeje za všechny Jiřina Machníková

Mistrovství ČR mladších žáků v nohejbale 
V neděli 9. listopadu 2014 vyrazili nejmladší členové TJ Radomyšl 

Tomáš Ježek, Matěj Hendrych, Václav Poklop a Adam Vachulka na 
mistrovství republiky mladších žáků v nohejbale do Nymburka. Pro 
všechny zúčastněné to byla první velká možnost poměřit síly se stejně 
starými protihráči z celé republiky. Hráči měli možnost poznat prostředí 
velkého turnaje, sledovat hru svých protihráčů a svádět vyrovnané 
souboje se soupeři. Předvedenou hrou a zápalem pro hru, rozhodně 
ostudu neudělali. Ze základních skupin se ale nakonec podařilo 
postoupit pouze Adamovi Vachulkovi, který nakonec obsadil dělené 9. 
místo mezi 30 účastníky. 

Poděkování za bojovnost a za vzornou reprezentaci však patří 
všem čtyřem hráčům. Již během zpáteční cesty domů probíhala 
mezi mladými hráči čilá diskuze, co je třeba zlepšovat a na co je 
třeba se v tréninku zaměřit, aby jednou mohli stát na stupních pro 
vítěze. Tím se mimo jiné stal Filip Hokr z nedalekých Horažďovic. 
Mladí nohejbalisté se v zimním období pravidelně scházejí na trénincích 
v tělocvičně ZŠ v Radomyšli a házenkářské hale ve Strakonicích. Rádi ve 
svých řadách přivítají další zájemce o tento krásný sport.

Libor Šíp

Valné hodnotící sezení Obce 
baráčnické v Radomyšli 

Zase po roce … … ... proběhlo valné sedění Obce baráčníků v Radomyšli, 
je již tradicí a též povinností dle staročeských regulí uspořádat jednou 
v roce, většinou na podzim, nebo i v následujícím roce během zimních 
měsíců baráčnické sedění. Pěkně se to střídá, jeden rok hodnotící valné 
zasedání a následující rok valné volební zasedání. 

Letos jsme jenom hodnotili uplynulý rok za přítomnosti všech 
pozvaných Obcí baráčnických v rámci domovské X. župy tzn. Vodňany, 
Pištín, Písek, Malenice, Prachatice, z IX župy budějovické přijeli baráčníci 
z Týna nad Vltavou. Jako host a čestný člen byl přizván náš starosta p. 
Ing. Luboš Peterka. Po zahlášení pomocníků drába a ponocného mohl 
začít program, který uváděl rychtář OB Josef Jůzek. Nejprve zazněla 
zpráva vzdělavatelky, která připomněla život a dílo Bedřicha Smetany. 
Následovaly zprávy o činnosti, hospodaření, o přehledu majetku 
i kulatých výročí, kterých se dožívají naši členi. Rychtář i syndička tetička 
Hřebíčková nešetřili chválou nad pomocí zastupitelstva městyse i všech 
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Adventní setkání 
v Sedlici
Stalo se již dlouholetou tradicí, že 
u příležitosti zahájení „Adventu“ 
se v Sedlici první adventní sobotu 

koná (loni konkrétně 29. listopadu 
2014), „Adventní setkání“ – ( kulturně 

– tržní akce). Kulturní program se konal 
ve velkoprostorovém stanu. Odpoledne bylo 

zahájeno milým vystoupením dětí z mateřské školy v Sedlici pod 
vedením učitelek paní Jany Hálové, paní Jany Pohankové a paní 
Martiny Křivancové. Dále vystoupili s hezkým pásmem žáci 3. až 5. 
třídy Základní školy T. G. Masaryka v Sedlici pod vedením třídních 
učitelek Mgr. Šárky Zbíralové a Mgr. Jany Zábranské. Musíme 
velmi poděkovat všem paním učitelkám za připravená kulturní 
vystoupení, protože se všichni této role zhostili na výbornou. 
V kulturním programu dále vystoupilo pro děti, ale i pro ostatní 

návštěvníky divadélko „Táta a máma“ s pohádkou „O čertovi“. 
Hezkou tečkou za kulturním programem bylo vystoupení „Dudácké 
kapely“ ZUŠ Blatná pod vedením pana ředitele Martina Škanty, 
která zahrála pásmo českých koled. 

V zasedací místnosti radnice andělé přijímali „Ježíškovu poštu“ 
a pomáhali dětem s vytvoření přáníček – s prosbou o vyplnění 
i těch nejtajnějších přání. Andělé si pro děti připravili pracoviště, 
na kterých si mohly děti vyzkoušet výrobu svícnů, vánočních přání, 
ozdob na stromeček a dalších předmětů s vánoční tematikou. 
Dále v zasedací místnosti bylo možno během celého odpoledne 
se pod vedením paní Čelkové z Dobšic naučit a vyzkoušet zdobení 
medových perníčků. Všechna pracoviště se těšila velkému zájmu.     

Po celé odpoledne bylo možno si zakoupit občerstvení 
u manželů Hammerschmiedových – svařené víno, čaj, kávu a řadu 

Sedlice

dalších dobrot, které mohli konzumovat ve vytápěných a vánočně 
vyzdobených prostorách bývalého kupectví, které je majetkem 
města Sedlice. Návštěvníci adventního setkání mohli nakupovat 
a obdivovat celou řadu výrobků jako např.: tradiční proutěné košíky 
a nůše pana Vaňka z Ostrova, vynikající zákusky cukrárny Casanova 
z Mirotic, vánoční dekorace paní Vachulkové z Radomyšle, šité 
hračky a loutky paní Svojkové z Radomyšle, knížky a veškerou 
literaturu u paní Paškové, koření pana Stibůrka, sušené ovoce paní 
Bílkové, vánoční přání paní Komanové z Dobšic a celou řadu dalších 
dárků s vánoční tematikou.

Na závěr setkání po setmění byla rozsvícena vánoční výzdoba 
města a „Vánoční strom“. A nesmíme zapomenout poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě, organizaci a nacvičení vystoupení, 
Českému svazu žen Sedlice za vzorně připravená pracoviště 
a Ježíškovu poštu, paním učitelkám Základní školy a mateřské 
školy T. G. Masaryka v Sedlici, Dudácké kapele ZUŠ Blatná, všem 
trhovcům a občanům, kteří svojí účastí podpořili zdařilý průběh 
tohoto hezkého adventního setkání.  

Foto: Jiří Rod

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince v podvečer nastalo jako každoročně 

rojení čertů za doprovodu andělů a Mikuláše, kteří navštěvovali 
rodiny s dětmi s mikuláš skou nadílkou. Čerti vytáhli knihu hříchů 
a řada dětských hříšníků slibovala polepšení. Jako vykoupení 
svých prohřešků zpívala, recitovala nebo jinými dovednostmi si 
snažila naklonit mikulášskou návštěvu a odčinit svá provinění. 
Čertovská cháska chvílemi naháněli hrůzu a strach mnohdy 
nejen dětem, ale hodný Mikuláš je vždy usměrnil.  

Vánoční výstava
V Sedlici si již nedovedeme představit adventní čas bez 

tradiční vánoční výstavy s názvem „Veselé vánoce“.  Český svaz 
žen Sedlice za spolupráce dětí mateřské školy, žáků 1. - 5. třídy 
a družin Základní školy a Mateřské školy TGM v Sedlici pořádal 

od 4. - 6. prosince 2014 výstavu prací, výrobků sedlických žen 
a dětí s vánoční tématikou. Většina vystavených výrobků byla 
prodejná a návštěvníci výstavy si je zde mohli zakoupit. Hodně 
exponátů mělo veliký úspěch, protože v den uzavření výstavy 
byly zcela vyprodány. 

Foto: Jiří Rod

Novoroční sešlost 

I v letošním roce město Sedlice připravilo setkání občanů 
u příležitosti společného přivítání nového roku – „Novoroční 
sešlost“. K dobré pohodě od 16 hodin hrála hudba pana Kováře 
z Oseka. Jako ochrana proti chladu a prostředek ke zlepšení 
nálady bylo připraveno teplé občerstvení (čaj ovoněný produktem 
s plachetnicí z Jindřichova Hradce a pro dámy čaj z griotky). 
Do setmění se náměstí TGM zaplnilo a celá sešlost netrpělivě 
očekávala, kdy se vše ponoří do tmy, aby mohlo být zahájeno 
vyvrcholení tohoto setkání – ohňostroj. K očekávanému aktu došlo 
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až po úplném setmění v 17.15 hod, kdy byl ohňostroj odpálen za 
doprovodu reprodukované hudby.  

