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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice

Slovo
pana starosty ...

Vážení čtenáři Velkoborských novin, 

vítám Vás u letního vydání obecního 
zpravodaje. V letošním roce měsíc 
květen opravdu dostál svému názvu, 
protože v tomto měsíci kvetlo snad 
všechno, co mohlo. Pyl létal všude 
a nejen alergici si „užívali“ tohoto 
nadělení. Pranostika „po božím těle 
do vody směle“, která letošní rok 
vycházela na 31. května, vůbec neod-
povídala vývoji počasí. Květen byl 
nadprůměrně teplý, a tak se do vody 
mohli plavci (ne otužilci) vrhnout 
mnohem dříve.
  V sobotu 5. května, v rámci oslav 
výročí osvobození republiky, do naší 
vesnice opět zavítala kolona historic-
kých vozidel americké armády. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout 
dobovou techniku a zbraně, které pou-
žívala americká armáda za druhé svě-
tové války. Dokonce i šeříky rozkvet-
ly.
  Srážkový deficit je v letošním roce 
opět velký, proto je potřeba šetřit s pit-
nou vodou a k zalévání používat vodu 
ze studní nebo děšťovou, kterou je 
potřeba zachytávat do nádrží. Na 
zeměkouli je stále stejné množství 
vody, a když konečně prší, tak na málo 
místech a v nepřiměřeném množství 
v podobě přívalových dešťů, kdy se 
voda nestačí vsakovat do země a stéká 
i se splavenou zeminou do vodotečí. 
Chování lidstva k přírodě je nám vra-
ceno zpět. Dá se říci, že naše republika 

je střechou Evropy, protože k nám 
žádná řeka nepřitéká, ale všechna voda 
odteče.
  Na dětském hřišti ve Velkém Boru 
je stále nepořádek. Žádám proto 
rodiče, aby po svých dětech uklízeli, 
nebo je k úklidu vedli. I k herním 
prvkům je potřeba chovat se s citem 
a ne všechno rozbíjet. Pokud takové 
chování dětí bude pokračovat, na hřišti 
zůstanou jen nezničitelné herní prvky. 
A to přeci nechceme.
 V sobotu 9. června proběhl v Jetenovi-
cích Dětský den, který si děti i dospělí 
opravdu užili. Počasí bylo nádherné, 
pro děti bylo připraveno hodně her 
a soutěží, občerstvení skvělé, tak co 
více si přát. Díky pořadatelům za obě-
tavost a přípravu.
  V úterý 12. června sehrál gymnaziální 
soubor ze Strakonic zpěvohru Lesní 
panna a Toman aneb Hody divých žen. 
Hlavní roli hrál místní student Jan Píc-
ka. Hra byla úžasně secvičená, výkon 
herců byl skvělý a diváci, kteří zaplnili 
celý sál, se smáli z plných plic a odnes-
li si krásný zážitek z tohoto představe-
ní.
  V pátek 22. června od 17 hodin pro-
běhne ve výstavní místnosti obecního 
úřadu vernisáž výstavy s názvem 
„ŠUMAVA“. Úvodem zahraje Duo 
bráchové a k ochutnání bude mimo 
jiné také pivo ze železnorudského pivo-

Výstava varu Belveder. bude přístupná 
i v neděli 24. 7. od 10 do 17 hodin.

V sobotu 23. června od 8:30 hodin 
se uskuteční na fotbalovém hřišti ve 
Velkém Boru Memoriál Páji Řezáče, 
který pořádá fotbalový tým Andělky. 
Zúčastní se hráčky AC Sparta Praha, 
Czech police team SKPŠ Praha, 
Devils Klášter, FC Fellite Praha, Pra-
sata Blovice, PS Křeč Mochtín, SK 
Interobal Plzeň a Andělky Velký Bor. 
V podvečer proběhne zápas mužů 
Velký Bor proti OldStars Žichovice 
od 17 hodin. O pouťovém víkendu 
budou na návsi připraveny pouťové 
atrakce firmy Flachs.

  V pátek 6. července od 18 hodin 
proběhne na myslivecké chatě opéká-
ní buřtů pro děti i dospělé. Přijďte si 
odpočinout a dětem dopřát pár zážit-
ků. Buřty s sebou. Tentýž večer od 18 
hodin začíná Velkoborská rybářská 
24hodinovka dvojic na rybníku 
u hřiště.

  V sobotu 18. srpna se na fotbalo-
vém hřišti ve Svéradicích uskuteční 
Hry bez hranic, ve kterých se utkají 
soutěžící družstva obcí Velký Bor, 
Chanovice, Svéradice a Slatina. 
Budou připraveny hry pro dospělé  
a určitě to bude velká podívaná a legra-
ce.

  Poslední sobotu o prázdninách,   
25. srpna, opět proběhne ve Velkém 
Boru tradiční Rozloučení s prázdni-
nami na myslivecké chatě.
 Na všechny akce jste srdečně zváni.



Obecní úřad
informuje

USNESENÍ
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor

konaného dne 30. května 2018 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru 

Zapisovatel:  Jana Fiřtová            6. 6. 2018

Ověřovatelé:  Robert Palečko          ……………   ……………… 

                                    Bc. Luboš Makrlík        ……………   ………………

          
   ……………   ……………… Starosta obce: Václav Zábranský

V letošním roce proběhnou volby 
do zastupitelstev obcí, které se 
budou konat 5. a 6. října. Kandidátní 
listiny volebních stran je potřeba 
podat do 31. července do 16:00 hodin 
registračnímu úřadu v Horažďovi-
cích.
  Změny ve vydávání občanských 

průkazů od 1. července 2018. 
Všechny občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji budou vydávány 
pouze s kontaktním elektronickým 
čipem, dosavadní OP bez čipu zůstá-
vají v platnosti – nebude prováděna 
hromadná výměna dokladů. Lhůta pro 
vydávání OP zůstává 30 dnů, bude 
však možno vydávat OP za správní 
poplatek do 24 hodin nebo 5 pracov-

ních dnů. O nový OP lze požádat u kte-
réhokoli obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností. Převzít OP je možno 
na úřadu v místě podání, nebo na obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, který si občan uvede do žádosti 
za správní poplatek 100,- Kč.

Změny ve vydávání cestovních 
pasů od 1. července 2018. Občan 
může požádat o vydání cestovního 
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to 
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
do 5 pracovních dnů u kteréhokoli 
úřadu obce s rozšířenou působností.

Novela zákona o silničním provo-
zu přináší změnu také ve vydávání 
řidičských průkazů. Od 1. července 
2018 mohou žadatelé podat žádost  

o vydání ŘP u kteréhokoli obecního 
úřadu s rozšířenou působností, tedy 
nikoliv nutně tam, kde mají trvalé 
bydliště. K žádosti se již nebude při-
kládat papírová fotografie.

Děkuji všem za ochotu a pomoc při 
přípravě a pořádání různých akcí 
aúklidu obcí. Nic se neudělá samo 
a uklizené obce jsou vizitkou všech 
občanů. A nezapomínejte, že přátelé 
jsou lék na všechno. Přeji Vám pře-
krásné prožití léta, hlavně šťastný 
návrat z dovolené, mějte se dobře 
abuďte stále zdrávi.

