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Velký Bor,Jetenovice, Slivonice

Slovo
pana starosty ...

Vážení čtenáři Velkoborských novin, 

vítám Vás u jarního vydání obecního 
zpravodaje. Velikonoce, při kterých 
koledníci nahrazovali zvony, máme 
za sebou a jaro je konečně tady. Může-
me se s radostí pustit do práce na 
zahrádkách. Vždyť po zimě je potřeba 
znovu připravit záhony, skleníky apa-
řeniště k výsevu a výsadbě zeleniny, 
abychom měli své vlastní zdravé 
výpěstky ke konzumaci či k dochuce-
ní jídel. Také je potřeba ošetřit a při-
hnojit trávníky na dvorcích. Letošní 
zima opět ukázala, že lidé, kteří zane-
dbají zateplení vodovodních šachet 
nebo rozvodů v hospodářských budo-
vách, způsobí problémy také všem 
ostatním. Pokud zamrzne vodovodní 
potrubí, následně praskne a vyteče 
voda z celého vodojemu. Pak jsou bez 
vody nejen občané Velkého Boru, ale 
i Jetenovic a Holkovic, kam také dodá-
váme pitnou vodu. Úprava podzemní 
vody na pitnou není zrovna jednodu-
chou záležitostí. Nejprve ji musíme 
vyčerpat z hlubinného vrtu, následně 
nachlórovat, pak z ní odstranit man-
gan pomocí chemické  reakce a přefil-
trovat. Dále vodu musíme odradono-
vat a ve finále z vodojemu načerpat do 
vodovodního řadu. Proto je vodou 
potřeba šetřit, na zalévání používat 
vodu dešťovou nebo vodu z nepouží-
vaných studní, které jsou v každém 
starším stavení. Má to i finanční efekt.  

Přestože voda z obecního vodovodu 
není drahá, není také zadarmo. V le-
tošním roce se chystáme opravovat 
vodovodní řad, kdy budou vyměněny 
hlavní uzávěry na jednotlivých vět-
vích. Pokud v současné době potřebu-
jeme opravit poruchu, musíme uzavřít 
přívod vody do celé vesnice, protože 
tyto hlavní uzávěry již nefungují. Na 
tuto akci jsme obdrželi od Plzeňského 
kraje dotaci ve výši čtvrt miliónu 
korun.
V úterý 3. dubna jsme s ostatními kole-
gy z lokality Březový potok na pozvá-
ní pana ministra navštívili minister-
stvo průmyslu a obchodu.  Na stole 
bylo opět téma hlubinné úložiště 
jaderného odpadu. Všichni předchozí 
ministři tvrdili, že stavět tuto megalo-
manskou stavbu bez souhlasu obcí si 
nedovedou představit, současný 
ministr v demisi, pan Tomáš Hüner, 
prohlásil, že pokud se stát nedohodne 
o výstavbě úložiště na některé z devíti 
lokalit, prohlásí tuto stavbu za stavbu 
ve veřejném zájmu a stát sám určí 
podle geologických a jiných kritérií, 
kde bude úložiště umístěno, bez ohle-
du na stanoviska občanů, obcí či spol-
ků. Do konce letošního roku by mělo 
dojít ke snížení počtu lokalit na čtyři. 
Tak uvidíme, co nás ještě čeká. Dne 
26. března rozhodl Městský soud v Pra-
ze o žalobě obcí a spolků z naší lokali-

ty Březový potok ve věci platnosti 
průzkumných území pro geologické 
práce pro vyhledávání hlubinného 
úložiště tak, že zrušil rozhodnutí 
ministra životního prostředí, který 
průzkumné práce povolil.  Jinými slo-
vy řečeno, žaloba byla oprávněná. 
Tuto žalobu jsme podávali na podzim 
roku 2015, takže projednání trvalo 
dva a půl roku.
V pátek 13. dubna se do svého hnízda, 
které je na komínu bývalé školy, vrátil 
čáp. Nejprve jej musí poopravit, aby 
bylo připraveno k rozmnožení rodiny.
Kvapem se blíží konec dubna a ve 
všech vesnicích budeme stavět májky. 
Při přípravě a stavění dávejte pozor na 
bezpečnost, ať někdo nepřijde k úra-
zu.
V sobotu 5. května od 14:30 do15:15 
hod. zavítá do Velkého Boru kolona 
historických vozidel americké armá-
dy. Přijďte na náves si popovídat a pro-
hlédnout si tehdejší vojenskou techni-
ku a zbraně. Občerstvení bude zajiště-
no.
V pátek 18. května se koná akce 
Prácheňsko na Práchni, kterou pořádá 
spolek Prácheňsko. Na prostranství 
před kostelem zahraje živá muzika 
a pro děti jsou připraveny různé hry. 
Probíhá zde prezentace obcí a spolků 
s výborným občerstvením.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Předem děkuji všem za ochotu a pomoc 
při úklidu obcí a pořádání různých akcí. 
Nic se přece neudělá samo a jaké si to 
uděláme,  takové to budeme mít . 
Přeji Vám krásně prožité jaro, mějte se 
dobře a buďte stále zdrávi.