Vážení čtenáři „Sobáčku“, nový rok je již v plném běhu, ale 
dovolte mi Vám všem a všem lidem popřát pevné zdraví, rodinnou 

Vítání nových občánků v Sedlici
V neděli 14. prosince 2014 ve 14 hodin se v Obřadní síni města Sedlice 

uskutečnilo vítání nových občánků. Starosta města oficiálně přivítal pět 
nově narozených dětí. Slavnostní odpoled ne zahájilo hezké kulturním 
vystoupením žáků školní družiny pod vedením paní vychovatelky Marie 
Čapkové. 

Po jeho skončení byli jednotlivě přivítáni noví občánci a jejich rodiče 
tuto skutečnost potvrdili podpisem do pamětní knihy. Byly jim předány 
drobné dárky od zástupců města a poštovní spořitelny v Sedlici. 
Bylo přivítáno 5 občánků: 
Bubeník Damián, Houdková Anežka,  Matějovská Johana 
El la,  Paukner Martin,  Štěpánová Sára  

Text: Jiří Rod, starosta města
 Foto: Věra Hejduková

pohodu, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás 
úspěch provází v roce, který přichází.       

Foto: Jiří Rod
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Prosinec v ZŠ Sedlice
Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních předvánočních 

událostí. Vše zahajuje návštěva Mikuláše, doprovázeného čerty a andě-
ly. Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci. Jejich mladší kolegové 
si odnášejí, kromě drobných dárků, také trochu zábavy a ti mladší mož-
ná i strachu. Ale pak se již všichni těší na Vánoce. Ve třídách zavoní bo-
hatě ozdobené vánoční stromky, při pracovních a výtvarných výchovách 
se vyrábějí adventní věnce, svíčky a drobné vánoční dárky. Poslední den 
před prázdninami pak probíhají ve třídách vánoční posezení.

Letos již počtvrté zpestřily předvánoční období Adventní trhy, které 
uspořádal Měst-
ský úřad. Svým vy-
stoupením přispěli 
i naši žáci ze třetí, 
čtvrté a páté třídy 
– pásmem koled 
a tanců. Přidaly se 
i děti z mateřské 
školy. Žáci prvního, 
druhého a třetího 
ročníku připravili 
besídku také pro 

rodiče Žáci prvního 
stupně a školní dru-
žiny ještě připravili 
výrobky na tradiční 
vánoční výstavu.

Naše škola již ně-
kolik let pořádá sbírku 
pro dvě organizace 
– Fond Sidus, který 
pořádá sbírky na po-
moc při léčbě váž-
ně nemocných dětí 
v Nemocnici Motol 
a Dětské klinice Olo-
mouc a CPK Chrpa 
– Centrum přípravy 
koní pro hiporehabi-
litaci. Všem žákům, 
kteří podpořili činnost 
těchto dvou organiza-
cí, patří velké poděko-
vání.

Leden se nese ve 
znamení ukončení 
pololetí. Žáci finišují, 
aby na vysvědčení 
měli co nejlepší 
známky, a deváťáci 
s napětím očekávají, 
co přinese přijímací 
řízení na střední 
školy. Zápis do první třídy se uskuteční 3. února. Všichni doufáme, že se 
počet žáků školy v příštím školním roce opět navýší. Hned po vánočních 
prázdninách vyrazili žáci druhé a třetí třídy na lyžařský kurz. I když to 
během vánoc nevypadalo, sněhové podmínky byly nakonec výborné.

Marek Charvát, ředitel školy

Několik ukázek z našeho školního časopisu Masarykův trhák:
Řekla Káča Barce, nechme toho tance…

Svátek sv. Kateřiny býval ještě nedávno ve znamení tanečních zábav, 
zvaných kateřinské, při nichž měly přednost ženy. Tzv. ženské právo 
znamenalo, že o celou organizaci, občerstvení i nájem hudby se staraly 
ženy, samy si také vybíraly tanečníky a partnery. A to celý den a celou 
noc až do rána, kdy se vše vracelo do obvyklých kolejí. Kateřinské zábavy 
a plesy bývaly v roce poslední, protože za několik dnů začínal advent, 
doba předvánočního půstu .   

Podle legendy byla Kateřina krásná křesťanka, které vynikala 
moudrostí a výřečností. Pocházela z bohaté alexandrijské rodiny 
z Egypta, který byl tehdy součástí Římské říše. Do vězení se dostala za to, 
že vyzvala císaře, aby se zřekl pohanství a přestoupil ke křesťanské víře. 
Byla postavena před sbor učenců a filozofů, kteří jí měli víru v jednoho 
Boha rozmluvit. Místo toho však byli sami obráceni ke křesťanství. Za 
to je dal císař okamžitě upálit a Kateřinu předal katovi. Běžné mučení jí 
však nezlomilo, proto pro ni sestrojili speciální nástroj s koly a ostrými 
železnými hroty po obvodu, které jí měly rozdrásat tělo. Uhodil však 
blesk, provazy se přetrhly a celý stroj se rozpadl. Rozzuřený císař nechal 
tedy Kateřinu raději setnout mečem. 

Kristýna Strnadová, 8. tř.

Čerti a čertidla
Čerti a čertidla
vařili povidla. 

A malý čertíček
spálil si prstíček, 

když si chtěl osladit
svůj mlsný jazýček.

Hezký předvánoční čas!
Š. Klímová, 4. tř.Adventní trhy - vystoupení základní školy

Mikulášská nadílka

Ekologický den - odvoz tříděného odpadu

Adventní trhy - taneční kroužek

Česko zpívá koledy v Sedlici
Stejně jako v řadě měst a obcí se ve středu 10. prosince od 18 

hodin zpívaly koledy v Sedlici v rámci akce „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“. 
Pod vánočním stromem na náměstí T.G. Masaryka se sešlo cca 70 
účastníků, kteří si společně zazpívali stanovené koledy. Veliký dík patří 
ženám z Českého svazu žen v Sedlici, které tuto akci celou zorganizovaly 
a připravily. Při rozchodu všichni slibovali, že se zapojí i do příštího 
zpívání, aby se z tohoto adventního zvyku stala i v Sedlici tradice.   

Vánoční strom v Sedlici má nové 
osvětlení

Patříme mezi 140 měst a obcí v České republice, kterým společnost 
E.ON na svém zásobovacím území věnovala LED světelné řetězy 
(v délce 200 m) a hvězdu na vánoční stromy. Díky tomuto daru bylo 
nahrazeno původní osvětlení, které shodou okolností začátkem 
adventu v silném větru dosloužilo. Je pravdou ta skutečnost, že 
po tolika letech používání na to mělo nárok, protože tato výzdoba 
zůstává na stromu celoročně vzhledem náročné a nákladné instalaci 
a deinstalaci. Instalací nového osvětlení dojde k významné úspoře 
elektrické energie – celá výzdoba má spotřebu cca jako sedm původních 
25 W žárovek (původní osvětlení mělo celkem cca 70 ks žárovek). 
Celková úspora u všech obdarovaných obcí a měst představuje asi 
200 MWh elektrické energie za rok, což představuje 220 tun oxidu 
uhličitého. Závěrem se zaslouží poděkovat firmě E.ON a oblastnímu 
manažerovi panu Miroslavu Točínovi za poskytnutý dar a dobrou 
spolupráci.                                                                                                                                      

Jiří Rod, starosta města
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Zpívání u jesliček
V sobotu 27. prosince odpoledne pozvala místní organizace Českého 

svazu žen obyvatele Sedlice do kostela sv. Jakuba ke společnému zpívání 
koled. Program se skládal ze dvou částí. Nejprve několik koled zazpívaly 
děti z první třídy pod vedením paní učitelky Pavlíny Jiskrové. Hudební 
odborník by určitě v jejich projevu našel řadu drobných nedostatků, ale 

všichni přítomní slyšeli z dět-
ských hlasů především nadše-
ní a radost z toho, že mohou 
zpívat na kůru v kostele a že 
je dole poslouchají rodiče, 
prarodiče a další známí a také 
Ježíšek v jesličkách. Ve druhé 
části jsme si všichni přítomní 
za doprovodu varhan společ-
ně zazpívali známé koledy. 
U většiny koled si pamatuje-
me jenom první sloku, ale po-
mohly nám zpěvníky, kterých 
bylo pro všechny dostatek. 