Václav Zábranský
         starosta obce

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
1.2. Program zasedání 
1.3. Rozpočtové opatření č. 2/2018 
1.4. Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad 
1.5. Účetní závěrku obce za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 
1.6. Přijetí dotace z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“ ve výši 250.000,-   

Kč na opravu vodovodu ve Velkém Boru – I. etapa 
1.7. Smlouvu o dílo s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko na tuto 
opravu 
1.8. Darovací smlouvy TJ Sokol Velký Bor, hokejistům Jetenovice, hasičům Velký Bor, Jetenovice, 

Slivonice, pěveckému sboru Velkobor, Svazu zdravotně postižených z. s. Šumava Horažďovice dle 
schváleného rozpočtu 

1.9. Smlouvy o zřízení práva stavby stavebníkům: 
a) p. p. č. 247/5 v k. ú. Jetenovice 
b) p. p. č. 247/2 v k. ú. Jetenovice 
c) p. p. č. 247/6 v k. ú. Jetenovice 
a pověřují starostu jejich podpisem 

1.10. „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti 2018 
 

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
2.1. Požádat o dotaci na projekt kanalizace a ČOV ve Velkém Boru 
2.2. Instalovat ve Slivonicích na určených místech zpomalovací prahy včetně dopravních značek 
 
3. Zastupitelstvo obce vydává: 
3.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku ze psů 
3.2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
3.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se ruší OZV č. 1/2011 – Požární řád obce 
 
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
4.1. Závěrečný účet DSO Radina za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 
4.2. Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 
4.3. Zprávu finančního výboru 
 

opravou
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  8:00 - 11:00

OÚ Velký Bor –

 

pro veřejnost   

 

Pondělí

                                  

Středa 

    

OÚ Velký Bor –

 

pracovní doba

  

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek 
     

Starosta tel.  724 232 262

   
 

Pošta Velký Bor
 

Pondělí   

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

 
COOP  Velký Bor

 
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek 

Pátek

Sobota 

Telefon   376 514 378

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

12:00 - 15:00

12:00 - 17:00

12:00 - 15:00

12:00 - 15:00

12:00 - 17:00

12:00 - 15:00

12:00 - 15:00

  13:00 - 16:00

  13:00 - 16:00

  8:00 - 11:00

  8:00 - 11:00

Telefon   376 514 267

7:00 - 11:00 11:30 - 13:00

7:00 - 11:00 11:30 - 14:00

7:00 - 11:00 11:30 - 13:00

7:00 - 11:00 11:30 - 14:00

7:00 - 11:00 11:30 - 15:30

7:00 - 10:30 

Telefon   376 514 226

Důležité
informace

Nemocnice Horažďovice a lékaři -  telefon

Záchranná služba
  

155
 

Ústředna nemocnice HD
 

376 334 211
 

Rehabilitace nemocnice HD

 
376 334 215

 MUDr. Bejvl

 

775 468 699

 MUDr. Brzáková

  

720 489 479 + 376 512 787

 
MUDr. Helm

   

777 262 592 čtvrtek

 
MUDr. Jehlík

  

376 512 306

 

MUDr. Koc

  

376 512 334

 

MUDr. Kolářová

   

739 939 640 středa

 

  

MUDr. Löffelmann 376 512 256

Svoz komunálního odpadu

 

MUDr. Marek 734 420 765 mimo Čt

739 227 979

Kadeřnictví Lenka Kabeláková

 

Čtvrtek

  

po telefonické domluvě
604 859 301

 

Knihovna Velký Bor

 

Úterý

  

17:00 - 19:00

  
 

 

     

 

 

 

Popelnice jsou vyváženy 1x za 14 dní. 

oslavenci v červenci 2018

oslavenci v srpnu  2018

60 let  Dagmar Motičáková    Velký Bor
70 let  Libuše Zrnová   Slivonice

65 let  Miroslav Šimon Slivonice
83 let   Květuše Brejchová  Jetenovice

75 let       Karel Haustein               Velký Bor
60 let       Jiří Janeček           Jetenovice

60 let  Václava Šimanovská  Velký Bor

 

 

Oslavencům přejeme 
hodně zdraví a štěstí.

75 let       Karel Kafka    Velký Bor
75 let       Velký BorJiřina Nováková          

   

    
MUDr. Ráčková (ORL)

MUDr. Jirásek (Pačejov) 733 253 553
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Mobil se ozývá.
    

Zamyšlení
P. Stanislava Bušty ...

K zvednutí vyzývá. Kdopak mi to asi 
volá? Beru mobil do ruky a hlásím se 
tím svým: „Bušta, fara Velký Bor.“ 
Zdraví mne známý mi hlas. I já zdra-
vím: Pěkně zdravím, pane starosto! 
Copak nového pěkného. A už slyším 
ono mi dobře známé: „To nám to letí, 
to to letí.“ A už vím, o čem bude řeč,  
tak odpovídám: „Tak už zase, už zase!“  
Oba víme, o co jde. Pan starosta 
Zábranský i já.  Chystá se další číslo 
Velkoborských novin, tak zda bych 
zase něčím nepřispěl. Tak jako obvyk-
le slibuji, že něco napíši. Snadno se 
slíbí, obtížněji se plní. Takže psát. Ale 
o čem? Většinou o tom moc nepřemýš-
lím a píši o tom, co mám právě, jak se 
říká, v hlavě, nebo co mi leží na stole 
ke čtení. 

Takže aspoň něco málo z toho, o čem 
ve své mysli, právě v těchto dnech, 
když je čas, uvažuji, čím se ve svých 
úvahách zabývám. Je toho jistě více, 
ale tak alespoň něco z toho. Dostal 
jsem nedávno takovou malou knížku, 
brožovanou, její název: „Jak katolická 
církev budovala západní civilizaci.“ 
Napsal to americký univerzitní profe-
sor Thomas E. Woods. Je to taková spíš 
odborná studie, ale je v ní uvedena řada 
zajímavých a dnes mnohými i záměrně 
přehlížených skutečností z dějin Evro-
py a vůbec Západního světa. Pro ty, 
koho by to zajímalo, jen několik 
poznámek ze zadní stránky této útlé 
knížečky…

„Západní civilizace nám dala zázra-
ky moderní vědy, blahobyt pramenící 
zekonomiky založené na volném trhu, 
bezpečnost zakotvenou v zákonech, 
jedinečný smysl pro lidská práva a svo-
bodu, dobročinnost – charitu jako 
ctnost, zdravotní péči - Červený kříž, 
péči o staré a nemocné, špitály - 
nemocnice, nádhernou architekturu 
aumění vůbec, sochy, obrazy, literární 
díla, hudbu, filosofii zakořeněnou 
v rozumu a bezpočet dalších darů, které 
naše civilizace – nejvyspělejší v lidské 
historii – bere jako samozřejmost. 
Odkud však vyvěrá toto bohatství?