Václav Zábranský



Obecní úřad
informuje
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USNESENÍ
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor

konaného dne 28. března 2018 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru 

Zapisovatel:  Jana Fiřtová  

Ověřovatelé:  Ing. Miloslav Kolář    ……………   ……………… 
                                     
                                       Ing. Václav Pastejřík            ……………   ………………

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

číslo  2, duben 2018

  Stížnosti
občanů!!

Občané našich vesnic si stěžují na psí výkaly, které se povalují na místních prostranstvích, a tak znepříjemňují 
život všem, kteří při procházkách musí sledovat kam šlapou, aby náhodou nestoupli na toto nadělení, které neu-
klidili majitelé čtyřnohých miláčků. Prosím  majitele svých zvířecích přátel,  aby po nich uklízeli to, čeho se 
potřebují zbavit při venčení. 
Dále prosím rodiče, kteří se svými ratolestmi navštěvují dětské hřiště, aby i zde udržovali pořádek. Válí se tam 
mnoho rozbitých plastových hraček rozsekaných na malé kousky. Doma přeci také uklízíte po svých dětech hrač-
ky, dělejte to prosím i na dětském hřišti.
O udržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad bylo napsáno již mnoho. Někteří lidé stále počítají 
s tím, že nevytříděný  odpad, který odloží u kontejnerů, někdo po nich uklidí. 
 Vždyť uklizené vesnice jsou vizitkou nás všech.  

 starosta obce

Václav Zábranský

Redakční rada
vzkazuje

Protože redakční radu netvoří profesionálové, ale lidé, které baví dělat radost ostatním, prosíme čtenáře - pokud 
objevíte chybu, překlep, chybu v textu..... využijte emailovou adresu uvedenou na poslední straně novin a kon-
taktujte nás!!!! Budeme rádi za všechny připomínky, které jsou v zájmu zlepšování našich novin.
Děkujeme. 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.1.            Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
1.2.            Program zasedání 
1.3.            Rozpočtové opatření č.1/2018 
1.4.            Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-675/2018 se Správou železniční  

dopravní cesty, státní organizace se sídle Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 
1.5.            Směnnou smlouvu č. 2 001 S 17/03 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3, Husinecká 

1024/11a a pověřuje starostu jejím podpisem  
1.6.            Znění „Smlouvy o zřízení práva stavby“, kterou bude obec uzavírat se stavebníky obytné   

 zóny v Jetenovicích 
 

2.             Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
2.1.            Pronajmout poz. p. č. 551/4 v k. ú. Jetenovice o výměře 2392 m2 za cenu 3.000,- Kč/ha   

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 

3.             Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
3.1.            Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Horažďovice,  

stavu kriminality a dopravní nehodovosti v roce 2017 
3.2.            Konání celorepublikové akce „Den proti úložišti“ dne 21. 4. 2018 



  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 
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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

 
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

MUDr. Procházková 376 512 789

Kadeřnictví Lenka Kabeláková

 

Čtvrtek

  

po telefonické domluvě
604 859 301

 

Knihovna Velký Bor

 

    

Úterý

  

17:00 - 19:00

  
 

 

     

 

 

 

číslo  2, duben 2018

Od května začíná letní svoz odpadu. 
Popelnice budou vyváženy 1x za 14 dní. 
Nejbližší termíny svozů 
Velký Bor, Jetenovice – pá - 27. 4., 4. 5., 18. 5.......
                   Slivonice  – po - 23. 4., 7. 5., 21. 5.......

Oslavencům přejeme 

oslavenci v květnu 2018

oslavenci v červnu  2018

81 let  Marie Kolářová    Velký Bor
81 let    Velký BorKarel Smítka  

84 let  Velký BorBožena Jiříčková 
84 let    JetenoviceJaroslav Sládek  

84 let       Blanka Podlešáková     Jetenovice

60 let       Jaroslav Jára               Velký Bor
80 let       Kamil Maixner              Slivonice

86 let  Božena Kolářová  Velký Bor

hodně zdraví a štěstí.
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Chvála budiž radosti
    

Zamyšlení
P. Stanislava Bušty ...