Poděkování patří varhaníkovi Františkovi Hajdekrovi, který koledy s dět-
mi secvičil a zpívání hrou na varhany doprovázel, Milušce a Kateřině 
Prexlových, které celou akci připravily. 

V kostele jsme strávili necelou hodinu, ale byly to příjemné chvíle 
– sejít se v době vánočního klidu a pohody se sousedy, zastavit se 
a pomodlit se u jesliček, zazpívat a připomenout si tak duchovní poslání 
Vánoc.

Ludmila a František Jirsovi

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
          MĚSTA SEDLICE

POŘÁDÁ TRADIČNÍ  

H A S I Č S K Ý   B Á L  
  V  sobotu 7.února  2015          od 20 hodin v  místní  sokolovně  

     

   K tanci a poslechu hraje hudební skupina  PEPETO 
 
 
 

   Předtančení – „Čtyřlístek Strakonice“
  Vstupné  80,-  Kč                 bohatá tombola

Srdečně zvou pořadatelé

Čekání na Ježíška v MŠ Sedlice
V sobotu 29. listopadu jsme zahájili tradiční „adventní setkání“ 

pásmem básniček a koled. Odměnou dětem bylo pohoštění na 
městském úřadě.

Následující týden v pondělí začala žít celá naše školka vánoční 
atmosférou. Velmi pěkné výtvory - svícny, andílci a zvonky vznikly 
při odpoledním tvoření rodičů s dětmi. Nejen tyto výrobky obohatily 
vánoční výstavu pořádanou svazem žen.

V pátek 5. 12. jsme od rána 
netrpělivě vyhlíželi příchod 
Mikuláše, čerta a andílka. 
Těšili jsme se totiž na sladkou 
nadílku. Obavy těch nejmenších 
byly patrné, ale i ti starší měli 
zpočátku problém vyloudit na 
svých tvářích úsměvy.

V předvánočním čase jsme 
vyzdobili školku, připravili 
„knoflíčková“ přáníčka, drobné 
dárky z keramiky a hlavně se 
pilně procvičovalo pásmo na 
besídku. Ta se uskutečnila 
v úterý 16. 12. na obou třídách. 
Svým vystoupením děti určitě 
potěšily nejen své rodiče 
a známé, ale i zástupce MěÚ 
a ZŠ Sedlice.

Na druhý den se děti těšily nejvíce. Navštívil nás Ježíšek a přinesl 
mnoho dárků pod nazdobený stromeček. 

Těm, kteří se finančně podíleli, patří velké poděkování: Sedlická 
strojírna s.r.o., AGRO Sedlice, P. Korous Ladislav.

Všem čtenářům přejeme hlavně pevné zdraví, hodně sil a úspěchů, 
osobní i rodinné pohody do r. 2015.
  Zaměstnanci a děti MŠ Sedlice

Pohádka O miminku
Malinkaté miminko plakinkalo, protože nemělo svůj dudlíček. Přišla 

jeho maminečka a pochovinkala ho. „My jsme ztratili dudlíček? No 
tak to přece nemusíme plakat. Na, tady ho máš.“ Pak mu ho maminka 
podala a udělala mlíčko do lahvičky. Miminko se uklidnilo a v klídečku 
hajinkalo. Potom začalo znovu plakinkat. Mamince došlo, že asi bude 
potřebovat přebalit, a tak mu dala novou plínečku. Potom ho oblékla 
do roztomiloučkých dupačiček s krásňoučkými ovečkama a šly na 
kraťoulinkou procházečku do lesíka. „Pojď, broučku. Půjdeme se projít.“ 
Dala ho do fialinkového kočárečku a vyjely. Samozřejmě nesměla 
zapomenout na přebalovací taštičku s plínečkami, zásypem, lahvičkou 
s čerstvým mlíčkem, čepičkou a náhradními ponožtičkami. Když vyrazily, 
miminečko v prvních minutinkách usnulo. Když potom přijely domů, 
položila miminko. Ještě pořád spinkalo, a tak ho dala do postýlečky 
a šla vařit večeři pro tatínka. Měly špagetinky s boloňskou omáčkou. 
„Výborné!“ pochvaloval si tatínek. Když se miminko probudilo, dostalo 
kašičku a jahůdkový čajík. Pak ho maminka šla vykoupat. Dala ho do 
vaničky a umyla mu voňavoučkým šamponkem vlásky. Pak mu dala 
krásné oranžovoučké pyžamko a uložila do postýlky. „Slaďoučké sny,“ 
dořekla a odešla z ložnice. Pak se s tatínkem koukali chvilinku na 
televizku a šli si také hajnout.

Romana Keřková, 7. tř.
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Škvořetice

nevíme, ale televize už na nás 
nemá peníze.´ Takže dodnes 
nevím, jestli jsem z toho byl 
tenkrát už venku nebo ne.“

Na závěr proběhla 
autogramiáda, kdy úspěšný 
novinář podepisoval divákům 
tři své tituly. Celou akci 
uspořádala obec Škvořetice. 
Ještě před odjezdem do Prahy 
pronesl Josef Klíma jednu 
velkou a nezpochybnitelnou 
pravdu o novinářské profesi 
za stávajících politických 
poměrů: „Víte, proč se u nás 

žurnalisti nevraždí jako třeba v Rusku? Protože v České republice, ať 
vypátráte a zveřejníte sebešokující skutečnosti, nikdo se tím nezabývá, 
nikdo na to nereaguje, všechno se zametá pod koberec. My novináři 
suplujeme práci policie, suplujeme práci soudců a nejenže to není nic 
platné, takhle je to špatně!“ A s tím nelze než souhlasit.

Vladimír Šavrda

Na Mikulášské nadílce ve 
Škvořeticích zazněl i názor, že dnes 
jsou čerti moc hodní

„Když jsem byl malý, tak to na Mikuláše probíhalo docela jinak než 
teď. Čerti byli daleko přísnější a strašili, co se do nás vešlo. Dnes jsou 
moc benevolentní,“ svěřil se na půdě škvořetického kulturního domu 
v sobotu 29. listopadu, kdy tam probíhala mikulášská nadílka, zdejší 
živnostník Miroslav Vylita. 

Na Mikulášskou nadílku, kterou tradičně pro děti pořádala Obec 
Škvořetice a Disko Babylon Škvořetice, přivedl svého osmiletého synka 
rovněž Mirka. Ten přiznal, že se Mikulášova pekelného doprovodu 
trochu bojí: „ Protože jsem přes rok malinko zlobil. Ale připravil jsem 
si pro ně koledu, takže se nade mnou snad slitují,“ doufal sympatický 
klučina, kterého pekelníci v minulosti také pozlobili. A to tím, že mu 
nadělili uhlí.

Mikulášská nadílka se jako obvykle vydařila a jako obvykle pořadatelé 
zaznamenali hojnou účast malých návštěvníků. Tentokrát na parketě 
prožilo pěkné odpoledne padesát dětí jak domácích, tak přespolních. 
K tanci a dobré náladě přítomnému „ potěru“ hrála reprodukovaná 
hudba DJ Martina Drába z Blatné. 

Samotnou návštěvu svatého Mikuláše s doprovodem přečkalo školní 
a předškolní osazenstvo bez sebemenší újmy na dušičce, i když ji sem 
tam nějaké ty slzičky okořenily. Mezi dětmi se objevil zřejmě i budoucí 
politik, který tváří v tvář pekelné moci sliboval o překot všechno, co mu 
slina na jazyk přinesla. I to, co nemohl splnit. Kolik našich politiků asi 
takhle začínalo svou slibnou kariéru?

Vladimír Šavrda

Škvořetické ženy odstartovaly seriál 
„ Punč - párty“

Nápad na uspořádání historicky první „ Punč - párty“ ve škvořetickém 
hostinci vznikl spontánně mezi místními ženami. Od slov a myšlenek 
nebylo daleko k činům. Aby nedošlo k mýlce, celá akce měla pracovní 
náplň s podtextem vánoční pohody. „Rozhodly jsme se, že volné 
odpoledne věnujeme vlastnoruční výrobě adventních věnců,“ uvedla 
vše na pravou míru organizátorka Martina Kramlová. „Přitom si pustíme 
koledy, uvaříme punč, grog a svařené víno. Tvorba dle vlastních představ 
a vlastní fantazie. Ale především jsme si chtěly vykouzlit neformální 
setkání, plné předvánoční atmosféry a relaxace,“ zdůraznila.