Historická monografie profesora 
Thomase E. Woodse, Jr. přináší alter-
nativní pohled na úlohu katolické círk-

ve ve vývoji západní civilizace a jejího 
kulturního vlivu. Publikace celkem 
populární formou přibližuje: proč se 
moderní věda zrodila v katolické círk-
vi, jak katoličtí kněží rozvinuli ekono-
mické teorie svobodného trhu o 500 let 
dříve než Adam Smith, jak katolická 
církev vynalezla a vytvořila systém 
univerzit, vyvážená historická data 
o Galileově případu, jak západní právní 
systém vyrostl z církevního práva, jak 
církev humanizovala pohanský Západ 
trváním na posvátnosti každého lid-
ského života.

Tak to jen tak pro zajímavost, koho 
by to zajímalo, knížečka stojí za pře-
čtení, zejména v době, kdy církev je 
mnohde a mnohými tak nějak jaksi 
„očerňována“ z mnohých stran. Jistě, 
že ne všechno bylo ideální, ale toho 
dobrého bylo mnoho. A je možné tak 
nějak si po pravdě a nezaujatě odpově-
dět na otázku: Co dalo křesťanství 
lidem, našemu národu, Evropě, celé-
mu jak se říká Západu a vůbec světu? 
 V knížce je také taková pěkná, celý 
obsah shrnující věta, že křesťanství 
jako takové, nejenže významným 
dílem přispělo k vybudování „západní 
civilizace“, ale že ji vlastně vybudova-
lo. 

V jiném článku (o tom možná příště) 
je přirovnání Evropy k domu, v němž 
bydlí Evropané. A tak bych ještě rád 
něco málo zmínil o „domu velkobor-
ském“, v němž bydlí Velkoborští. 
Takže co tu bylo pěkného – pozoru 
azmínění hodného. Jistě vskutku něco 
velice pěkného, ba krásného prožili ti, 
kdo si udělali čas a přišli do velkobor-
ského kostela na „májový podvečer 
shudbou“. Zcela jistě naprosto nevšed-
ním, velkým, ba nezapomenutelným 
zážitkem byla vpravdě mistrovská hra 
na kytaru mistra pana Lubomíra Brab-
ce, který ve hře na klasickou kytaru 
svým uměním právem patří ke světové 
špičce. A můžeme být hrdí na to, že nás 
navštívil, a také můžeme být právem 
hrdí na náš pěvecký sbor Velkobor, 
který vedle tohoto velkého mistra 
hudby obstál se ctí a byl důstojným 
spolutvůrcem toho krásného, co jsme 
ten večer ve velkoborském kostele 
zažili, a to jak při samostatném vystou-

pení, tak i v provedení krásné písně spolu 
s panem maestrem Brabcem.

A snad jste si všichni všimli, že naše 
krásná obec Velký Bor ještě zkrásněla. 
Byla dokončena oprava fasády kostela. 
Díky všem, kdo se o to zasloužili, a nemé-
ně těm, kdo na tuto opravu finančně 
přispěli: Obci Velký Bor a všem ostatním 
dárcům. Ještě jednou upřímné díky! 

Takže letošní poutní slavnost Naro-
zení sv. Jana Křtitele oslavíme v našem 
kostele ve Velkém Boru od 9.30 hodin 
24. června slavnostní poutní mší svatou.  
Vychází to letos právě na neděli. A může-
me se jistě těšit i na krásnou hudbu a zpěv 
našeho chrámového pěveckého sboru 
Velkoboru. A tak důstojně tento svůj 
svátek oslaví náš památný starobylý 
farní kostel letos, jak se říká, v novém 
kabátě.

Ty, kdo mají výhrady k vyřezání části 
ozdobných dřevin u kostela na jižní stra-
ně, mohu uspokojit slibem pana starosty, 
že na místě odstraněných keřů bude co 
nejdříve provedena vhodná a jistě pěkná 
parková úprava. Vyřezání bylo nutno 
provést z toho důvodu, aby byl přístup ke 
stěně kostela na této straně k provedení 
nového nátěru fasády. Práce nebyly ten-
tokrát prováděny na lanech jako v přípa-
dě opravy věže, ale ze žebříků. A v nepo-
slední řadě odstranění části porostu jistě 
prospěje i zdivu kostela na této straně. 
A jako se říká, že kam nechodí slunce, 
tam chodí lékař, stejně tak stíněná zeď se 
hůře zbavuje vlhkosti, a to jí zcela jistě 
neprospívá jak zvenku, tak hlavně 
zevnitř.

Když už jsem u těch poutí, tak letošní 
poutní slavnost v kapli Navštívení 
Panny Marie v Jetenovicích bude           
v neděli 1. července od 9.30 hodin (mís-
to nedělní mše svaté ve Velkém Boru – 
tam mše sv. tu neděli mimořádně nebu-
de). A ještě zpátky na Velký Bor. Zcela 
jistě jste si také všimli, jak zkrásněl 
vzhled křížů v naší obci i jejím okolí. 
Velké díky panu starostovi a všem, kdo 
na tom mají zásluhu a podíl. Tak jen tak 
dál: za Velký Bor stále krásnější, aby se 
nám v něm dobře, ba stále lépe žilo. 

A závěrem ještě jedno velké poděko-
vání, ba mnohé díky všem, kdo pro to 
něco dělají.

Stanislav Bušta
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Zdobení a stavění májky
30. 4. 2018 ve Velkém Boru

Lesní panna a Toman
12. 6. 2018 v sále Kulturního domu ve Velkém Boru

Divadelní soubor DOGA se představil se zpěvohrou na motivy F. L. Čelakovského 
Lesní panna a Toman aneb Hody divých žen. DOGU tvoří studenti Gymnázia Strakonice 
a hlavní role Tomana připadla Janu Píckovi, který se jí zhostil skvěle. Účast byla hojná 
a všichni se báječně bavili. Budeme věřit, že k nám DOGA ještě v budoucnu zavítá.

Jahodová šťáva
za studena

Ingredience  

2 kg jahod 
1 litr vody
2 celé citrony
cukr (med)

na dochucení:
skořice, máta, meduňka, bazalka

Postup:

Jahody rozmačkáme ve vodě. Přidáme citrony (dle chuti skořici, 
mátu, bazalku - pro jistotu méně, přebíjí chuť jahod).
Odstavíme do studené a temné místnosti na 2-3 dny. Párkrát promí-
cháme. Po vyluhování přecedíme přes plátýnko. Kolik šťáva váží, 
tolik přidáme cukru (medu). Přivedeme k varu a za občasného 
míchání vaříme 20 minut. Po uvaření přidáme na 1 litr velkého paná-
ka alkoholu (např. slivovici). Naléváme do umytých sklenic horké. 
Šťávu ve sklenicích můžeme zavařit.

Dobrou chuť přeje
      Lucie Šilhavá
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V neděli 24. 6. 2018 se na svatého 
Jana Křtitele uskuteční ve Velkém 
Boru pouť. Když se řekne slovo pouť, 
tak si pod tímto pojmem každý něco 
představí. Děti houpačky a kolotoče, 
ženy hromadu práce s pečením koláčů 
a přípravou oběda a muži možná příle-
žitost dát si šťavnatý pouťový řízek. 
Kde je ale původ takové poutě? Jsou 
dnešní poutě stejné jako kdysi, nebo již 
pozbývají svůj význam? Pojďme se 
podívat na jejich prvopočátek. 

