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Vážení čtenáři, 

Václav Zábranský

 vítám Vás u dalšího vydání obecního 
zpravodaje. I podzim je nám velice 
nakloněn teplým počasím. Ovšem 
pro houbaře je horké a suché počasí, 
jako bylo letos, pohroma. Příroda se 
nakonec umoudřila a svatý Petr nám 
seslal na zemi trochu vody. Moc sice 
nepršelo, ale aspoň něco. Na houby to 
bylo velmi přínosné. Téměř každý, 
kdo se vypravil do lesa, si nějaké 
houby přinesl. Ovšem ti, kteří mají 
svá místa, nosili hřiby po košících. 
Tak se všude dělala smaženice 
a houby se sušily, aby byly na zimu 
nebo i příští rok zásoby. V letošním 
roce se urodilo snad všechno.  Jablka, 
hrušky, švestky, ořechy..., a tak,  kdo 
má zahradu, nebo nějaké ovoce 

dostal darem, měl na podzim o práci 
postaráno. Dělaly se marmelády, 
křížaly, nakládalo a zavařovalo se 
snad vše, co šlo. Někteří nezapomně-
li na kvas na kořalku, která léčí 
mnohé neduhy těla i duše. Podzim je 
v plné síle, listnaté stromy se krásně 
barví a vytváří nádherné přírodní 
kulisy. Zanedlouho nastanou krátké 
podzimní večery a přijde zima.

V neděli 28. října od 12:30 hodin 
ve Velkém Boru proběhne slavnostní 
odhalení pamětní desky na památní-
ku padlých v I. sv. válce u příležitosti 
stého výročí založení republiky. Dále 
bude položen věnec  za účasti vojáků 
v dobových uniformách s čestnou 
salvou.  Jako další bude ukázka 
střelby z repliky dobového minome-
tu a ukázka výcviku. Ve výstavní síni 
obecního úřadu budou připraveny ke 
zhlédnutí historické fotografie 
a další zajímavé obrázky.

Komunální volby máme za sebou 
a z rozhodnutí voličů vzešlo zastupi-
telstvo obce. Ustavující zasedání  se 
uskuteční v úterý 30. října od 18:00 
hodin v přísálí kulturního domu ve 
Velkém Boru.

V sobotu 3. listopadu proběhne 
ve Velkém Boru lampiónový průvod. 
Sraz všech účastníků je na návsi 
v 17:00 hodin a osvícená trasa svíč-
kami povede kolem obchodu a hřbi-
tova přes hrad směrem k myslivecké 
chatě, kde budou připraveny teplé 
nápoje pro děti i dospělé, hry pro 
děti, oheň k opékání buřtů a na závěr 
ohňostroj. Nezapomeňte si vzít buřty 
s sebou. Opékáčky máme.

V neděli 2. prosince se ve Velkém 
Boru uskuteční rozsvícení vánoční-
ho stromku za účasti pěveckého  
sboru Velkobor a dětí, které nám také 
zazpívají pár písní. Punč, svařené 
víno i čaj budou zdarma. Všichni jste 
srdečně zváni na všechny akce. 

Jelikož nám listnaté stromy opa-
dávají,  předem děkuji za pomoc 
všem, kteří přiloží ruku k dílu při 
podzimním úklidu obcí. Děkuji také 
všem, kteří organizují nebo pomáhají 
při organizování různých akcí, vždyť 
jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít. Přeji Vám úžasně prožitý barev-
ný podzim, hodně zdraví, štěstí 
a pohody.

Slovo
pana starosty ...
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Volby
výsledky do Zastupitelstva obce Velký Bor dne 5. a 6. 10. 2018 

1. HASIČI VELKÝ BOR

2. HASIČI JETENOVICE

3. HASIČI SLIVONICE

CELKEM

1049

108

114

1271

VELKÝ BOR

149

392

12

553

JETENOVICE

30

34

240

304

SLIVONICE

1228

534

336

2128

CELKEM

57,71

25,09

17,2

%

POČET VOLIČŮ

VOLILO

92

73,6%

62

80,6%

442

62,67%

288

55,2%

Zvolení zastupitelé

Václav Zábranský, Robert Palečko, Bc. Šárka Štěrbová, Ing. Václav Pastejřík, Daniel Ouda, Karel Kolář,
 Josef Korbel, Petr Makovec, Ing. Dana Šrámková

Prvňáčci
Informace pro rodiče:

Organizace školního roku 2018/2019 

- Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
- Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
- Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
- Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 
  2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Klatovy stanoveny pro období 
  4. 2. - 10. 2. 2019.