O radosti chtěl bych psát, radost dru-
hým udělat – udělat radost sobě, ale 
hlavně pak čtenářům, neboť jak píše 
velký německý básník Fridrich 
Schiller ve své slavné Ódě na radost: 
Nad radost ve světě není, a proto budiž 
chvála radosti. Tak co bych měl napsat 
čtenářům pro radost. Třeba o radost-
ných svátcích, kterými jsou Velikono-
ce. Ale v jakém duchu. Co jsou Veliko-
noce pro křesťana a co jsou pro ateistu? 
Co říkají Velikonoce věřícímu a co 
nevěřícímu? Jak se dívá na Velikonoce 
ten, kdo v Boha věří, a ten, kdo v Boha 
nevěří. Jak chápe Velikonoce ten, kdo 
má Ježíše jen za člověka, a ten, kdo ho 
má i za Boha. Názory těch dvou budou 
asi dost či úplně rozdílné.
Ve velikonočním čísle Katolického 
týdeníku je úvodník s palcovým titul-
kem: Papež píše věřícím: Radujte se! 
A dále výraznými písmem: „Papež 
František napsal toto pondělí 9. dubna 
věřícím dlouhý dopis – apoštolskou 
exhortaci s názvem Gaudete a exulta-
te! (Radujte se a jásejte!), v níž vzkazu-
je: Všichni jste povoláni k tomu stát se 
svatým. (Všichni se mnohou stát sva-
tými. Jen musí chtít, podle toho se cho-
vat, podle toho žít.) A co to je, co to 
znamená být svatý? To není nějaký 
člověk vyšinutý, to není nějaký člověk 
mimořádný, výjimečný, to je člověk 
takový, jakým má člověk být.  Název 
exhortace odkazuje na pátou kapitolu 
Matoušova evangelia, kde začíná Ježí-
šova horská řeč. Na základě osmi bla-
hoslavenství papež František shrnuje 
popis svatosti: chudí v duchu, plačící, 
tiší, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 
milosrdní, kdo mají čisté srdce, tvůrci 
pokoje, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost. A v závěru Ježíš povzbu-
zuje: Blahoslavení jste, když vás 
budou kvůli mně tupit, pronásledovat 
a vylhaně vám připisovat kdejakou 
špatnost; radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu.
A tady je další problém: co na to řekne 
ten, kdo, jak se říká, „na nebe nevěří“. 
A takových asi není málo v zemi, která 
se hrdě nazývá ateistickou. Před veli-
konočními svátky byly v médiích včet-
ně internetu uvedeny výsledky průzku-

mu konaného v rámci EU v letech 
2014-2016. Tak zase jsme v něčem na 
špici - na jasném prvním místě s 92 % 
mladých lidí, kteří se nehlásí k víře 
vBoha, a s víc jak 70 % mladých, kteří 
tvrdí, že nebyli nikdy v kostele. Tak 
zase aspoň v něčem první. Na posled-
ním místě v „nevěření“ mladých lidí se 
umístilo Polsko. Tam je tomu podle 
tohoto průzkumu opačně než u nás. 
O těch 92 % mladých nevěřících by 
možná z druhé strany bylo možno říci, 
že jen 8 % mělo tu odvahu se k víře 
v Boha přiznat, ji vyznat. Jistě tyto prů-
zkumy, kdy se výsledky z určitého 
omezeného počtu dotázaných vztahují 
na celek, nemají plnou vypovídací 
hodnotu. Ale přece jenom něco napo-
vídají, něco říkají. Možná i s tím obec-
ným ateismem v naší zemi to možná 
nebude zas až tak slavné. Vyplňovat 
údaj o věření či nevěření bylo dobro-
volné, ne povinné. Mnozí se asi po 
zkušenostech z doby minulé ještě 
nepřestali bát svou víru veřejně vyzná-
vat – tak nějak z toho důvodu: co 
kdyby zase ....... A potom je dnes u nás 
mnoho těch, kteří jsou toho názoru: že 
do toho nikomu nic není, co si myslím 
a v co věřím.
Ať tak či onak nezbývá než vyslovit 
uznání hlasatelům ateismu, že se jim 
podařilo poměrně v krátkém historic-
kém čase zvrátit smýšlení mnohých na 
svou stranu. Příští rok mi bude sedm-
desát a když jsem byl ve třetí třídě ZŠ, 
tak ze dvou třetích tříd na tamější škole 
– tedy asi z padesáti dětí jenom dvě 
nechodily na náboženství. Za tako-
vých deset let tomu už bylo naopak. 
Tak to je úspěch.
V onom shora uvedeném velikonoč-
ním čísle KT byl také uveden rozhovor 
s Magdalénou Frouzovou, tiskovou 
mluvčí Evropské komise v ČR. Samo-
zřejmě, že hájila dobré jméno EU. Na 
otázku „Proč není EU vnímaná jenom 
pozitivně?“ odpověděla: „Ono by sta-
čilo, kdyby některá média – a zejména 
některé weby – záměrně nešířily o Ev-
ropě lživé zprávy. Těch je bohužel 
hodně a mnoho lidí, kteří nemají zku-
šenosti s internetem, jim věří. 
Máme tedy zase jedno smutné prven-
ství: poslední průzkum Eurobarometru 
ukázal, že u nás nekriticky důvěřuje 
internetu nejvíce lidí ze všech zemí 
EU. Tato důvěra je o to větší u lidí, kteří 
nerozumí sociálním médiím. To nám 
škodí asi nejvíce. Jinak lidé v Česku 

v zásadě vědí, že být součástí EU má 
výhody. Jen velké celky budou mít šanci 
postavit se úspěšně rizikům, jako jsou 
kybernetické útoky nebo terorismus. 
Největší nebezpečí pro ČR by bylo uvě-
řit iluzi, že když se uzavřeme do sebe 
a zavřeme hranice, tak se k nám žádné 
nebezpečí nedostane. Stal by se pravý 
opak. Nebezpečí a rizika by existovala 
dál, ale už by nebyl nikdo,kdo by nám 
pomohl. Členové velkých, zámožných 
a mocných rodin mají prostě větší mož-
nosti a lepší obranu než sirotci.
I toto je věc názoru. Jsou u nás někteří, ba 
mnozí, co mají názor zcela jiný, odlišný, 
ba dokonce opačný, a to i lidé na vyšších, 
ba i nejvyšších příčkách společenského 
i polického žebříčku. A i to někdy od mno-
hých slýchávám: Po pravdě řečeno, já se 
v tom už vůbec nevyznám. Já také při-
znávám a to uznávám, že na to nejsem 
odborník a je to téma ožehavé, tak raději 
přejdu jinam o kus dál. K Velikonocím 
na internetu. Samozřejmě, že ani Veliko-