  Poutí se nazývali pobožné návštěvy 
posvátných míst. Cílem bývalo nějaké 
vzdálenější poutní místo, kde se lidé 
modlili a prosili za vyslyšení proseb. 
V Čechách bývalo takových míst na 
dvě stovky. Mezi nejznámější patřila 
např. Svatá Hora. Pouť bývala velikým 
svátkem pro celou vesnici a okolí. Cho-
dit na poutě bývalo dříve na venkově 
zvykem, dokonce se dá říci, že se cho-
dit muselo. Lidé mívali v paměti pout-
ní neděle tak, jak šly za sebou, a nevy-
nechali ani jednu. Poutníci byli mnoh-
dy i více dnů na cestě. Po cestě přespá-
vali v hostincích, ti chudší i pod širým 
nebem. Nezapomínalo se ani na ty, 
kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo 
stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci 
pro ně nakupovali svaté obrázky, 
růžence a jiné památky, které měly 
připomínat pouť na svaté místo.

Poutě neznamenaly pouze putování 
k nějakému posvátnému místu, ale šlo 
i o slavnost uctění památky světce, 

kterému byl kostel zasvěcen. 
Jak plynula doba, měnila se i povaha 

a smysl poutí. Od původního nábožen-
ského významu až po dnešní zábavní 
charakter. Ke změně podoby poutí 
přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci 
všelidovou, které se zúčastňovaly 
všechny společenské vrstvy.

Pouťová neděle ve vsi byla ve zna-
mení stánků, houpaček, kolotoče, 
střelnice a chybět nesměly ani proda-
vačky kyselých okurek. Místy zavítal 
na pouť i potulný varietní umělec akar-
tářka či planetářka. Pravý pouťový 
ruch vypukl teprve po skončení mše 
(kostely bývaly přeplněny k prasknu-
tí). Všude zavládl zvukový chaos. Děti 
obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty 
zas cukrářské boudy nabízející velká 
perníková srdce. Mládenci je kupovali 
bez ohledu na cenu. Za ně totiž měli 
šanci získat jiné – srdce děvčete. Kves-
nické pouti patřila i odpolední veseli-
ce, kam mířila místní chasa a kde se 
tancovalo až do rána. 

Sami si nyní můžete udělat obrázek 
o tom, jak moc se dnešní pouť od dob 
minulých změnila. A přitom to bývala 
taková krásná sváteční příležitost, na 
kterou se každý těšil. Lidé se radovali, 
scházeli se dohromady a těšili se z dob-
rého jídla a pití 

Nedá mi nezmínit se o jedné 
šumavské pouti, která se mně jako dítě-
ti velice vryla do paměti. 

Na krásném šumavském místě zva-
ném Horní Kochánov se každoročně 
poslední květnou neděli koná pouť. Říká 
se jí „pouť U Zajíčků“. Je to skutečně 
nádherné místo ve vysoké nadmořské 
výšce, kde byste marně hledali civiliza-
ci. Pod lesem ve svahu zde stojí kaple 
Panny Marie Lurdské, která byla posta-
vena místním hospodářem jako vděk za 
to, že se živ a zdráv vrátil z I. světové 
války k manželce a dětem. Na pouť k Za-
jíčkům chodí procesí v čele s panem fará-
řem, a to z osady Keply, která je vzdálena 
přibližně 2 km. 

Když jsem byla dítě, vzal nás můj otec 
na tuto pouť. A my jsme se nemohli 
dočkat chvíle, kdy se před námi otevřou 
brány nikdy nekončící zábavy plné hou-
paček a kolotočů. Jaké však přišlo zkla-
mání, když jsme došli na místo a houpač-
ky nikde. Všude jen mraky lidí, jedna 
kaplička, louka a les. Nebudu zapírat. 
Uronila jsem mnoho slz a byla hodně 
zklamaná.  

 Dnes ale s odstupem času vidím tuto 
pouť jako jednu z nejhezčích vůbec. 
Ryze čistých, tradičních. Člověk sedí 
ukapličky na mezi, poslouchá kázání 
pana faráře, dýchá čerstvý vzduch ako-
chá se krásami Šumavy. Je zde opravdu 
panenský klid, nádherná příroda a hlav-
ně se tady potkáte se spoustou lidí, se 
kterými se běžně nestýkáte. Na tuto pouť 
se totiž sjíždí lidé ze širokého okolí, je 
vyhlášena svojí jedinečností

Nezbývá než si přát, aby se tradice 
zachovávaly i pro další generace a poutě 
zůstávaly stejně krásné, jako tomu býva-
lo kdysi. Lucie Oudová

Zdroj: www.ceske-tradice.cz

Vzpomínky pamětníků

Přijede k nám pouť

Paní Kolářová, jaký vidíte rozdíl 
v pouti dnes a tenkrát, když jste byla 
malá holka?

Dnes se poutě slaví jinak než tenkrát. 
Pokud se jedná třeba o pečení, tak 
dříve se na poutě připravovaly pouze 
pouťové koláče. Dnes už se v domác-
nostech peče i cukroví, hlavně linecké. 
A pokud jde o pouťový oběd, tak ten 
byl většinou dvou až tříchodový. Za 
mých mladých let se přes týden maso 
vůbec nejedlo, a proto když nastal čas 

slavnostní, mezi který poutě patřily, 
tak se hodovalo dosyta. Většinou se 
připravovala kachna se zelím, svíčko-
vá a pak třeba ještě i řízky. 
Konaly se na Boru také pouťové 
tancovačky?
Ano, bylo to vždy v neděli. Třeba už od 
třech hodin odpoledne. 
Jak to bylo s pouťovými atrakcemi?
Za mého dětství (za války) ve Velkém 
Boru žádné pouťové atrakce nebyly, 
ale později přeci jen občas přijela 

pouť. Většinou jen malý řetízák a hlavně 
střelnice. Stánky nebývaly vůbec.  
V čem byla pro vás pouť výjimečná?
Já jsem se vždycky hrozně těšila na to, že 
se sejde celé příbuzenstvo. Tatínek měl 
pět sourozenců, tak nás bylo opravdu 
hodně. Díky velkému počtu pozvaných 
se prostíralo venku na zahradě. Řekla 
bych, že tenkrát byla větší družnost rodi-
ny, než je teď. 

Na to, jak vypadala v minulosti pouť ve Velkém Boru, jsem se zeptala paní Boženy Kolářové, 
místní rodačky. Tímto bych jí chtěla velice poděkovat za její ochotu a vstřícnost při poskytování rozhovoru. 

Lucie Oudová
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Z vyprávění
strejdy Štěchů

Velký Bor 7. 2. 1983

Na naléhání mých dětí Pavly, Luďka a Jardy vyprávím zajímavé historky, 
které jsem slyšel od lidí, kteří již dávno nežijí, o našem stavení Štěchů a i o jiných staveních ve vsi.

Štěch Jaroslav

Stavení u Štěchů je podchyceno kronikou, že ho vlastní Štěchové od r. 1682. Praděda mého otce byl Adam 
Štěch, o kterém mi vyprávěl strejda Kunclů (Matěj), který si ho ještě pamatoval. Adam s manželkou 
Kateřinou vychovali 8 dětí, 3 syny a 5 dcer. Za tehdejších podmínek vystavěl ještě ke stavení ze staré stodoly 
novou r. 1851 a polovina tašek je na ní ještě dnes původní. Měl velký zájem na zvelebení obce a o myslivost 
a život v přírodě. Celé obytné stavení i přilehlé chlévy, stodola, kolna, sklep byly pod doškovou střechou. 