A to se skutečně podařilo. A nejen to. Během několika hodin vznikly 
pod šikovnými prsty škvořetických žen adventní věnce neskutečného 
půvabu a něhy. Páni tvorstva, kteří s příchodem večerních hodin zavítali 
rovněž do hospůdky, měli co obdivovat a chválit.

Vladimír Šavrda

Slavný reportér Josef 
Klíma představil 
ve Škvořeticích 
svou profesi i z té 

veselejší stránky
Jméno Josef Klíma má břink a to i mimo novinářské 

kruhy. Tento bezesporu nejpopulárnější investigativní reportér v České 
republice, který veřejnost oslovil prostřednictvím pořadů „Na vlastní 
oči“, „Soukromá dramata“ a v současnosti ji provází nešvary mateřského 
národa v cyklu „Očima Josefa Klímy“, natočil za svoji kariéru přes 400 
reportáží, napsal třicet knih a pravidelně přispívá do Lidových novin. 
A ve čtvrtek 20. listopadu jsme ho mohli bouřlivým potleskem přivítat 
ve Škvořeticích. S noblesou, elegancí a vtipem si během několika minut 
zcela podmanil všech pětašedesát přítomných fanoušků. Jeho z 95% 
veselý sólo výstup se přiléhavě jmenoval „Život reportéra Josefa Klímy 
aneb Někdo to rád horké“ a byl prokládán hudebními čísly, neboť mimo 
jiné zapálený muzikant si sebou do Škvořetic přivezl i klávesy.

Členy svého fanklubu hned v úvodu potěšil tímto prohlášením: „Na 
setkání s občany se většinou dostavím unavený, ale odjíždím osvěžený 
jako z lázní. Čili bych za vystoupení neměl brát peníze, ale naopak ještě 
platit vám.“

I když hovořil o vážných 
aspektech své profese, bravurně 
naservíroval obecenstvu ten 
veselejší pohled na celou 
záležitost. Tak to bylo i při 
oživení starého případu, kdy se 
Josef Klíma a jeho kolega Janek 
Kroupa ocitli v ohrožení života 
a byla jim přidělena ochranka: 
„Tenkrát jsme natáčeli sérii 
reportáží o skupině lidí, za 
kterými v různých částech 
republiky zůstávali mrtví. Tato 
úmrtí bývala vydávána za 
sebevraždy, i když měl třeba 
nebožtík v srdci tři bodné rány. 
Tehdy nás přímo varovalo 
podsvětí, že po nás jdou nájemní 
zabijáci. Janek Kroupa se uklidil 

do nemocnice, protože zrovna v tu dobu měl po ragby urvané rameno 
a mně televize Nova zaplatila ochranku. Ta mně každé ráno prohlížela 
auto, jestli tam není výbušnina. Jednou jsem se se svými budyguardy 
pohádal, protože mně nechtěli pustit na koncert Rolling Stones, kam 
mířilo na 70 000 diváků a já bych se tedy v tom lidském moři pohodlně 
ztratil. Pak se po třech týdnech znenadání přišli osobní strážci rozloučit. 
Na otázku, zda už tedy nebezpečí pominulo, rozpačitě odvětili: ´To 
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Tchořovice na 
sklonku roku 2014
Lampionový průvod
17. listopadu v Den boje za svobodu 

a demokracii se sešly děti s rodiči 
u vlakové zastávky. V rukou dětí nechyběly 

malé či velké lampióny. Tradiční lampionový 
průvod pořádaný v naší obci již několik let bývá 

k radosti všech zakončen občerstvením u místní kapličky.

Vítání občánků
22. listopadu jsme v naší 

obci slavnostně přivítali mezi 
tchořovické občánky tři děti 
– Markétu Matějkovou, 
Jakuba Cinka a Mikuláše 
Śimůnka. V opravené a no-
vým nábytkem vybavené 
místnosti obecního úřadu 
zazněly tóny houslí v podá-
ní Hanky Honzové a Ondry 
Oulehleho pod vedením Ivety 
Balkové. Tyto tóny zahájily slav-
nostní sobotní odpoledne. Své nové 
kamarády přivítaly také tchořovické děti svým 
vystoupením, které s nimi připravila paní Milena Bolinová.

Zahájení adventu
30. listopadu jsme v místním pohostinství zahájili advent prodejní 

výstavou vánoční dekorace. Nechyběla ani tvořivá dílna pro děti. Advent 
trvá necelý měsíc a pro většinu z nás je toto období plné shonu – pečení, 
úklid nebo nákupy. Doufám, že všem přítomným se stalo toto nedělní 
odpoledne doplněné koledami zpestřením běžného všedního života, že 
jsme na chvíli zapomněli na každodenní starosti a dýchlo na nás alespoň 

trochu z té vá-
noční atmosféry. 
Poděkování patří 
těm, kteří s se-
bou přinesli na 
ukázku některé 
druhy vánočního 
cukroví. Odmě-
nou jim byl malý 
p ř e d v á n o č n í 
dárek. V podve-
čer jsme potom 
rozsvítili vánoční 
strom u místní 

kapličky. Předvánoční atmosféru dotvořil betlém z dílny paní Hanušové 
z Kocelovic umístěný v kapličce.

Nový rok 2015
Vážení spoluobčané,

poslední dny roku 2014 jsou již minulostí a my vstupujeme do 
nového roku 2015. Děkuji všem našim občanům, kteří se v roce minulém 
podíleli na organizování různých akcí, pomáhali při úklidu v obci, sekali 
trávu okolo svých domů nebo jiným způsobem přiložili ruku k dílu, 
aby se nám v naší obci líbilo a dobře žilo. Ráda bych Vám touto cestou 
popřála do nového roku 2015 především hodně zdraví, osobní pohody 
a spokojenosti. Radujme se z každého dne i z každé maličkosti, která 
se nám podaří. Všímejme si více svého okolí. Kolem nás jsou lidé, kteří 
možná potřebují naši pomoc. V dnešní uspěchané době nemáme moc 
času na přemýšlení, ale i přesto se snažme občas se pozastavit a věnovat 
chvilku svým blízkým. Snažme se pozorněji naslouchat druhým, abychom 
jim porozuměli a pochopili je. 

Eva Křivancová, starostka obce

Tchořovice

Významné narozeniny škvořetických 
a pacelických občanů

V měsíci září oslavili tito škvořetičtí: Marie Jakubcová /91 let/, Marie 
Slezáková /88 let/ a Hedvika Hroudová /81 let/. Říjen byl významný pro: 
František Rod /90 let/, Libuše Pešková /87 let/, Emilie Týmová /83 let/, 
Marie Židová /82 let/, Zdeňka Mikešová /70 let/. V měsíci listopadu 
životní jubileum oslavovali: Jiřina Chramostová 
/84 let/, Marie Kadlecová /81 let/ a Ludmila 
Šornová /81 let/. Měsíc prosinec znamenal 
dovršení věku 83 let u pana Františka Melouna.

Všem jmenovaným touto cestou přeje 
Obecní úřad Škvořetice v čele se starostou 
Lubomírem Novým pevné zdraví, mnoho lásky, 
štěstí a životního optimismu.

Vladimír Šavrda

Pátý ročník turnaje v křížové sedmě 
Petr Coňk ve Škvořeticích založil tradici prosincových turnajů 

v křížové sedmě. Letos obyvatele Škvořetic nečekaně ochromila smutná 
zpráva - Petr Coňk ve věku 32 let tragicky zahynul.

Jeho kamarádi Miroslav Mikeš ml., Jiří Holub a Karel Šorna ml. se 
rozhodli, že nejlépe uctí Petrovu světlou památku tím, že v jeho díle 
budou pokračovat. Turnaj, pojmenovaný nově po zesnulém, se tak 
nakonec v obecním hostinci přece jen konal. Na pátý ročník se dostavilo 
devatenáct dvojic.

Turnaj v křížové sedmě se protáhl až do jedné hodiny ráno. Poháry 
vítězů nakonec zdvihli nad hlavu domácí Miroslav Vylita a jeho spoluhráč 
Josef Týma z Pacelic. Ve stříbře se vykoupali Jiří Čabrádek st. a Jiří Kuřák 
ze Sedlice. Také bronzový post patřil zástupcům Sedlice Luboši Myšiakovi 
a Ladislavu Klímovi. Letos byl také udělen putovní pohár, samozřejmě 
na počest Petra Coňka. Putovní trofej zůstane ve škvořetické hospůdce 
vystavena až do příštího turnaje.