anoce neunikly pozornosti internetu vě-
novalo se jim několik komentářů. A lidé 
měli možnost se dozvědět o biblických 
velikonočních událostech věci, až, jak se 
říká, zrak přecházel, zacházel - odborník 
žasne a laik se nestačí divit. Opravdu to 
byly věci úžasné a podivuhodné, co se 
lidé na internetu dočetli – jaká biblická 
tajemství ti redaktoři z internetu odhalili 
a vysvětlili. A jak jsme se shora dočetli, 
lidé u nás mají k internetu důvěru a tomu, 
co se tam uvádí, tomu věří. Je to dobře, 
anebo spíše bohužel! Jednak se zpětně 
vrátili k předvánočnímu vysvětlení 
tajemství „Ježíšova početí“. Na druhé 
straně, jaké lze očekávat ateistické 
vysvětlení biblického tvrzení že: Ježíš 
byl počat z Ducha svatého. To z hlediska 
ateismu je těžko přijatelné, ba je to holý 
nesmysl, když všichni ví, že dítě může 
být počato jen pohlavním stykem muže 
a ženy.Takže  Panna Maria jej musel ně-s
jakým mužem mít.
A jestliže Josef se k tomu nehlásí, pak mu 
musela být nevěrná - a vzhledem k Ježí-
šově výjimečné inteligenci – s nějakým 
Římanem – legionářem, ba nakonec to 
Panna Maria odnesla nařčením, že byla 
prostitutka. A to tam na internetu tvrdil 
autor „vysvětlení tohoto tajemství“ beze 
všech pochybností, ba s naprostou 
neotřesitelnou jistotou. A že je to ta nej-
hrubější urážka křesťanské víry – křes-
ťanského cítění – co na tom. Za tu 
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pokračování na další str.
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internetovou senzaci – senzační odhale-
ní – to tomu autoru stojí. A jistě nepsal 
zadarmo a nadarmo.
Na Velký pátek jako první zpráva na 
internetovém Seznamu – s odvoláním 
na inzerovanou knihu Velké dny lidstva 
– bylo jako první uvedeno, že Velký 
pátek patří k velkým dnům lidstva, kdy 
se připomíná, že na kříži umřel ten, kdo 
silně ovlivnil dějiny světa a smýšlení 
velké části lidstva. Tak to bylo docela 
pěkné – ale pak dále následovalo 
„ o d h a l e n í  t a j e m s t v í  J e ž í š o v a 
zmrtvýchvstání“. Ježíš se svými kum-
pány připravuje uchvácení moci nad 
světem. Ježíš se obětuje a umírá na kříži 
a je pohřben. A teď je třeba, aby jeho tělo 
z hrobu zmizelo. Avšak nastaly kompli-
kace, s kterými se nepočítalo. Hrob hlí-
dají vojáci. Apoštolové dosáhli toho, že 
mohli do hrobu vstoupit. A aby Ježíšovo
tělo z hrobu zmizelo (zde bylo v textu 
uvedeno upozornění pro slabší povahy, 
aby dále nečetly) – takže aby tělo Ježíšo-
vo z hrobu zmizelo, tak jeho učedníci 
jednoduše udělali to, že ho snědli. Měli 
to usnadněno tím, že Ježíšovo tělo 
vystavené na kříži na prudkém přímém 
slunci bylo „upečeno“ a 11 kilo kostí, 
které obsahuje průměrné lidské tělo, si 
po kilech rozdělili (bylo jich 11) a skryté 
pod svými volnými oděvy z hrobu 
vynesli.
A hrob se mohl znovu třeba i zapečetit 
a když pak tam přišly ženy dokončit 
pohřbení Ježíšova mrtvého těla, již ho 
tam nenašly – hrob byl prázdný – a Ježí-
šovi společníci mohli – s hlásáním Ježí-
šova zmrtvýchvstání – začít dobývat 
svět. Jaké to geniální vysvětlení, které 