Nejstarší syn Adama - František v Hradešicích byl osvobozen od povinnosti vojenské, protože ho jeho 
otec vyplatil. Další dcera Adama –Anna, která se přivdala do č. 22 Piherovům, byla vdovou od 29 let. Jejího 
muže při muzice u Králů (dnes Hoštain) zabili. Zůstaly tři děti – strejda Jára, poštmistr Václav a Eliáška. 

 Adam Štěch sloužil jako kyrysník v Uhrách 7 let. V tehdejší době se chovalo na vesnici hodně ovcí, což byl 
důvod pro zloděje, kteří v noci ovce kradli. Syn Jakub přicházel v noci od muziky polní pěšinou s kamará-
dem Frantou Zábranských z č. 28 ke svaté Anně, kde za měsíční noci uviděli na louce od Pazderny přicházet 
postavu. Protože jim bylo nápadné, že nese na zádech nějaký ranec, proto na něho vykřikli a rozběhli se za 
ním. On vzápětí ranec shodil z ramen a dal se na útěk směrem na Rášek. Oni se dál nepokoušeli ho pronásle-
dovat a šli k ranci. Zjistili, že je to svázaná ukradená živá ovce. Společně ji odnesli ještě v noci starostovi 
a ráno se zjistilo, že ovce chybí u Štěchů, musela být odnesena zadními vraty.

V hospodě zájezdní u Králů byli ustájeni státní hřebci teplokrevní, jejichž plemeno se rozšířilo k vojen-
ským účelům též hodně na vesnicích. Bylo tam ustájeno 5 hřebců, z nichž nejkrásnější a nejtemperament-
nější byl černý hřebec Šotek, který při připouštění jedné klisny se vytrhl vojákovi z rukou a utekl na ves, kde 
jel Zábranský s jednou kobylou z pole, kterou hřebec hnal až Zábranským do dvora. Protože se nejezdilo na 
pole orat s vozem, nýbrž jen s vláčema, tak nedošlo k žádnému vážnému úrazu koní. Kočí vyvázl bez úrazu. 
Rozrušeného koně nemohl u Zábranských nikdo z vojáků ani ze sousedů zkrotit, až Jakubovi Štěchovi se 
podařilo hodit provaz koni na krk, a tak donutil koně k poslušnosti. O této příhodě se dlouho vyprávělo.

 Jakub převzal hospodářství r. 1867 po svém otci Adamovi. Oženil se s Kateřinou roz. Kováříkovou ze 
Svéradic u Štekerů. Po 14 letech r. 1881 se svým tchánem Kováříkem odešli do Rábí a statek ve Velkém Boru 
a ve Svéradicích pronajali. V Rábí hospodařili 12 let, a protože tam hospodářství nevynášelo, odešli zpět do 
Boru. Na Rábí se narodily dvě děti,Karel a Anna, ke dvěma starším dcerám, Antonii a Marii, a Františkovi, 
které se vdaly - Antonie do č. 21 u Sládků a Marie do č. 29 u Kremlů za Pastejříka.

Za doby pobytu na Rábí vyprávěl můj děda (otec mého otce) Karel, jak kamarádil s chlapcem ze mlýna 
uSpoustů z Rábí a prožili spolu zajímavé dobrodružství při chytání lososů, o které nebylo tehdy nouze. Když 
Jakub hospodařil na Rábí, vypukl na Boru v sousedství u Studničků veliký požár, shořeli Zábranských 
a Kremlů.

Když se Jakub s rodinou vrátil  z Rábí, převzali pole od pachtýřů, která byla vyhladovělá a jedna třetina 
byla neobdělaná, ležela úhorem, na kterých se vypásali koně,dobytek a ovce a trvalo dlouho, než se hospo-
dářství dostalo do lepšího stavu. František Štěch vystudoval reálku v Č. Budějovicích a našel si zaměstnání 
na poště ve Frýdlantu, kde se stal poštmistrem. Oženil se s Němkou a měli 5 dětí, 4 syny a jednu dceru. 
Alfréda, Artura, Karla, Hanu a Jiřího.

R. 1910 odešel syn Karel na aktivní vojenskou službu na tři roky do Jugoslávie do Bosny a Hercegoviny. 
Vrátil se r. 1913 a v r. 1914 byl zavražděn Ferdinand Este v Sarajevě a vypukla 1. světová válka 26. července 
1914. Karel narukoval do války, nejdříve na Srbsko, později na ruskou frontu, kde byli zajati a nasazeni na 
nucené práce v zemědělství, kde pracoval 4 roky. Po 4 letech přestoupil do čs. legií, kde se zúčastnil bojů na 
Sibiři a drželi trať magistrálu, která sloužila jejím účelům a vedla až do Vladivostoku, kde po skončení 
války byli naloděni a vraceli se lodí přes Indonésii, přední a zadní Indií do Středozemního moře a v Itálii 
vTerstu byli vyloděni. Cesta trvala 6 měsíců. Z Itálie se vraceli vlakem domů. Než Karel narukoval do války, 
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měl známost s Marií Šolarovou ze Lhoty a ta celých 6 let na něho čekala. Po návratu se r. 1921 oženil sMa-
rií. 5. 2. 1922 se jim narodil syn Karel, potom 28. 7. 1923 syn Jaroslav a 7. 8. 1925 dcera Marie. V roce 1925 
9.8. přišla velká povodeň, strhala most za Středou a protrhla rybník v Hlybokejch a 1926 opět v srpnu byla 
velká povodeň, nadělala více škody, vzala s sebou velkou část ornice z polí. V roce 1926 bylo zřízeno vodní 
družstvo ve Velkém Boru, které mělo mít tu výhodu, že jej stát podpořil subvencí pro zúrodnění mokrých polí 
a luk. Výstavbu meliorace a regulace na pozemcích měli na starost stavitel Bubla a zem. ing: Čížek, Orel 
aHubík a slíbená jim subvence na tyto práce nestačila ani z poloviny, proto byla polovina peněz, které 
vyžadovala podnikání, rozepsána na zemědělce, jejichž pozemků se to týkalo a museli tuto částku zaplatit. 
Tím právě byl život na Boru na tehdejší podmínky ještě těžší a lidé byli znechuceni pro vybudování dalších 
akcí (1 q pšenice stál 80 korun, pěkná kráva stála 2 tisíce, 1 kg másla stálo 12 korun, 1q brambor stál 8 
korun). Protože lidé neměli peníze na zaplacení, museli si je vypůjčit pod 4% úrokem, tím byli uvrženi do 
nejhorších dob, které jejich předkové pamatovali. V té době u nás (u Štěchů) bylo 90 tis. korun dluhu apo-
měry na hospodářství byly ztíženy ještě tím, že 7. 12. 1928 toto stavení bylo vykradeno cikány s místními 
lidmi. Ukradli 6 peřin, šatstvo, které se už nikdy zpět nedostalo, i když byli rodiče pozváni na různá místa, 
kde se objevila kradená náleziště. Nikdy se nic nenašlo. Když se naši probudili, byly dveře zavázány opratě-
mi. Do malé sednice, aby se nemohlo jít, byly za dveřmi narovnány matrace až do stropu. Krádež musela být 
přesně plánována na tento den, protože den před tím spal v této světnici zedník Bláha zHliněného Újezda. 
Další život v našem stavení byl tak znechucen, že se otec rozhodoval, jestli to nemá všechno prodat a odstě-
hovat se někam jinam.V roce 1929 byly velké mrazy, kdy většina stromů zmrzla (až -35°C v únoru a březnu 
abylo jich 41). Život šel dál a děda se rozstonal náhle a zemřel ve věku 51 let  11. 1. 1938 a babička zůstala 
na hospodářství sama s dětmi, a aby mohla zaplatit dluhy z dob regulace ameliorace, prodala Trčkovi 
Bohuslavu u Háje pole. Hospodářství pomáhal babičce vést strejda ze Lhoty aKatič, který sousedil vedle 
nás. Bratr Karel vystudoval v roce 1941 gymnasium ve Strakonicích, kde byl zaměstnán pak ve Zbrojovce až 
do roku 1946. Pak odešel s bratrancem Karlem Sládkem do Teplic v Č., kde se usadili  a tam se i náš Karel 
oženil a byl zaměstnán ve sklárnách Union, kde zůstal až do důchodu.    