Vladimír Šavrda

7. ročník v ping - pongu vyhráli domácí
Za zelenými stoly se síťkou si to rozdalo šestnáct mužů, šest žen a čtyři 
hoši. Byli samozřejmě rozděleni do tří kategorií. I přesto, že tu nebyli 
žádní registrovaní „ dravci“, turnaj měl vysoce kvalitní úroveň a nebyla 
tu nouze o leckdy kaskadérské kousky, vyvolané zápalem a zaujetím pro 
dobrou hru.
Mezi kluky vybojoval cenné stříbro jedenáctiletý Jakub Navrátil. Dominik 
Ludvík ze sousedních Pacelic tedy po tvrdém střetu s Jakubem stanul na 
výsluní. Bronz byl souzen Michalu Venclíčkovi, nepopulární bramborové 
medaili neunikl nejmladší hráč turnaje Mirek Vylita.

Mezi ženami si nejlépe vedla Martina 
Kramlová. V závěsu ponechala 
Michalu Franzovou a Hanu Vylitovou. 
Čtvrtou pozici uhájila Veronika 
Týmová, pátý post nakonec patřil 
Lucii Týmové, s posledním šestým 
místem se musela spokojit Kateřina 
Vylitová.
Zvítězil Milan Navrátil, který všechny 
své soupeře vyřídil jako kolkovanou 
žádost. Obdiv za stříbrný pohár si 
právem vysloužil jeden z nejstarších 
hráčů turnaje Karel Šorna st. /61 let/. 
Prostě v té ruce to pořád je. Aby se 
to nepletlo, bronz si vysmečoval jeho 
syn, rovněž Karel.
Po celé odpoledne a večer byly pro 

sportovce veškeré nápoje s výjimkou tvrdého alkoholu zadarmo. Ceny, 
které opět věnovala obec Škvořetice a obdrželi je všichni účastníci 
turnaje bez výjimky, zahřály přítomné u srdce. I když o ně v důsledku 
až tak nešlo. Hlavní bylo udělat něco pro své zdraví a setřást vánoční 
kilogramy.

Vladimír Šavrda
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Vrbovny a vrbové proutí
V katastru obce Tchořovice a jejím blízkém okolí byla celá řada větších 

i menších velmi kvalitních vrboven, kde se pěstovaly, na tehdejší dobu, 
ty nejlepší odrůdy vrby košíkářské. Vrbovny produkovaly vrbové proutí 
v poměrně velkém rozsahu, které bylo ve své historické době, stejně 
jako dnes, značně žádáno, ale daleko více ceněno a využíváno. Vrbovny 
byly proto pravidelně obhospodařovány, to znamená, že byly pravidelně 
okopávány, obrývány, hnojeny, ve vhodnou dobu rekonstruovány 
a pravidelně a důsledně seřezávány. Seřezávání se provádělo nejčastěji 
v zimních měsících, výjimečně i v časném předjaří. Jednalo se o práce 
sezónní, při kterých pracovali muži i ženy. Seřezávané hlavy vrb měly 
nevšední, ale i zajímavý název „rakovice“. Seřezávání se provádělo 
speciálními noži, zvané „ žabky“, vyráběné v místních kovárnách.

Pruty byly na místě výroby tříděny podlé délky, průměru a někdy 
i podle zbarvení kůry, 
svazovány do otýpek po 
4-5 kopách, výjimečně 
i o více kusech. Následně 
byly sváženy do lnářské 
bažantnice, aby byly odtud 
expedovány k odběrateli 
s využitím blízkého 
nákladního vlakového 
nádraží ve Lnářích.

Je zcela pochopitelné, 
že vrbové proutí bylo vyu-
žíváno i pro místní spotře-
bu. V každé obci byla celá 
řada zručných košikářů, 
kteří vyráběli spotřební košikářské zboží nejen pro svoji potřebu. 

Velkostatek ve Lnářích nejen že vrbovny vlastnil a pěstování vrbo-
vého proutí podporoval, pamatoval i na výchovu „košíkářské mládeže. 
Kolem roku 1900 byla založena ve Lnářích košíkářská škola Theodorem 
Mokrým.
Jsou známy následující lokality: 
o U rybníka Vitanovy - na jižní straně od rybníka v bývalé daňčí 

oboře, nedaleko hájenky, dnes Hydrobiologické stanice. Zánik 
je datován do roku 1925. Byla jedinou vrbovnou, kde se vrbové 
proutí v době mízy loupalo nebo v zimě vařilo. Důvodem a tím 
i jistou možností byla stálá přítomnost pracovníků, pro které byla 
tato činnost doplňkem péče o zvěř v oboře. 

o U rybníka Smyslov - na jižním okraji rybníka v těsné blízkosti 
bývalé myslivny. Byla založena 14. 2. 1913 u příležitosti stříbrné 
svatby barona Lilgenau. Zaniká kolem roku 1920.

o U rybníka Starý - v Ruském /Válečném/ Háji při severovýchodním 
okraji rybníka Starého. Zaniká pravděpodobně mezi léty 1917- 
1920, v době, kdy byla připravována stavba pomníku pro padlé 
vojáky v první světové válce. 

o U rybníka Nový - na jižním okraji rybníka po pravé straně cesty za 
odbočkou na Hradiště. Tato vrbovna zaniká přirozenou cestou po 
roce 1949, kdy nebyla využívána a ani obhospodařována.

o U rybníka Hořejší - s velkou pravděpodobností, i když to není 
písemně doloženo, byla rozsáhlá vrbovna na okraji rybníka jižně 
od hájenky v bývalé bažantnici. Její zánik spadá do období před 
rokem 1914. 

Karel Krejčí, kronikář obce

 Nůž na seřezávání vrbového proutí

Hasičské prosincové akce ve 
Tchořovicích
Čertovské řádění 

V páteční podvečer 
5. 12. se obcí rozlehl 
zvuk řinčících řetězů 
a kravského zvonu. 
To obcí procházeli 
čerti s Mikulášem 
a andělem a nadělovali 
všem dětem u nich 
doma, co si zasloužily. 
Téměř ve většině dětských 
tváří se objevila jiskřička 
obav, ale následně se rozzářila 
jejich očička při pohledu na nadílku. 
Mikuláš si vyslechl spoustu básniček i písniček, a protože všechny děti 
přísahaly, že se polepší a budou hodné, tak i anděl měl spoustu práce 
s nadělováním. Jen čerti zase vyšli naprázdno a žádnou dušičku jim 
nedovolil Mikuláš odnést do pekla. 

Následující den 6. 12. se konala v místním pohostinství dětská 
mikulášská zábava. Děti si čekání na Mikuláše zkrátily zdobením 
stromečku, malováním, vystřihováním a tancem. Všem dětem se jistě 
líbilo a od Mikuláše dostaly bohatou nadílku. 

Vítáme u nás Vánoce
Pár dní před Vánocemi jsme se s místními dětmi sešli v místním po-

hostinství, abychom ozdobili perníčky a společně si procvičili pár kla-
sických i modernějších koled na naše 
tradiční zpívání u stromku. Den 
před Štědrým dnem v 17 ho-
din nastala ta pravá chví-
le, kdy se sešla většina 
tchořovických na návsi 
a za doprovodu pí A. 
Čadkové na kytaru 
zapěly děti tradiční 
i novodobé koledy. 
Pokud někomu byla 
zima, mohl si dát hor-
ký svařáček, který byl 
nabízen i v dětské neal-
ko verzi. Děti pak rozdaly 
nazdobené perníčky. 

Mezi všemi panovala ta pravá 
vánoční atmosféra, popovídali jsme si, 
popřáli šťastné a veselé svátky a s dobrou náladou se rozešli do svých 
domovů.

Krmení zvířátek v lese
Na Štědrý den jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese a v odpoledních 

hodinách jsme se již popáté vypravili s dětmi na procházku do lesa. Tam 
jsme pod stromy i na ně nadělili hromadu dobrot, aby měla zvířátka 

hezké Vánoce. Po krásné skoro tříhodinové vycházce jsme se vraceli 
domů s červenými tvářemi, dobrou náladou a těšením se na Ježíška.

Vánoční přátelák v pozemáku
V neděli 28. 12. se konal na plácku pod sádkami 1. ročník vánočního 

přátelského utkání v pozemním hokeji, hlavním organizátorem byl M. 
Cink společně s místními hasiči. Příznivců se sešlo hojně, sestavila se 
čtyři družstva a všichni si tuto akci užívali. Komu nestačil na zahřátí 
pohyb po provizorním hřišti, tak si mohl přilepšit horkým svařáčkem, 
čajem či výbornou polévkou, v nabídce bylo i vánoční cukroví. Akce se 
moc povedla a už se moc těšíme, jak budeme příští rok hrát znovu.          