Naši prvňáčci

Přejeme jim mnoho školních úspěchů.

Elenka Oudová Janička Beňová Matýsek Kopnický Viktorka a Filípek Šimanovských

POČET HLASŮ



 Důležité
informace

hodně štěstí a zdraví.

  8:00 - 11:00

Pošta Velký Bor
 

Pondělí   

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek
 

 
CO

 
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek 

Pátek

Sobota 

  13:00 - 16:00

  13:00 - 16:00

  8:00 - 11:00

  8:00 - 11:00

Telefon   376 514 267

7:00 - 11:00 

7:00 - 11:00 12:00 - 14:30

7:00 - 11:00 12:00 - 14:30

7:00 - 11:00 12:00 - 14:30

7:00 - 11:00 12:00 - 16:30

7:00 - 10:30 

Telefon   376 514 226

 

   
oslavenci v listopadu

83 let       Velký BorFrantlová Vlasta             

83 let      Velký BorZábranská Marie     
81 let       Velký BorSládková Božena            

oslavenci v prosinci

86 let       Klecanová Josefa Slivonice         
81 let       Lávičková Julie           Jetenovice

 

 
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek 

Pátek

Sobota 

7:00 - 11:00 

zavřeno

7:00 - 11:00 15:00 - 17:00

7:00 - 11:00 

7:00 - 11:00 15:00 - 17:00

8:00 - 10:00 

ESO Market - Jetenovice

15:00 - 17:00
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65 let       Velký BorČerný Josef            

 

gratulace k narození 

JOSÍFKA Bruhy
o

Svoz komunálního odpadu
 

Popelnice jsou vyváženy každý týden

 Důležité
informace

OÚ Velký Bor – pro veřejnost   

Pondělí

Středa 

    

OÚ Velký Bor –

 

pracovní doba

  

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek 
     

Starosta tel.  724 232 262

   
 

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

Řijnové pranostiky 

Oslavencům přejeme 

v sobotu 10. listopadu bude proveden svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu

PREJEME MU DO ZIVOTA HODNE STESTÍ A ZDRAVÍ
v v v v v

 
  Knihovna Velký Bor

Úterý 17:00 - 19:00

30. 10. zavřeno
V roce, když dub hodně žaludů dává, bude zima dlouhá a stálá.

Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.

Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený. 

Listopadové pranostiky 

Studený listopad - zelený leden.

Jaké je počasí v listopadu, takové bude i v březnu.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.



    

Zamyšlení
P. Stanislava Bušty ...

Ano, je zase po jedněch volbách. 
Jaké byly, jak se vydařily? Jak 
dopadly? Dobře, špatně? 

Jak kde a jak pro koho. Jedni jsou 
spokojeni, že byly zvoleni ti, které 
oni volili. Jiní jsou nespokojeni, že 
byli zvoleni ti, které oni nevolili. 
O tom by se mohlo hodně mluvit 
a hodně psát. Takže na otázku: 
„dopadly volby dobře, nebo špat-
ně?“ není jednoznačná odpověď. 
V tom se asi všichni dohromady 
neshodnou. A tak si všichni dohro-
mady můžeme dát otázku: Jaké 
volby jsou dobré, kdy se dá říci 
jednoznačně, že byly volby dobré – 
že dopadly dobře?  Jistě tehdy, když 
byli zvoleni lidé dobří, rozumní, ba 
moudří, poctiví, slušní, spravedliví, 
schopní, věcí potřebných znalí, 
lidé, kteří také mají aspoň nějaké to, 
jak se říká, sociální cítění, anebo 
také lidé stateční a odvážní, podni-
kaví, kteří se nebojí jít do rozum-
ných rizik ..., lidé, kteří tyto hodno-
ty jednak vyznávají, sami je žijí 
a jsou ochotní, mají odvahu tyto 
hodnoty prosazovat. Můžeme to 
zúžit jen na hodnoty dvě: dobro 
a pravdu. A už tu máme hned pro-
blém, když dáme otázku: co je 
dobro, co je pravda? 