pokračování v dalším čísle novin

Velkobor

zahájil jarní sezonu otevřením 
1. ročníku festivalu zpěvu a hudby 
v Kašperských Horách nazvaném 
Zpěvná Šumava. Zazpívali jsme 
si v hřbitovním kostele sv. Miku-
láše, který je velmi starobylý 
a dnes již téměř bez vnitřního 
vybavení, ale i tyto prostory mají 
své kouzlo. Posluchačů nebylo 
mnoho, ale snad v dalších letech 
budou přibývat.

M. Hlůžková

Sbor

tel na kopci vedle bývalého kláš-
tera zasvěcený Svaté Trojici 
s velmi cenným oltářním obra-
zem od Petra Brandla. Je to ori-
ginál nesmírné hodnoty. V čer-
venci se zde budou konat 
komentované prohlídky – dopo-
ručujeme k návštěvě. My se na 
krátký  čas dovolených a prázd-
nin s posluchači rozloučíme 
pouťovou mší 24. června v 9.30 
h a budeme nabírat síly a inspi-
raci do další pěvecké sezony.

5. května se uskutečnil již čtvr-
tý podvečer duchovní hudby a zpě-
vu, na kterém vystoupil náš před-
ní kytarista Lubomír Brabec. Bez 
přispění sponzorů bychom si urči-
tě nedovolili tuto akci rozjet – 
naštěstí nám oslovené firmy 
aokolní obecní úřady vyšly vstříc, 
a tak se podařil náš původní 
záměr – přispět výtěžkem z kon-
certu na opravu fasády kostela sv. 
Jana Křtitele. Panu faráři předá-

me 10 000,- Kč. Poděkování patří všem, 
kteří si přišli poslechnout pana Brabce i náš 
zpěv, a především naší sbormistryni Radce 
Kočí, která celý program se sborem nastu-
dovala.

Noc kostelů jsme provázeli 25. května 
zpěvem v klášterním kostele v Horažďovi-
cích a mile nás překvapil velký počet poslu-
chačů. Svým zpěvem jsme doprovázeli 
islavnostní mši k výročí města Rabí a mši ve 
Lnářích, kde oslavili již 700 let od založení 
města. Mají zde opravdu pozoruhodný kos-
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TJ SOKOL
Velký Bor

Pokračování dalších jarních 
kol bylo většinou velké zklamání 
a následně velmi malý bodový 
zisk, který zdaleka nestačil pro 
uklidňující chod v utkáních o setr-
vání v soutěži III. třídy. Mužstvo 
bylo často sestavováno ve velmi 
improvizovaných sestavách avdů-
ležitých utkáních málo četných 
sminimem hráčů na potřebné stří-
dání. Mužstvo v jarní části téměř 
netrénovalo a to bylo velmi často 
znát na celkovém herním proje-
vu, zvláště v druhé polovině zápa-
sů, nejčastěji v posledních třeti-
nách zápasů. Přístup některých 
hráčů v docházce na zápasy nebo 
samotné výkony v určitých utká-
ních byl až zarážející. Potřebná 
soudržnost mužstva a dobrá parta 
byla vpravdě řečeno opravdu dost 
daleko. V 19. kole (So 28. 4.) 
jsme na domácím hřišti hostili 
Žihobce a náš výkon hlavně v prv-
ním poločase byl hodně nadějný, 
po zásluze jsme se ujali vedení 
1:0, ale další velké šance jsme 
nedokázali realizovat, a tak po 
zbytečné chybě těsně před pře-
stávkou přišlo vyrovnání soupe-
ře. Ve druhém poločase se skóre 
již nezměnilo, a proto po remíze 
1:1 (1:1, banku vsítil Láďa Kli-
ment) rozhodovaly o plusovém 
bodu penalty, ve kterých jsme 
nakonec zvítězili 4:3. Ve 20. kole 
(So 5. 5.) jsme zajížděli do 
Kašperských Hor a v notně 
improvizované sestavě jsme s jed-
ním aspirantem na postup do 
okresního přeboru předvedli 

jeden z nejhorších výkonů 
aostudně prohráli 0:11 (0:6)!!! Ve 
21. kole (So 12. 5.) jsme sehráli 
domácí zápas s Plánicí. Náš 
výkon nebyl nijak oslnivý, a hlav-
ně jsme nedokázali opět vsítit gól, 
a tak jsme opět zbytečně ztráceli 
body za porážku 0:1 (0:1). 22. 
kolo (So 19. 5.) jsme sehráli opět 
v notně improvizované sestavě 
(pouze 12 hráčů, stejně jako vhod-
ně dalších utkáních) hodně důle-
žité utkání s domácími Velharti-
cemi (které v té době ztrácely na 
náš tým 7 bodů!). V utkání jsme 
opět nedokázali vsítit branku a do-
mácí nakonec zaslouženě zvítězi-
li 2:0 (1:0). Ve 23. kole (So 26. 5.) 
jsme hostili „rezervu“ Hrádku 
(u Sušice) v nejméně početné 
sestavě (pouze 10 hráčů!!) a v po-
slední třetině zápasu jen v 9 hrá-
čích (po vyloučení našeho hráče 
po druhé žluté kartě). Za této situ-
ace jsme po marné snaze nakonec 
prohráli 0:2 (0:0). 24. kolo (So 2. 
6.) jsme zajížděli do Velkých Hyd-
čic. Domácí Tatran po daleko lep-
š í c h  j a r n í c h  b o d o v ý c h  
„příspěvcích“ v minulém kole 
náš tým (po našich ztrátách) o bod 
předstihl. V dalším důležitém 
zápase domácí zaslouženě vyhrá-
li 1. poločas 2:0. Hra našeho muž-
stva se ve 2. poločase hodně zlep-
šila a zaslouženě jsme vyrovnali, 
v posledních minutách jsme však 
zbytečně dohrávali v 9 hráčích 
(po vyloučení 2 hráčů po druhých 
žlutých kartách). „Plusový bod“ 