Martina ČadkováTříkrálová sbírka ve Tchořovicích – zleva Denisa Fejtlová, Anežka Bolinová, Adéla 
Ptáčníková, Jiří Čadek, Matěj Mužík, Jarda Čadek. Foto Milena Bolinová

Foto Lucie Mužíková

Foto Martina Čadková
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Velká Turná

Výlov Rybníčku 
„Louž“
V sobotu 29. listopadu 2014, zorganizo-
val nájemce obecního rybníčku „LOUŽ“ 
p.Ladislav Charvát tradiční podzimní vý-

lov. Na tuto podívanou se sešlo spoustu 
kamarádů a pozvaných hostů. Po nočním 

hlídání lovyště, byl v dopoledních hodinách 
zahájen výlov. Do studené podzimní vody se vydali 

tři lovci. Vylovené ryby byly 
přenášeny do připravených 
kádí na hrázi. Pro malé děti to 
byl nezapomenutelný zážitek. 
Pro rodiče už takový ne, když 
viděli své ratolesti jak se má-
chájí ve studené kádi a honí 
kapry. Zřejmou radost s kapi-
tálního úlovku měl p.Zdeněk 
Charvát, který tento úlovek 
s radostí potěžkával. V bah-
nité zátoce se našlo i několik 
sladkovodních škeblí.

Poslední ryba byla vylove-
na, poslední pivo a rum byly 
dopity a výlov pro letošek 
končí.

Provoz Hospody Na Rozhrání
Obecní „Hospoda Na Rozhrání“ ve Velké Turné má od 1. prosince 

2014 nové provozovatele, manžele Szabovi. Provozní doba hospody 
zůstává v zaběhlých kolejích. Pivní nabídka je DUDÁK 11% světlý ležák 
a Klostermann, polotmavý ležák. Pro děti se na jaro chystá nová točená 
limonáda. Je zde možné posedět ve stylově vybavené venkovské 
hospůdce, v zimě příjemně vytopené krbovými kamny a v létě ve stínu 
deštníku na venkovní zahrádce. K pivu si můžete objednat spoustu 
„pivních“ pochutin. V hospodě a přilehlém sálku je v průběhu roku 
pořádáno mnoho kulturních a společenských akcí např. posvícenská 
zábava, silvestrovská veselice, obecní bál, ochutnávka vepřových 
pochutin, dětský maškarní bál, výroční schůze, oslavy narozenin, 
sportovní turnaje ...

Provozovatelé Hospody Na Rozhrání manželé Szabovi Vás všechny 
zvou na příjemné posezení do naší hospůdky.

Mikulášská 
nadílka

Jako každoročně 
i letos navštívili 5. pro-
since děti v naší obci 
Mikuláš s andělem 
a čerti. Pro hodné děti 
měl Mikuláš s andělem 
připravenou sladkou 
nadílku, zato pro zlobi-
vé děti si rovnou došli 
čerti.

Tentokráte byli všechny navštívené děti hodné a pro čerty nebyla 
žádná práce. Do pekla se museli vrátit s prázdnou.

Rozsvícení vánočního stromu 
a osvícení betlému

Na druhou adventní neděli 7. prosince byl ozdoben a rozsvícen 
vánoční strom na návsi obce Velká Turná. Na tuto událost se vždy 
sejdou sousedé a při vyhrávání koled je tento strom v podvečer ozdoben 
a rozsvícen. Nesmí chybět ani něco teplého na zahřátí. V poslední zlatou 

neděli 21. prosince byla 
osvícena kaplička sv. Jana 
Nepomuckého a nově 
postavený betlém před 
oltářem v kapličce.

Vánoční 
turnaj ve 
stolním 
tenise

SDH Velká Turná po-
řádá v prázdninovém 
čase Vánoční turnaj ve 
stolním tenise. Z původ-
ního záměru zabavit děti 
o vánočních prázdninách 
se stal již 11 ročník to-
hoto turnaje. Původně 
se soutěžilo ve dvou ka-
tegoriích. Dopoledne 
děti a odpoledne rodiče. 
Jak šel čas, děti dorost-
ly a dnes hrajeme jed-
nu kategorii - dospělou. 
V sobotu 27. 12. 2014 od 
13:00 hod. byly zahájeny 
zápasy vánočního turna-
je. Do zápasů se přihlásilo 
14 hráčů. Podvečer vyvr-
cholil finálovým zápasem 
mezi Michalem Šípkem 
a Janem Varousem. Vítě-
zem letošního turnaje ve 
stolním tenise se stal Mi-
chal Šípek, který si odnesl 
vítězný pohár.

Výroční 
schůze SDH 
Velká Turná

Vyvrcholením celoroční práce SDH je výroční členská schůze. Letos 
byla naplánována na neděli 28. prosince od 19:00hod. do sálu Hospody 
Na Rohrání. Mimo jiné formální body jednání pronesl starosta sboru Ing. 
Miroslav Zobal poděkování Janě Kylbergerové, Anežce Turkové, Pavlu 
Barborkovi a hasiči Petru Zobalovi, za včasný zásah a vyproštění majitele 
z hořícího domu čp. 6 ve Velké Turné v nočních hodinách 27. září 2014. 
Starosta sboru Miroslav Zobal předal zachráncům pamětní plaketu 

Kapitální úlovek- rybníček LOUŽ

Mikulášská nadílka ve Velké Turné

Osvícení  betlému v kapli sv.Jana Nepomuckého

Vítěz turnaje Michal Šípek

Ocenění zachránci
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Záboří

Vánoční koncert v Záboří
V pátek, 19. prosince 2014 se konal v Záboří vánoční koncert, jako 

ostatně každým rokem v tento adventní čas. Koncert měl dvě části: o tu 
první, na návsi u rozsvíceného stromečku, se postarali šikovní žáci naší 
mateřské a základní školy. A že opravdu šikovní byli! S nadšením sobě 
vlastním přednášeli a zpívali to, co se ve škole naučili. I tentokrát byli ti 
nejmenší roztomilí, očka jim zářila v radostném očekávání věcí příštích, 
všichni se už těší na Ježíška. Ti starší brali své vystoupení zodpovědně ve 
snaze předvést co nejlepší výkon.

Vánoční poselství 
Dobrý anděl
V měsíci prosinci se děje ve školách 
mnoho akcí. V naší malé školičce se 
pilně zkoušelo pásmo pro veřejné 

vystoupení u vánočního stromku v obci 
Záboří. Děti při hodinách pracovních 

činností vyráběly vánoční dekorace 
a přáníčka. Nu a tu vznikl nápad obdarovat nejen 

sebe navzájem, ale i jiné děti, které naši pomoc potřebují. Některé třídy 
věnovaly peníze na konto UNICEF. Žáci prvního stupně a žáci 6. a 8. třídy 

Advent v Záboří
V neděli 30. 

listopadu od-
poledne byl za-
hájen adventní 
čas i v Záboří, 
na dvorku před 
h o s p ů d k o u 
U Divišů. Ve 
stánku bylo na-
bízeno různé 
vánoční zboží, 
perníčky, ozdo-
by, různé ad-
ventní věnce, 
svícny, sypané 
i pečené čaje, 
truhlářské vý-

robky. Zahřát jsme se mohli svařákem nebo grogem, ochutnat jsme 
mohli vynikající bramboráky, pečené na kameni. 

Jaroslava Vodičková

odevzdali ze svého kapesného 2 350,- Kč. Tento peněžní dar byl poslán 
poslední školní prosincový den na konto Dobrého anděla. Paní učitelky 
nás seznámily s činností tohoto nadačního fondu a přáním bylo, aby 
peníze pomohly rodině dítěte z našeho kraje. 

První lednový pracovní den přišla odpověď a my se dověděli, 
komu náš dar pomohl. Jedná se o rodinu, ve které žije malá čtyřletá 
postižená holčička Karolínka Valkovičová z Českých Budějovic. Narodila 
se s vrozenou vývojovou vadou mozku, která způsobila mentální 
i pohybové postižení. Navíc má Karolínka epilepsii a nemůže chodit. 
Navštěvuje speciální mateřskou školu v Českých Budějovicích. 