To se už ptal římský soudce Pilát 
Ježíše, když ten mu řekl, že přišel, 
aby vydal svědectví pravdě (aby 
svědčil o pravdě). Co na to Pilát 
řekl, asi dobře všichni víme. Položil 
otázku: „A co je pravda?“ 

   Tak co je dobro – co je pravda? – 
A bohužel na to nemají všichni lidé 
stejný názor – ba názory se různí – 
ba mnohdy velice moc liší. Záleží 
na tom, kdo z jakého základu 
vychází. Jiné měřítko na to, co je 
dobro – co je pravda – mají ti, kdo 
za základ svého poměřování berou 
Bibli nebo Korán nebo jiné tak 
zvané „posvátné“ knihy. Jiný názor 

názor tvrdě. bezohledně, třeba 
i násilím prosazovat.

   Říká se, že nejsnazší je život 
jedné možnosti. A také se říká, že 
nejtěžší v životě je se rozhodovat.

Už jak jsou dvě možnosti – už má 
člověk problém: kterou z nich 
vybrat. A tak pro příklad, jak tuto 
obecnou úvahu – jak se odborně 
cizími slovy říká – konkretizovat 
a aktualizovat – bude v této době 
rozhodování českého parlamentu 
o tom, co to je manželství. Jsou dvě 
znění: buď to dosavadní, že manžel-
ství je „svazek muže a ženy“ – a nebo 
jiný navrhovaný: že manželství je 
„svazek dvou osob“ (bez ohledu na 
pohlaví). Co je dobré, co je pravdivé, 
co je správné? – O tom rozhodne 
parlament. Pro co bude většina, to 
bude považováno – uznáno – za 
dobré, správné, pravdivé.

 Prostě lidé to vzali do svých rukou. 
A je problém – je třeba rozhodnout. 
Zastánci návrhu změny se ohání 
vědou a novými vědeckými 
poznatky – vývojem společnosti.

 Druzí – zastánci tradičního chápá-
ní manželství – se odvolávají na 
platnost slov Bible, Koránu či jiných 
„posvátných“ knih anebo na obecně 
trvale platné zákony – v tomto přípa-
dě zákony přírody, přirozenosti  – 
zákony přírodní, biologické, gene-
tické, společenské a tak dále. Že lidé 
sice mohou mnoho, ale ne všechno; 
že na změnu zákonů přírody jsou 
krátcí. Upozorňují, ba vyhrožují, že 
lidé z lidí mohou dělat hlupáky – ale 
ne z přírody. Ta je mocná – ta se 
pomstí – či lépe řečeno – když lidé 
sáhnou na zákony přírody – tak se 
jim to vymstí. 

To je jistě věc názoru. A tak si 
přejme, aby zvítězilo dobro – aby 
zvítězila  pravda. 

asi mají ti, kdo vychází např. z učení 
pánů Marxe a Lenina, zastánci tak 
zvaného marxismu-leninismu. Jiný 
mají pohled ti, kdo vycházení 
z názorů pana Adolfa Hitlera a jeho 
spisu „Mein Kampf“. Tedy jiné 
měřítko na dobro a pravdu mají 
svým způsobem vyznavači židov-
ství či křesťanství anebo islámu 
(jmenováno v pořadí podle stáří 
vyznání). A jiný názor na dobro 
a pravdu mají svým způsobem 
zastánci socialismu, komunismu. 
Jiný názor mají stoupenci nacismu, 
fašismu. Jiný názor mají vyznavači 
jiných náboženství a stoupenci 
všech možných různých ideologií; 
ano, svým způsobem v měřítku na 
dobro a pravdu se liší lidé věřící 
v Boha – a lidé v Boha nevěřící – jak 
se říká oním cizím slovem atheisté. 

A už vidíme, co to je různosti 
názorů – toho, co různí lidé poklá-
dají za dobro – za pravdu. 