napadlo nějakého pana autora tohoto 
odhalení a tajemství vyjasnění. Tady 
jsem si vzpomněl na jednu scénu z filmu 
Krajina stínů. Na oslavách narozenin 
jednoho z kolegů se sejdou páni univer-
zitní profesoři i se svými ženami. A je-
den pan profesor tam má „moudré“ řeči 
o tom, jak ženy jsou méně inteligentní. 
Jedna z přítomných se ozve: Milý pane 
profesore, to jste tak hloupý, anebo nás 
ženy chcete urazit!“
A ještě další povelikonoční vzrušení 
kolem osoby Ježíše. Na zbožné Moravě, 
v Brně, má nějaké divadlo uvádět hru, 
ve které Ježíš znásilní muslimku. Víc 
o tom na internetu nebylo, jenom s tím 
dodatkem, že to vyvolalo mezi věřícími 
křesťany prudkou reakci, jež vyústila 
v požadavek, aby tato hra byla stažena ze 
scény. Pan ředitel divadla to odmítl spou-
kazem na uměleckou svobodu projevu.
Ano, svoboda projevu je v ústavě, stejně 
jako svoboda náboženství – avšak tato 
svoboda je omezena zákonem o zákazu 
hanobení náboženství a rasy. Takže zhle-
diska křesťanů by byl v uvedených pří-
padech důvod k podání žaloby u Ústav-
ního či Nejvyššího soudu nebo k stíž-
nosti zaslané na prezidentskou kancelář. 
Jedná se jistě o hanobení náboženství 
aurážku náboženského cítění křesťanů. 
Ale to věc neřeší. Tady přece nejde jen 
o to, zda by se měl někdo někomu omlu-
vit či by měl někoho stihnout nějaký 
spravedlivý postih, trest. Tady jde přece 
o morální princip, o vzájemnou  úctu, 
slušnost .......... To je ten problém, který 
je třeba řešit a třeba začít výchovou dětí 
a vůbec mladé generace, když ta stará se 
už těžko dá „převychovat“. A když 

chybí morální vzory a autority. Svobo-
da je krásná. Patří k základním lid-
ským právům. Ale i k té musí být lidé 
vychováváni – aby znali a uznávali 
její hranice – aby lidé znali, uznávali 
a uváděli ve skutek ušlechtilé princi-
py morální, charakternosti a vzájem-
né úcty. I svoboda musí mít své hra-
nice – bezbřehá svoboda, kdy by si 
každý dělal, co by chtěl, není možná 
tam, kde člověk nežije sám, ale spolu 
s druhými. Na ně musí brát ohled 
azřetel, pro jejich vzájemné soužití 
musí být stanovena určitá pravidla, 
aby na sebe „nenaráželi“, jeden dru-
hému život nekomplikovali, nekazi-
li, neznechucovali, neotravovali, či 
dokonce neničili. To platí v rodině, to 
platí v obci, ve škole, v práci, ve stá-
tě, mezi národy. Takovým názorným 
příkladem je situace na silnici – a cho-
vání řidičů tam – nejsou tam plně 
svobodní – jsou omezování – a dost 
omezováni dopravní vyhláškou – 
dopravními předpisy – značkami, 
značením, zásahy policie – ale to je 
k dobru řidičů samotných – aby neo-
hrožovali sebe – aby neohrožovali 
druhé – a nebyli ohrožováni druhými 
– ani sebou samými – aby všichni 
mohli šťastně dojet do cíle své cesty. 
A tak je to v životě vůbec – jen je 
třeba to uznat, pochopit, se to naučit 
– a podle toho se řídit – podle toho žít 
– k dobru druhých – ale i k dobru své-
mu.

číslo  2, duben 2018

Stanislav Bušta

Ingredience  

filety z ryb 
(cejn, kapr, bílá ryba)
na lák - ocet, voda, sůl, 
             nové koření, 
             bobkový list, 
             celý pepř
majonéza
mletý pepř
kořenová zelenina
cibule
cukr

Rybí salát
Postup:

Filety z ryb naložíme do láku – půl litru vody, půl litru octa, 12 g soli 
a přidáme koření. Lák nesvařujeme. Naložené filety dáme do kame-
ňáku nebo jiné vhodné nádoby a uložíme do lednice, kde je nechá-
me 10 až 14 dní. Po této době rybu vyndáme, opláchneme a nakrájí-
me na kostky. Přidáme vařenou kořenovou zeleninu (můžeme pou-
žít i sterilizovanou zeleninu na bramborový salát) nakrájenou na 
kostičky, cibuli na slabé plátky a vše smícháme. Pak přidáme majol-
ku (může být půl napůl s jogurtem), opepříme a dle chuti přidáme 
trochu cukru. Vše smícháme a podáváme s pečivem.

Dobrou chuť přeje 
Lála Sieber



Teplé počasí posledních dnů nás 
láká na zahrádky. Jaro konečně 
přišlo mezi nás. Začíná nám 
zahrádkářská sezóna a s ní přichá-
zí i chvíle občasného relaxu, 
nikdy nekončící práce, ale i stále 
opakujících se problémů. Kdo 
z vás si může říct, že nikdy nebo-
joval se slimáky, plevelem nebo 
třeba mšicemi? Asi málokdo. 
A přesto je tak jednoduché tomu 
všemu předejít. Pojďte začít 
novou sezónu jinak. Vyzbrojeni 
chytrými zahradními triky…

Vychytané zahrádkaření vám přeje Lucie Oudová

Chytré triky
na zahrádku

Velkoborské noviny
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Pivo na slimáky

Apetit slimáků je nezměrný  
a mnohdysi pochutnávají nejen na 
listech zeleniny, ale i na okras-
ných květinách. Nechceme-li jen 
žalostně přihlížet pustošení naší 
práce, musíme se slimáky zatočit. 
Mimo jedů na slimáky existuje 
i řešení v podobě piva. Zakopejte 
prázdnou plechovku do půlky 
v místech, kde se slimáci vyskytují 
a nalijte do ní pivo. To tyto neřády 
přiláká a pak už stačí co dva až tři 
dny vylít obsah s utopenými sli-
máky a doplnit pivem novým.