Rodina, kde pracuje jen tatínek, využije naše peníze na zajištění péče 
o Karolínku, rehabilitace a nákup speciálních pomůcek. Maminka nám 
napsala: „Naši Karolínku milujeme i s handicapem, který nejspíš bude 
trvalý. Bráška Filípek, který letos začal chodit do první třídy, bere svou 
sestřičku jako miminko a pořád se ptá, kdy bude už Karolínka velká 
a jestli bude chodit. Strašně moc si vážíme pomoci od Dobrých andělů. 
My i Karolínka posíláme velké poděkování.“

Rodina Karolínky přidala k poděkování i nejnovější fotku z jejích 
narozenin. A my už se nemusíme ptát jako Ivánek z pohádky Mrazík: 
„Jaký dobrý skutek mám vykonat?“, protože náš skutek už vykonán byl. 
Příště se zúčastníme opět. 

Dárci: žáci a učitelé ZŠ Záboří

s poděkováním. Dále byla na programu příprava blížících se oslav 110. 
výročí založení SDH Velká Turná. Tyto oslavy jsou naplánované na sobotu 
4. července 2015. 

Po hodnotící zprávě pokladníka, přišlo na řadu občerstvení a volná 
zábava. 

Probíhající práce a plán na rok 2015
V měsících prosinec 2014, leden a únor 2015 byly a budou prováděny 

práce na zimní údržbě místních komunikací. Úklid sněhu, prořezávka 
silničních příkopů od náletových křovin, čistění silničních příkopů 
a propustků. Při nepřízni počasí budou prováděny přípravné práce ve 
vnitřních prostorách budovy školy, kde bude v roce 2015 provedena 
III. etapa opravy budovy – přípojka plynu a obnova hydroizolace 
obvodového zdiva. V další fázi bude prováděna úprava vnitřních prostor 
pro spolkovou činnost a úprava pro bytovou jednotku. Tyto práce budou 
prováděny v rámci projektu, financovaného z dotací Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje 2015 (podaná žádost v celkové výši Kč 
325.000,-) a programu Ministerstva pro místní rozvoj, Program rozvoje 
venkova 2015 (rozpočet se připravuje). 

Pro rekreační areál Milavy se bude v letošním roce budovat ČOV 
v celkové hodnotě do 1.189.000,- Kč. V roce 2014 byla podána jedna 
žádost o dotaci na tuto akci z programu Ministerstva zemědělství. 
Žádost byla zamítnuta. V začátku roku 2015 by měl být vypsán ještě 
jeden dotační program, do kterého bude žádost obce podána. 

Dalším větším projektem je dokončení rozpracovaného územního 
plánu obce Velká Turná, který je ve třetí fázi zpracování. 

V rozpočtu jsou vyčleněny i finanční prostředky na nákup pozemků 
a nemovitostí pro potřebu občanů obce a obce Velká Turná.

Schválený rozpočet pro rok 2015 je:
o příjmy Kč 5.396.346,- (včetně financování Kč 2.553.945,-)
o výdaje Kč 5.396.346,-

Rozpočet obce Velká Turná je vyrovnaný.
Poplatky pro rok 2015:
o poplatek za svoz kom. odpadu Kč 450,- osoba/rok
o poplatek za svoz kom. odpadu Kč 225,- děti do 15let osoba/rok
o poplatek za svoz kom. odpadu Kč 600,- za rekreační obj./rok
o vodné Kč 45,- za 1m3

o stočné Kč 92,- za osobu/rok
o pes Kč 60,- pes/rok.

Čeká nás:
14. února 2015 sobota – Masopust – průvod masek po obci Velká Turná.
20. února 2015 pátek – Divadelní představení „Dovolená po Česku“ 
v sále Hospody Na Rozhrání.
21. února 2015 sobota – Obecní ples v sále Hospody Na Rozhrání.    
7. března 2015 sobota – Ochutnávka vepřových pochutin v sále Hospody 
Na Rozhrání.
21. března 2015 sobota – Dětský maškarní bál v sále Hospody Na 
Rozhrání.

Text a fotodokumentace Pavel Šípek, 
místostarosta obce Velká Turná 
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ZIMAZIMAZIMA
JE TADY!

Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

www.biomac.cz
více na

Nejširší sortiment
Navštivte naši prodejnu BIOMAC:Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

dřevěných briket•pelet

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

BLATNÁ

Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru?
www.internetjob.cz/kokos

Služby pro Váš domov
Nemáte někoho, kdo je ochoten pomoci:
	odstranit sníh,
	nařezat a nasekat dřevo,
	přidělat poličku,
	vyměnit žárovku,
	posekat zahradu,
	ostříhat živý plot
	a další drobné opravy a služby?
Jsem připraven Vám pomoci.

Volejte:  603 817 450 
Bohuslav Valach, Kadov - Pole

Divadelní soubor Čelakovský v Záboří
V neděli, 16.11.2014 jsme měli v Záboří možnost shlédnout komedii 

„Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra“ od anglického spisovatele 
Michaela Cooneyho. Představení se uskutečnilo v kulturním domě 
U Divišů. Vzala jsem s sebou i svého čtrnáctiletého vnuka s mírnou 
obavou, aby to náhodou nebylo mládeži nepřístupné. Těšila jsem se 
na svého milého spolužáka Pepu, který je dlouholetým členem tohoto 
divadelního souboru. Hra byla skvělá, tedy hlavně všichni její aktéři! 
S takovou radostí a nasazením nevidíme mnohdy hrát ani profesionály. 
Právem bylo představení odměňováno častými salvami smíchu 
a potleskem, což na konci ocenila i tato úžasná parta herců. Vždyť když 
se divák baví a dává to patřičně najevo, hercům se dobře hraje. Diváků 
se tentokrát sešlo opravdu hodně, domácích i přespolních, ne všichni 
mají možnost vyjíždět za kulturou do města, a tak tuto variantu uvítali. 
Že by se v Záboří začalo blýskat na nové časy, co se návštěvnosti akcí 
týká? Bylo by to jen dobře. 

Jaroslava Vodičková, Záboří

Na návsi se sešlo velké množství lidí, domácích i odjinud. I svařák 
tu voněl, většina dospělých sice ochutnala, ale tentokrát ani nebyl na 
zahřátí třeba, díky teplému počasí. Většina přítomných se po vystoupení 
dětí na návsi přesunula do kostela sv. Petra a Pavla, kde koncert 
pokračoval druhou částí. Tady už byla připravena skupina Cover Ladies 
Radky Smíškové. Spolu s ní vystoupily posluchačky Státní konzervatoře 
v Praze Radka Říhová, Jozefína Čermáková a Tereza Nálevková. Se 
zatajeným dechem jsme vyslechli písně známé i neznámé, jako Pie Jesu, 
Ave Maria, Modlitba pro Martu, Byla cesta ušlapaná, Už z hor zní zvon, 
Hallelujah…… Při modlitbě pro Martu mě až mrazilo v zádech a měla 
jsem dojem, že se musí objevit Marta Kubišová, tak zněl hlas Radky 
Smíškové. Závěrem došlo i na tradiční české koledy a tak kostelem 
zazněly tradiční: Jak jsi krásné Jezulátko, Nesem vám noviny, Půjdem 
spolu do Betléma i Tichá noc.

Při poslední písni Tichá noc se mnohým přítomným zaleskly 
v očích slzy. Nádherné hlasy všech účinkujících a nádherné prostředí 
nazdobeného kostela navodilo tu pravou vánoční atmosféru. Veliký, 
zasloužený aplaus, spokojeni museli být snad všichni.

Jen počasí vánoční nebylo, cestou z kostela jsme zmokli. Za 
nevšední vánoční zážitek patří právem poděkování všem účinkujícím 
na návsi i v kostele, pořadatelům i každoročnímu sponzorovi firmě 
HAPON Horažďovice za zapůjčení auta s ozvučením na vystoupení dětí 
u stromečku. 

Jaroslava Vodičková, Záboří

foto Jaroslava Vodičková
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             Svět krmiv 

 
           Spálená 440 (bývalá prodejna nářadí Pojer) 

            388 01 Blatná 

            telefon: 603 383 585 

            email: svetkrmiv@email.cz 

 

            Prodej krmiv(psi,kočky,hlodavci,exoti..) 

            Prodej krmných směsí a doplňků  

            pro hospodářská zvířata. 

 

            Krmné směsi jsou vyráběny  

            převážně z českých surovin. 

 

            Garantujeme trvale nízké ceny 

             a přátelské jednání. 

 

            Při větším odběru možnost 

             dopravy v blízkém okolí zdarma.�
�

            Těšíme se na Vaši návštěvu. 