získali nakonec domácí po daleko 
lepších realizacích pokutových 
kopů 3:1. Předposlední 25. kolo 
(So 9. 6.) jsme hostili Kolinec 
(jako už po několikáté „pouze“ 
s 12 hráči!). Výkon našeho muž-
stva snesl měřítko pouze v I. polo-
čase, v tom druhém to bylo z naší 
strany doslova „výkonnostní 
selhání“ a hosté tak zaslouženě 
zvítězili 1:3 (1:1), když jedinou 
naši branku vsítil z penalty Domi-
nik Vonášek. Výkon většiny 
hráčů byl už poněkolikáté hodně 
odevzdaný. Zůstali jsme jako po 
minulém kole na předposledním 
13. místě. Poslední kolo (Ne 
16.6.) Zůstali jsme jako po minu-
lém kole na předposledním 13. 
místě. Poslední kolo (So 15. 6.) 
jsme měli zajet do Mochtína na 
zápas s domácí rezervou, ale jeli-
kož jsme se nesešli v dostatečném 
počtu, neodjeli jsme a sestupuje-
me do IV. třídy. Nejistá je i bu-
doucnost složení mužstva po 
"mnoha avizovaných" odcho-
dech - přestupech a pokračování 
v soutěži. Současná situace je 
jedno z nejhorších vyústění krize 
mužstva trvající nejméně 3 roky. 
Z dvanácti odehraných kol jsme 
získali „pouhých“ 8 bodů (polo-
vina podzimních bodů). V šesti 
zápasech jsme nedokázali vsítit 
ani gól a během celé jarní části 
jsme jich vstřelili pouze 8! Muž-
stvu navíc nepřidaly určité 
„dramatické“ přestupy a odchody 
určitých hráčů a nedostatečné 
doplnění.

 
Prokopius Filip  16
Kliment Láďa  4
Lippert Jindra  4

 Vonášek Dominik  3
Lukeš Patrik 2
 Bouše Eda 1
Ondřejička Martin 1
Heimlich Matěj 1

Celkově jsme zatím vsítili 32 branek:

 
1.  Nezamyslice
2. Mochtín B 
3. Kašperské Hory
4. Dešenice
5. Plánice
6. Kolinec
7. Hrádek B
8. Nýrsko B 
9. Veřechov 
10. Velké Hydčice
11. Žihobce

2017 - 2018

25
18
18
30

9

7
6
6

20

7

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

11

3

8
9
7

2

6

3
3

3
4
7

10

10
10
12

3

12

11
11

4
2
1
5

3
4
4

2

2

1
0

101:27
94:38
77:53
42:46

46:53
36:52
40:51

79:32

28:54

57:61
39:50

62
59
45
38

32
31
29

64

29

37
36

12. Velhartice 
13. Velký Bor
14. Běšiny 3

25
25
25

7
6

3

3
4

19

15
15

2

1
2

24:85

37:69
32:61

14

25
24

4

5
6

11

Přes špatné výsledky je jako vždy 
třeba poděkovat všem věrným fanouškům a divákům, kteří nás ještě stále „podporují“.
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Andělky
Velký Bor

dalším pěkným umístěním vzim-
ní amatérské lize (2. místo) v hale 
v Plánici úspěšně pokračují v ob-
hajobě loňského vítězství v letní 
Dívčí amatérské lize. Po 1. polo-
vině soutěže (před odvetami) 
zatím vedou bez ztráty bodu. 
V tomto (21.) ročníku startuje 
pouze 5 mužstev. V sobotu 19. 5. 
ve 3. kole na místním hřišti po 
přesvědčivém výkonu porazily 
Topovky Blovice 5:1 (3:0).

V sobotu 23. 6. o velkoborské 
pouti od 8.30 Andělky pořádají 

 II. ročník Memoriálu Páji Řezáče 
(k uctění památky tragicky 
zemřelého trenéra a kamaráda). 
Po loňském úspěšném I. ročníku je 
přihlášena ještě daleko kvalitnější 
účast mužstev: AC Sparta Praha, 
Andělky Velký Bor, Czech Policie 
Team SKPŠ Praha, Devils Klášter, 
FC Fellite Praha, Prasata Blovice, 
PS Křeč Mochtín, SK Interobal 
Plzeň (loňský vítěz). Všichni 
zájemci, diváci a fanoušci jsou 

 1. Ženy, s.r.o.
2. Andělky Velký Bor 
3. Devils Klášter
4. PS Křeč Mochtín
5. Kobra Stars

14
10
10

7
6

11
0
0
1
2

1

1

0
3

5
5

2
31
30
24
23

35
14
14

111:43
116:49
88:58
67:50

92:42

1

0
14
14

4
1

srdečně zváni. Po skončení turnaje 
přibližně od 17 hodin je sjednán 
tradiční pouťový zápas (netradič-
ně v sobotu), bývalí hráči I. A a I. B 
třídy Žichovic a další – domácí 
tým (kombinovaná sestava).
Andělky čeká letní soustředění 
vChanovicích a další tréninky a ak-
ce. Přejeme jim i do budoucna 
hodně sportovních úspěchů a jako 
nám všem pevné zdraví a osobní 
a rodinnou spokojenost.

Jiří Strolený

SDH
Jetenovice

1. 5. jsme postavili za velké účasti 
domácích májku, ale musela pomoci 
i technika. Odměnili jsme se pivem 
a špekáčky. Májku hlídala naše tzv. 
"střední" generace, neboť mladí musí 
ještě dozrát… 

19. 5. se v Jetenovicích konala Okrs-
ková soutěž, zúčastnila se 2 družstva 
dětí, 4 družstva žen, 6 družstev mužů 
a 2 družstva veteránů. Naše ženy se 
umístily na krásném 2. místě za Vel-
kým Borem, muži obsadili 4. místo 
aveteráni skončili na 2. místě za Slati-
nou. Akce se povedla, při soutěži se 
nikdo nezranil, jen nás překvapila bouř-
ka těsně před vyhlášením vítězů, ale 
hasiče přeci trochu vody nerozhází…

9. 6. jsme zorganizovali 1. dětský 
den. Na děti čekalo několik nenároč-
ných soutěží, malování na obličej, 
ukázky výcviku psů, horažďovičtí 
hasiči nám udělali velkou hromadu 
pěny a kdo měl ještě sílu, tak se mohl 
vyřádit na velké nafukovací skluzavce. 

Na závěr byly všechny děti odměněny 
medailí za statečnost a sladkostmi. 
Měli jsme všichni radost, že děti mají 
radost. Je krásné vidět tu zář v dět-
ských očích...

...a co nás ještě čeká?

23. 6. pojedeme na výlet do Tábora. 
Chceme navštívit Muzeum LEGA a čo-
kolády a marcipánu, poté máme domlu-
vený společný oběd a pak se přesuneme 
do nedaleké ZOO Větrovy. Vážní zájem-
ci (domácí jsou už určitě zapsaní) se 
musí co nejdříve nahlásit J. Kovářové, 
tel: 724 609 710. Cena výletu je pro 
dospělé 500,- Kč, pro děti do 15 let 200,- 
Kč a do 3 let se neplatí. V ceně jsou zahr-
nuty všechny vstupy, oběd a doprava.