Plenky proti vysychání rostlin

Dětské jednorázové plenky mohou 
pomoci udržet požadovanou vlhkost. 
Nejvíce tento trik uplatníte u letniček, 
které vyžadují denní zálivku. Plenku 
umístěte na dno květináče a teprve poté 
nasypte zeminu. Tento malý trik ocení-
te i v závěsných nádobách – nebudou 
vysychat a také předejdete nepříjemné-
mu kapání vody z nich. 

Horká voda na plevel

Snažíte se udržovat chodníček 
úhledný, ale neustále někde pro-
růstá plevel? Rýpáte zarytě noží-
kem v úzkých mezerách mezi 
dlažbou a zanedlouho vám plevel 
opět vyleze ven? S tímto vám 
pomůže horká voda. Až si budete 
vařit vodu na kávu, dejte více 
vody a přelijte plevel horkou 
vodou. Na druhý den stačí jen 
zamést. Když budete postup často 
opakovat, plevel v těchto místech 
začne růst čím dál méně.

 

Odpuzovač hmyzu

Sedět na zahrádce je fajn, dokud 
nám klid nekazí vosy a jiný otrav-
ný hmyz. Nastříhejte jemný smir-
kový papír na proužky a silně jej 
potřete česnekem. Tyto plátky pak 
rozvěste po zahrádce nebo v mís-
tech, kde se nejčastěji vyskytujete. 
Česnek neplatí jen na upíry, ale i na 
obtížný hmyz.

Na mšice pomeranč

Mrňavé potvory, které dokážou na 
květinách napáchat velké škody. Je 
tedy lepší se proti nim obrnit a využít 
zlaté dobré prevence. Platí to pro 
dům i zahrádku. Kousek pomerančo-
vé kůry nařízněte a nasuňte na rostli-
nu, kterou chcete uchránit. Kůru po 
čase vyměňte za novou. 

Zdroj: www.pravydomov.cz

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Růže a brambora

Patříte mezi milovníky růží? Pak 
tento trik určitě vyzkoušejte. Řízky 
stonků oblíbených růží zapíchněte 
do brambory a zahrabejte do hlíny. 
Pak už se jen můžete těšit na nové 
růžové keříky.
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Noc s Andersenem
už pošesté ve Velkém Boru!

23. března proběhla už pošesté ve velkoborské knihovně Noc s Andersenem! Místní děti vyrobily plno zajíma-
vých výrobků, dozvěděly se zajímavosti o nejznámějším světovém pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi, 
pohrály si, hledaly poklad a opékaly buřtíky. Letos se připomínalo 180 let od napsání pohádky Statečný cínový 
vojáček, kterou také dětem přečetla paní Sládková. Dále jsme si připomínali vznik knížky Josefa Čapka Povídá-
ní o pejskovi a kočičce (1928) a na toto téma bylo připraveno plno her a soutěží. Ve vědomostní soutěži pak ti 
nejšikovnější vyhráli knihy, které věnovala horažďovická knihovna, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Děkuji 
všem rodičům, kteří napekli na ranní snídani či různě pomáhali s organizací, všechno klaplo na jedničku. Příští 
celosvětová Noc s Andersenem proběhne v pátek 29. března 2019.

číslo  2, duben 2018

Radka Kočí

Václav Zábranský

duchovní hudby na Velkém Boru

Pěvecký a chrámový sbor VEL-
KOBOR z Velkého Boru zve 
všechny příznivce kytarové hry 
aduchovní hudby a zpěvu na spo-
lečný koncert kytarového virtuo-
sa LUBOMÍRA BRABCE a VEL-
KOBORU do kostela sv. Jana 
Křtitele ve Velkém Boru v sobotu 
5. května od 19 hodin. Poslechně-
te si našeho předního kytarového 
mága, který má vztah k našemu 
kraji a podporuje zde řadu akcí. 
Jeho kytarové umění přesahuje 
hranice naší země a doprovází 

Po koncertě s panem Brabcem si jen trochu 
vydechneme a 12. května zazpíváme na 
slavnostní mši při setkání rodáků v Rabí.  
Na Noc kostelů 25. května se představíme 
od 19,30 v klášterním kostele Panny Marie 
v Horažďovicích (místo prvního koncertu 
v 18 hod. je v jednání) a v neděli si zazpívá-
me ve Lnářích na mši konané k 700. výročí 
založení města Lnáře. 

M. Hlůžková

Vzácný host Májového podvečeru

 řadu pěveckých hvězd. Je pro nás 
ctí přivítat jej na Velkém Boru 
adoufáme, že se náš krásný gotic-
ký kostelíček naplní do poslední-
ho místečka. Děkujeme našim 
sponzorům (Neofyt spol. s r. o. – 
výrobce fytofarmak Stříbrná Ska-
lice, BP Transport Velký Bor, 
Obec Velký Bor, Obec Chanovi-
ce, Obec Olšany a Velkoborská 
hospoda), kteří přispěli k zajištění 
této kulturní akce. Dobrovolné 
vstupné bude použito na opravu 
fasády kostela sv. Jana Křtitele.