O Větříkovi 
2. Jak se Větřík naučil foukat

Ještě před svítáním něco zašustilo v lískovém keři na okraji hájku. 
Probudil se tam Větřík, narodil se včera, vzpomínáte? Byl ještě docela 
malý, slabý, nezkušený, ani foukat ještě neuměl. Na dolní větévce 
břízy na něj zamávalo šestnáct lístečků, i ten třináctý, co se včera ani 
nepohnul, když mu ostatní mávaly. Ale dnes to Větříkovi vysvětlil: „Víš, 
já jsem ti včera nemohl mávat, protože na mně seděl mravenec, tak 
aby nespadl.“ Větřík se na něj usmál: „To nevadí.“ Pak se protáhl, zívl 
a řekl si, že se někam podívá, aby poznal svět. Proklouzl kolem břízek 
a tu uviděl silnici. Kampak asi vede?  Vydal se po ní a ta ho dovedla až 
ke vzdálenému městu. Ale trvalo mu to dlouho, že mu to šlo jen ztěžka, 
pomaloučku, ani byste nějaký větřík neucítili. U jednoho domku na okraji 
města nakoukl do zahrádky a vklouzl na dvorek. Jedna hospodyňka tu 
právě věšela na šňůru vyprané prádlo a povzdechla si: „Tak nevím, jestli 
mi to dneska uschne, vzduch se ani nepohne.“ Větřík se zastyděl, že 
neumí foukat, a raději se ze dvorku tiše vytratil  Chvíli jen tak bloudil 
po ulicích, co však dělat? Jak se naučit foukat? Zkoušel to všelijak. Tu 
zakýval odhozenou jízdenkou, tam zase osušil kapku rosy na lavičce na 
autobusové zastávce, ale zrovna tohle mu dalo moc a moc práce..  

Jak se tak potuloval, uslyšel náhle bubnování: tam tada dam dam, 
tam tada dam dam, ... Odkud je to slyšet? Zvědavý Větřík chvíli pátral 
a pak to zjistil – bubínek se ozýval z otevřeného okna ve školce. Větřík 
do něj nahlédl: děti právě cvičily.

„Upažit, vzpažit, ruce v bok, dřep a vztyk“. To se Větříku líbilo. Pak se 
děti honily, pak si hrály na školu a chvíli i zpívaly a počítaly: „Jedna, dvě, 
tři, čtyři, pět, cos měl, Janku, na oběd?“ A nejenom to, Větřík se tam 
naučil počítat až do deseti.

„Teď si uděláme větrníčky,“ nabídla dětem paní učitelka a ukázala 
na hromádku hůleček, korálků, špendlíků s barevnými hlavičkami 
a barevných papírů. „Pak půjdeme na zahradu a vyzkoušíme si je. Tak 
dávejte pozor, já vám ukážu, jak na to.“

„Jejda, větrníčky, to mi asi budou dělat dárečky,“ zaradoval se Větřík, 
a že se podívá, jak se ty větrníčky dělají. A tak tiše klouzal oknem do 

7. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.00 hodin, 
tradiční ples k oslavě místního řemesla, KD Chanovice 
(Haas Fertigbau, spol. s r.o. Chanovice)

Stálé výstavy v zámeckém areálu:
Expozice lidových řemesel Pošumaví
Historická místnost zámku Chanovice
Galerie Nositelů tradice lidových řemesel

Otevírací doba v zámeckém areálu a na rozhledně 
v Chanovicích přes zimní období jen pro skupiny 

minimálně pěti osob a dle předchozí dohody na obecním úřadě 
(minimálně den předem).                  
Obecní úřad Chanovice
Tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz  
www.chanovice.cz 

Skanzen - Expozici lidové architektury jihozápadních Čech 
buduje a spravuje Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech  
(tel. 376 323 525, 721 721 908).

Chanovice

mailto:obec.chanovice@email.cz
http://www.chanovice.cz
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Vážené čtenáři, 
Tajenky sudoku v poslední vydání SOBáčka s č. 41 byly opět různé: lehká verze – Mějme rádi, středně těžká verze – 
potěšme se, těžká verze – dokud jsme. Výherci: Ludmila Tesařová, Pole; Věra Kačínová, Lnáře; Aneta Šímová, Blatná. 
Uvedení úspěšní luštitelé si ceny mohou vyzvednout v kanceláři SOB nejpozději do středy 18. března 2015, popř. 
v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 42 zašlete tajenku a první řádek čísel z vyluštěného SUDOKU s označením oObtížnosti na 

E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz  nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 
Blatná a to nejpozději do středy 11. března 2015.

SUDOKU pro čtenáře SOBáčka opět připravil Stanislav Trávníček z Olomouce.
Radka Vokrojová
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třídy. Ale paní učitelce se to asi nelíbilo, protože řekla: „Děti, já teď na 
chvíli zavřu okno, je tu trochu průvan.“ A tak Větřík výrobu větrníčků 
neviděl. Byl však na ně moc zvědavý a jen netrpělivě čekal na zahradě, 
až se svými větrníčky děti přijdou.

Dočkal se. Děti už jsou tu, i větrníčky, jejda, ty jsou pěkné: červené, 
modré, zelené, bílé, žluté – ale co to? Větrníčky se netočí.

„Děti, dnes na zahradě není větřík, musíte do větrníčků foukat 
samy.“

„Jak to, že tu nejsem,“ zlobil se Větřík a zkoušel „hú, húú , húúú“. Ale 
větrníčky nic, jen se malinko pohupovaly.

A tu začaly samy děti: „Fúú, fúú, ...“ foukaly ze všech sil, „fúúú, fúúú, 
...“ a větrníčky se vždycky na chvilku zatočily. Některý více, jiný jen 
trošičku.

„Aha, tak se to asi musí!“ pochopil Větřík a začal foukat stejně jako 
děti: „fú, fúú, fúúú,...“

„Mně se točí sám!“ zajásal náhle chlapec s červeným větrníčkem. 
„Mně taky, mně taky,“ volal pak druhý se zeleným větrníčkem, pak tři 
děvčátka a pak další a další. A Větřík foukal a foukal „fúúú, fúúú“ a byl 
velice šťastný, že už to umí a že se dětem jejich větrníčky pěkně točí. 
Jen jedna dívenka držela smutně svůj žlutý větrníček a ten se netočil. 
Špatně si ho složila a teď se některé cípky chtěly točit doleva a jiné zase 
doprava, větrníček se jen tak kolébal a dívenka ronila slzičky. Nikdo si 
toho však nevšiml, děti se radovaly a Větřík celý šťastný z toho, jak jsou 
děti veselé, foukal a foukal do větrníčků, pak se rozběhl i dál a foukal 
do korun kaštanů, lip, javorů, akátů, topolů, bříz, smrků, borovic a jak 
se všechny ty stromy ve městě jmenovaly, nezapomněl ani na pět 
vysokých lip na náměstí. Ano, pět, dnes už si je Větřík dovedl spočítat.

Náhle uviděl, jak na lavičce v jedné ulici, právě na té, na níž ráno 
vysušil kapku rosy, sedí dva kluci, a jak tak čekali na autobus, jeden 
z nich pokládal na lavičku nějaké pomalované papírky, byly to karty 
s obrázky letadel..

„Pozor, ať ti to neodnese vítr,“ varoval druhý.
„Vítr?“ zasmál se první, „ takový větérek, co ten by, prosím tě, mohl 

odnést?“
To Větříka pozlobilo: „Já ti dám větérek,“ řekl si, fúúúú, vší silou foukl 

na lavičku a skutečně se mu podařilo jeden z těch papírků sfouknout  

na zem.
Druhý chlapec se zasmál: „Tak ti uletěl vrtulník! 
Větříka to moc potěšilo a povzbudilo, že už se mu teď nebudou smát. 

Zbytek dne se už jen tak potuloval po ulicích, ale nezapomněl se podívat 
ani na to pověšené prádlo a ze všech sil na ně zafoukal, až se začalo 
klátit sem a tam. Teď už Větřík cítil, že se mu dýchá a fouká stále lépe 
a lépe. 

K večeru vylétl z města a zamířil k domovu. Už mu nestačila silnice, 
ale vanul široce i po polích a po lukách. Když dorazil ke svému hájku, 
pozdravil svou známou břízu, zašuměl v její koruně, zatřásl jejími 
větvičkami, aby oprášil její lístky a uložil se ke spánku v lískových 
houštinách.
Co se Větřík naučí příště?  Ne bude to jinak. Větřík zjistí, že něco 
zajímavého umí a že o tom vůbec nevěděl. 
     Stanislav Trávníček
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