A teď jak se mají dohodnout, když 
řečeno slovy Kecala z naší české 
národní opery Prodaná nevěsta: 
„Každý jen tu svou má za jedinou!“ 
(Pan Kecal v tomto případě myslí, 
že každý za tu jedinou má tu svou 
milou – Mařenku či jinou.) A ono je 
to možno rozšířit na všechno, co je 
člověku milé, co pokládá za dobré 
a pravdivé. A o tom svém názoru – 
přesvědčení – má snahu – chce 
přesvědčit i jiné, druhé. Takže, je to 
tak, a ne jinak: Každý jen tu svou 
(pravdu) má za jedinou (pravou 
a pravdivou). A má snahu o té své 
pravdě přesvědčit i druhé – 
i druhé pro tu pravdu získat. – No, 
a nastává boj. Někdy jen slovní – 
však bohužel někdy i doslovný. 
Říká se, že dokud se lidé jen navzá-
jem přesvědčují, či dokud se jenom 
hádají, tak je to ještě dobré; ale je to 
špatné, když se začnou mezi sebou 
– spolu prát: svou pravdu – svůj 

A je po volbách.
    

Zamyšlení
P. Stanislava Bušty ...
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Stanislav Bušta



Velký BorVelký Bor

Myslivecký spolek

v naší honitbě zejména divokých 
kachen, později pak, často širokou 
veřejností skloňovaných, divokých 
prasat. Abychom nebyli stále jen 
s "flintou", v této době je důležité 
plynule přejít k přikrmování srnčí 
a dančí zvěře, protože na zoraných 
polích by hladověla.
Daněk skvrnitý

V posledních letech se důsledkem 
lidského vlivu v našem okolí rozšíři-
la již zmíněná zvěř dančí, pro kterou 
je říjen a listopad charakteristickým 
obdobím. Počátkem října staří daňci 
začínají svádět souboje se svými 
lopatami a na říjištích se ozývají 
krátkým drsným rocháním. Po uply-
nutí svatebních obřadů se daňci 
a daniely spojují do oddělených tlup. 
V dubnu až květnu majestátní lopatá-
či, vařečkáři i špičáci shazují své 
chlouby, aby jim mohly narůst nové. 
Oddělené daniely jsou doprovázeny 

Velkoborské noviny číslo  5, říjen 20185. str

Myslivecký spolek

Velkobor

Sbor

Zdravím všechny příznivce našeho 
pěveckého sboru. V září jste nás mohli 
slyšet na dvou vernisážích: ve Velkém 
Boru jsme se zaměřili na lidové písně 
o Šumavě s doprovodem harmonikáře 
p. Martina Rosenheima. Jeho syn Toník 
udivil pak všechny přítomné vynikají-
cím přednesem několika akordeono-
vých skladeb – bylo vidět, že hraje 
s velikou chutí a určitě dosáhne výbor-
ných výsledků v ZUŠ Blatná. 
V Horažďovicích jsme účinkovali při 
slavnostním rozsvícení nově zrestauro-
vaného lustru v muzeu za účasti Švýca-
rů z družebního města – jejich potlesk 
nás velmi potěšil.

V polovině října jsme se zúčastnili  
festivalu pěveckých sborů z mnoha 
koutů (nejen) naší republiky ve Vlacho-
vě Březí – byla to pro nás zajímavá 
zkušenost a slyšeli jsme sbory vynikají-
cí úrovně. Jejich repertoár je jistě krás-
ný, ale usoudili jsme, že je určen velmi 
náročným posluchačům a my se mno-

hem raději vrátíme opět k sice méně 
složitým, ale našim posluchačům 
přístupnějším skladbám. Na závěr 
jsme si spolu s dalšími sto padesáti 
sboristy zazpívali krásné árie od našich 
klasiků s orchestrem z Prachatic a byl 
to opravdu jedinečný zážitek.

Letošní 28. říjen je ve znamení 
100. výročí republiky a všechny obce 
chystají vzpomínkové akce – my nebu-
deme chybět ve Velkém Boru 
a 11. listopadu vystoupíme v Chano-
vicích, kde bude další část oslav v režii 
ředitele muzea p. Smolíka .

A teď to nejdůležitější!! Po domluvě 

secvičit nové písně na vánoční koncerty 
– trochu nás tlačí čas – snad se vše podaří 
k potěšení našich příznivců a poslucha-
čů. 
Už jsou naplánované koncerty na 
našich obvyklých místech: 
Rabí 8. 12., DPS Horažďovice a Olšany 
14. 12., Písek a Bezděkov 15. 12., Lnáře 
16. 12. a Svéradice 22. 12. Mezi svátky 
jsme ještě pozváni na vrch Prácheň 
26. 12. od 17,00 hodin spolu s Volným 
sdružením horažďovických zpěváků 
a muzikantů a vyvrcholením bude 
vánoční koncert ve Velkém Boru v pátek 
28. 12. od 18,00 hodin.