V sobotu 21. dubna se konal celorepublikový Den proti úložišti, 
tentokrát v Olšanech. Děkuji všem, kteří se zúčastnili štafetové-
ho běhu a podpořili snažení nás všech v boji proti umístění hlu-
binného úložiště radioaktivního odpadu v naší lokalitě Březový 
potok.

 starosta obce
Václav Zábranský



SDH
Velký Bor 

Šárka Štěrbová, jednatelka
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TJ SOKOL
Velký Bor

  

  

  
 

S jarem každý rok přicházejí jak nácviky na soutěže, tak soutěže samotné. A kde se letos soutěžní družstva 
vnejbližší době utkají? Okrsková soutěž našeho 7. okrsku proběhne 19. 5. v Jetenovicích. Okresní vyřazovací 
kola se uskuteční 2. 6. v Rabí, kde se utkají ženy, a 16. 6. v Plánici, kde svůj um i rychlost mezi sebou prověří 
muži. Okresní soutěž bude pořádat opět Rabí 23. 6. Našim soutěžícím přejeme rychlé nohy a šikovné ruce. 

Nezadržitelně se blíží Oslavy svatého Floriána, které proběhnou 5. května v Malém Boru.

Jak na Oslavy, tak na soutěže jste všichni srdečně zváni.

Příprava na jarní část sezony 
2017/2018 byla poznamenána 
tradičně a letos obzvlášť nedosta-
tečným přístupem a účastí hráčů. 
Tréninky byly v minimální míře 
a přístup k přípravě a samotná 
účast je především u některých 
hráčů až zarážející. První pláno-
vaný přípravný zápas (So 10. 4.) 
byl odložen pro malý počet hráčů 
„připravených do hry“. Druhý byl 
zrušený pro špatný terén (Ne 18. 
4.). První jarní kolo (14. kolo – Ne 
25. 4.) jsme zajížděli do Běšin 
a herně jsme v soutěžním kole 
začínali tzv. „naostro“. Na výko-
nu mužstva byla nedostatečná 
příprava znát a naše hra byla roz-
háraná a nesourodá. Navíc v osla-
bené sestavně jsme nedokázali 
vyrovnat skóre, které domácí ote-
vřeli v samém začátku zápasu po 
nedostatečném důrazu po odraže-
né střele. Výkon našeho mužstva 
byl opravu o něco horší než 
„nadšený výkon“ domácích (po-
slední v tabulce). Znamenal nako-
nec vítězství 1:0 (1:0) a naši zby-
tečnou ztrátu. 15. kolo (So 30. 3.) 
jsme na domácím hřišti hostili 
Dešenice. Po snaživém výkonu 
měla naše hra k optimální dost 
daleko a na soupeře jsme herně 
nestačili prohrou 0:3 (0:1). 16. 
kolo (So 7. 4.) jsme sehráli v Nýr-
sku s tamní rezervou. Výkon naše-
ho mužstva byl hodně zlepšený, 

číslo  2, duben 2018

Rozlosování dalších zápasů
 18. kolo

19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

so 17:00
so Velký Bor – Žihobce

Nezamyslice – Velký Bor21. 4.
28. 4.

5. 5. 
12. 5. 
19. 5.
26. 5.
2. 6. 
9. 6. 

17. 6.

so
so
so
so
so
so
ne

17:00
17:00

17:00
17:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Velký Bor – Plánice
Kašperské Hory – Velký Bor

Velký Bor – Hrádek B
Velhartice – Velký Bor

Velký Bor – Kolinec 
Velké Hydčice – Velký Bor

Mochtín B – Velký Bor

obětavý a „v celkovém účtu“ 
zasloužená výhra 1:3 (1:3) bran-
kami Edy Boušeho, Ládi Klimen-
ta a Patrika Lukeše. 17. kolo (So 
14. 4.) jsme sehráli v domácím 
prostředí (před velmi slušnou 
návštěvou) s Veřechovem. Výkon 
našeho mužstva byl opět dosti 
dobrý. Po neproměnění vylože-
ných šancí (zvonily i brankové 
konstrukce) se naplnilo staré pří-
sloví – bez gólů se vítězit nedá. 
Utkání tak skončilo bez branek, 
menší náplastí bylo vítězství na 
pokutové kopy 5:4. Věřme, že 
bodové zisky posledních dvou 
kol budou do budoucna ještě 
narůstat k naší lepší spokojenosti  

z výsledků. Fanouškům a divá-
kům je třeba jako vždy poděkovat 
za stálou podporu i ve chvílích, 
kdy se nedaří. V 18. kole (So 21. 
4.) jsme se utkali v Nezamysli-
cích s domácím mužstvem (jed-
ním z aspirantů pro postup do 
okresního přeboru). Šlo o utkání 
dvou rozdílných poločasů, ten 
první byl náš tým lepší a po záslu-
ze se ujal vedení 1:0, ten druhý 
byl už domácí tým lepší, když 
naše mužstvo přes veškerou 
snazu nedokázalo eliminovat 
narůstající tlak, a vítěství domá-
cích bylo nakonec zasloužené – 
3:1 (0:1). Naši branku vsítil 
Patrik Lukeš.