30. 6.-1. 7. je pouťový víkend. V sobo-
tu nás čeká nohejbalový turnaj trojic, na 
který zveme všechny sportovní nadšen-
ce, začátek akce bude ještě upřesněn. 
Večer pořádáme pouťovou zábavu, hraje 
HUDBA PANA MARŠÍKA od Blatné, 
kapela umí zahrát všechno kromě decho-
vek, takže zveme nejen taneční nadšen-
ce. V neděli nás čeká pouťový "sranda-
mač " ve fotbale na hřišti. Celý víkend 
budou na hřišti kolotoče, houpačky, 
střelnice, atd. 

PŘIJĎTE SE BAVIT NA HŘIŠTĚ!!!

Hana Hnojská jednatelka

Rybí pepřenky
Ingredience  

ryba (kapr, cejn)
 cibule
 červená paprika (sterilizovaná)
 hrášek, kukuřice
 pepř, olej

Filety z ryb (nejlépe kapr nebo cejn) naložíme do láku (viz předchozí recept na 
rybí salát). Po 14 dnech filety vyndáme a nakrájíme na kostičky. Přidáme cibuli, 
sterilizovanou červenou papriku, hrášek, kukuřici (a mohou se přidat i nakládané 
žampiony). Dle chuti přidáme ještě pepř. Zakápneme olejem a vše dobře promí-
cháme. Dáme do lednice vychladit a podáváme s pečivem a pivečkem. 

Postup:

Dobrou chuť přeje Lála
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19. května se v Jetenovicích konala 
Okrsková soutěž okrsku č. 7. Soutěžilo 
se v kategoriích muži, ženy, děti a vete-
ráni.

Přestože pro děti a veterány tato sou-
těž byla víceméně ukázková, nebylo 
jejich odhodlání o nic menší než 
uostatních soutěžících. Děti závodily 
s velkým nasazením. Za to se jim dosta-
lo potlesku od diváků a obě družstva, 
Svéradice i Slatina, obsadila 1. místo 
a získala krásný pohár. Útok veteránů 
z Jetenovic a ze Slatiny byl pastvou pro 
oči. A ani zde nechyběl potlesk.

Napínavější bylo klání mezi druž-
stvy žen a mužů, kde šlo nejen o umís-
tění, ale zároveň i o postup do Okres-
ních vyřazovacích kol. Soutěžily mezi 
sebou ženy ze Slatiny, Svéradic, Jete-
novic a Velkého Boru. Zlatý pohár si 

po loňské odmlce přivezly naše ženy 
a jako jediné využily možnost postou-
pit do Okresního vyřazovacího kola. 
Vítězný požární útok zaběhly v čase 
43,01 s. Druhé místo obsadily ženy 
z Jetenovic, třetí místo patřilo Slatině 
a na čtvrtém místě skončily ženy ze 
Svéradic.

V kategorii muži se utkalo 6 družstev. 
Jako již několik předešlých let, měli 
jsme v této kategorii dvojí zastoupení. 
Muži se utkali v požárním útoku a ve 
štafetě 4 x 100 metrů. Muži II. zaběhli 
svůj útok v čase 36,00 s. Společně se 
štafetou zdolanou za 69,30 s se výsled-
ný čas vyšplhal na 105,30 s. Tento čas 
stačil na 5. místo. Mužům I. se dařilo 
podstatně lépe. Jejich požární útok 
sčasem 29,60 s byl nejlepší, stejně jako 
štafeta, kterou zaběhli za 61,00 s. Tím 
pádem byl nejlepší i celkový čas, a sice 
90,60 s. Získali tak zlatou medaili 
a také postup do Okresního vyřazova-
cího kola, které se bude konat v Plánici 
16. 6.

Okresní vyřazovací soutěž žen se 
konala 2. června v Rabí. Přestože se 
v družstvu dělaly úpravy, jely dvě 
náhradnice oproti tréninkům a Okrskové 
soutěži, ženám štěstí přálo. Časomíra se 
při požárním útoku zastavila na 45,43 s. 
Obsadily tak krásné 5. místo a postoupi-
ly do Okresní soutěže, která bude 23. 6. 
opět v Rabí.

Prázdniny se nezadržitelně blíží… 
Přeji vám jejich pohodové prožití, 
spoustu sluníčka a sportovního i kultur-
ního vyžití.

Šárka Štěrbová
        jednatelka

Trojbarevný koláč

Dobrou chuť přeje
Jana Palečková

Ingredience  

200 g tuku (hera) 
200 g moučkového cukru
5 vajec
1/4 l smetany na šlehání
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
3 balení pudinku 
(vanilka, malina, kakao)
tuk a mouku na plech

Utřeme tuk, cukr a vejce. Do této hmoty dáme 
smetanu a nakonec mouku a prášek do pečiva. 
Těsto rozdělíme na tři díly, které obarvíme 
pudinkem. Na vymazaný a vysypaný plech kla-
deme šikmo a střídavě těsto (viz obrázek). Po 
upečení posypeme cukrem.

Postup:



Žákovec 1. 7. 2018  (15:00)  Václav - dechovka v KD Velký Bor 

(9:30)     1. 7. 2018  Poutní mše svatá (kaple Jetenovice)

1. 7. 2018                  Pouťový "srandamač " ve fotbale na hřišti v Jetenovicích

(18:00)   Opékání myslivecké 6. 7. 2018  buřtů na chatě ve Velkém Boru 

rybářská 6. 7. 2018                   Velkoborská 24hodinovka na u hřištědvojic rybníku 

                                   Fotbalový zápas mužů Velký Bor - Oldstars Žichovice

25. 8. 2018                 Rozloučení s prázdninami na myslivecké chatě ve Velkém Boru

30. 6. 2018                  Pouťová zábava v Jetenovicích - Hudba pana Maršíka

30. 6. 2018                 Nohejbalový turnaj trojic v Jetenovicích

23. 6. 2018                 Výlet do města Tábor (náštěva muzea LEGA a čokolády a marcipánu), náštěva Zoo

22. 6. 2018   (17:00)       Vernisáž výstavy s názvem „Šumava” ve výstavní síni U Trčků 
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23. 6. 2018  (8:30)     Fotbalový turnaj žen  - Memoriál Páji Řezáče
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legendární muzikál se vrací

vstupenky rezervujte 
u paní Fiřtové na OÚ Velký Bor

27. 10. 2018

( PRAHA )

700 KČ

hudební 
divadlo KARLÍN

hrají
Kamil Střihavka
Jan Toužimský
Bára Basiková,
Dasha
Václav Noid Bárta
Ondřej Gregor Brzobohatý
Jiří Korn 

Přebásnil
Michal Prostějovský 

Jesus Christ 
Superstar

Jesus Christ 
Superstar

www.sumavanet.cz/velkybor
velkoborskenoviny@seznam.cz

 

(17:00)       

24. 6. 2018                 Poutní mše svatá (kostel Velký Bor)(9:30)     