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

2017 - 2018

17
13
13
10

7

7
5
6

14

4

17
18
18
18
18
18
18
17
18
18

7
5

2

3
5
2

2

5

3
6

2
3
4
7

8
7

10

1

9

8
7

2
2
1
3

0
3
1

1

2

1
3

74:21
51:27
50:29
30:30

26:35
32:36
28:39

66:24

17:32

41:43
30:37

43
43
35
28

24
23
21

45

19

25
24

12. Velké Hydčice 
13. Velhartice
14. Běšiny 2

17
18
18

3
4

3

5
2

13

9
12

2

2
1

17:65

25:37
21:53

11

16
15

2

4
4
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Andělky
Velký Bor

Andělky Velký Bor úspěšně 
dokončily „zimní amatérskou 
ligu“ (v zimním období pod vede-
ním Honzy Šebka) v hale v Pláni-
ci a „po neúspěšném ataku“ na 
vítěze soutěže obsadily krásné 2. 
místo okořeněné tučným vítěz-
stvím v posledním kole s Plánicí 
16:0!! 8 branek vsítila Markéta 
Pitulová; 5 branek Simona Tonin-
gerová; Jana Dudová, Jana Hoz-
manová a Veronika Marešová po 
1. V sobotu 14. 4. absolvovaly 
tradiční vydařenou a veselou spor-
tovní veselici s tombolou v Tře-
bomyslicích. Čeká je tradiční 
„letní Dívčí amatérská liga“ (21. 

Ingredience  

0,5 kg kuřecího nebo krůtího masa
1 lžička soli
3 vejce
3 lžíce solamylu (vrchovaté)
2 cibule (nebo pórek)
1 lžička kari
1 lžička mleté sladké papriky
1 lžička mleté pálivé papriky
3 lžíce oleje
1 lžička cukru moučka
kečup

Čínské řízečky 
Postup:

Maso nakrájíme na tenké nudličky, přidáme vejce, olej, cukr a sola-
myl. Pokud vaříme i pro děti, oddělíme do jiné misky tolik množ-
ství, kolik sní. Do této dětské misky přidáme trochu soli, kečupu 
acibule (pokud dítě jí). Do misky pro dospělé nakrájíme bohatě cibu-
le, osolíme a opepříme. Vše řádně promícháme a necháme aspoň 24 
hodin uležet v ledničce. Potom na rozpálený tuk sázíme naběračkou 
malé řízečky, které smažíme po obou stranách. Podáváme s vaře-
ným bramborem. Vynikající jsou i studené, takže určitě nezbydou!

Dobrou chuť přeje Jana Palečková

číslo  2, duben 2018

ročník), 2. ročník Memoriálu Páji 
Řezáče (v sobotu o Borské pouti 
23. června – k uctění památky tra-
gicky zemřelého trenéra a kamará-
da). Dále pak další přátelská utkání 
a další akce. Na závěr ještě jednou 
všem věrným fanouškům a divá-
kům vzdáváme velký dík. Věříme 
v jejich stálou podporu inadále 
a doufáme do budoucna, že jim 
budeme častěji dělat radost. Nám 
všem pak popřejme hlavně pevné 
zdraví a osobní spokojenost.

V neděli 15. 4. nás v Nýřanech reprezentovali bratři Šimanov-
ští – Marek Šimanovský (druhý zleva) a Filip Šimanovský (prv-
ní zprava)  – s Lukášem Mandákem a Ondrou Roubalem (So-
kol Horažďovice) v krajském kole soutěže družstev ve stolním 
tenise mladších žáků. Dosáhli skvělého úspěchu dosažením 1. 
místa a postupem do celostátního kola (finále), které se koná 
2.-3. 6. 2018 v Ostravě. 

Držíme palce a přejeme skvělé umístění. 
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Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga:
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Stolní tenis 

Text Jiří Strolený

1

Andělky Velký Bor začínají letní 
Dívčí amatérskou ligu v sobotu 
28. 4. v Mochtíně. 
V neděli 22. 4. oslavil dlouholetý 
fotbalista, rozhodčí, trenér fotba-
listů a Andělek a muž dalších 
prací i funkcí pan Jiří Dobrý kula-
té jubileum 70 let. Za jeho dosa-
vadní obětavou činnost patří 
velký dík a všichni mu ze srdce 
přejeme pevné zdraví a veškerou 
spokojenost v životě a v kruhu 
rodinném.

Foto Robert Šimanovský

Jiří Strolený
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30. 4. 2018  - stavění máje na návsi

5. 5. 2018 (14:30-15:15) – ukázka historické vojenské techniky americké armády na návsi

5. 5. 2018 (19:00) – Májový podvečer duchovní hudby (kostel sv. Jana Křtitele) – hostem L. Brabec

číslo  2, duben 2018

6. 5. 2018 (15:00) – Doubravanka, Kulturní dům Velký Bor

15. 5. 2018 (14:00) – přátelské posezení členek Dohlížecího výboru Jednoty ve Velkoborské hospodě

3. 6. 2018 (15:00) – Oblíbená šumavská kapela (Obšuka), Kulturní dům Velký Bor

22. 6. 2018 (17:00) – vernisáž výstavy s názvem „ Šumava” ve výstavní síni U Trčků 

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
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