Velkobor

Sbor

Není tomu tak dávno, co náš mysli-
vecký spolek utrpěl ránu téměř na 
komoru, která se hojí dodnes a jizva 
s sebou nese dlouhodobé následky. 
Díky některým členům se podařilo 
spolku dostat zpět k výkonu práva 
myslivosti a krátce poté se mohla 
připojit i moje maličkost. 

Činnost velkoborského spolku, 
který zahrnuje zejména katastr Maňo-
vic, Jetenovic a Velkého Boru, není 
nikterak složitá. Naše každoroční 
práce začíná prvním dubnem, jakožto 
začátkem mysliveckého roku. Proč se 
liší od kalendářního roku? Život 
v přírodě začíná narozením mláďat 
a některé druhy rodí své mladé právě 
v dubnu, někdy již v březnu. 

Vrátím se k činnosti nás myslivců. 
Po těžkém zimním období je čas na 
opravu krmelců, posedů a dalších 
mysliveckých zařízení. Dalším mez-
níkem je 16. květen, tedy začátek 
doby lovu srnců, zejména selektivně 
jedinců, kteří by se neměli účastnit 
letních námluv, ale o tom až jindy. 

Září je začátkem společných lovů, 

se sborem jihočeských trubačů 
a panem učitelem Řehořem 
jsme se rozhodli nastudovat 
a provést Hubertskou mši 
k poctě sv. Huberta – patrona 
myslivců a všechna okolní 
myslivecká sdružení i veřejnost 
srdečně zveme na mši 18. 
listopadu do kostela sv. Jana 
Křtitele ve Velkém Boru v 9,30 
hodin. Bude to veliká paráda.

A při tomto uspěchaném 
programu se ještě snažíme 

svými ratolestmi, které kladou neboli 
rodí obvykle během měsíce června.

Za zmínku stojí nadcházející událos-
ti, které budou pořádané MS Velký Bor 
ještě v roce 2018:

Svatohubertská naháňka se bude 
konat 17. listopadu a Svatohubertská 
mše pořádaná Prácheňskými trubači ve 
spolupráci s Velkoborem navazuje 
následující den 18. listopadu od 9:30.

Protože často slýchávám různé zvěs-
ti o tom, kdo myslivci vlastně jsou, co 
dělají a v neposlední řadě i hanlivé 
připomínky, závěrem bych na to konto 
podotkl, že lov je jen třešničkou na 
dortu z celé řady činností, které mysliv-
ci konají. Ať už to je přikrmování, 
vyhánění zvěře během senosečí, tvorba 
biopásů a podobně. Nejlépe však situa-
ci vystihuje citát, který jsem před 
časem četl a zaujal mě na tolik, že jsem 
si ho musel uchovat: „Myslivost není 
jen koníčkem, ale i velikou, ušlechtilou 
láskou ke zvěři, k přírodě, k neopako-
vatelným, kouzelným okamžikům. Mys-
livost je nejpodivnější a nejhlubší 
lidskou vášní, která, ze samé lásky, 
musí s „klidným srdcem“ někdy i zabí-
jet.“ 

Roman Kovář

Marie Hlůžková

Na všechny koncerty jste srdečně zváni!!!
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Posvícení

Zdroj: BESTAJOVSKÝ, Martin., Lidové obyčeje a nápady 
pro šikovné ruce: podzim.

Podle legendy slavil první posví-
cení Šalamoun, když světil svůj 
chrám v Jezulalémě. Každý rok 
v ten samý den pak pořádal hostinu 
pro své přátele na počest vysvěcení 
chrámu.

Již z této legendy vyplývá, že 
posvícení se původně slavilo ve 
výroční den posvěcení kostela. 
Jejich průběh byl dokonce podobný 
pouti (tzn. oslavám svátku patrona 
kostela). V průběhu let se tyto 
zvyky ustálily a někde dokonce 
splývají pojmy pouť a posvícení.

Posvícení bývalo jedním z nejob-
libenějších svátků prostého ven-
kovského lidu, kterým zároveň 
oslavovali ukončení polních prací. 
Posvícení v Čechách se slavívalo na 
podzim, tedy v období, kdy již byl 
nový mák do buchet, zásoba čerstvé 
mouky a vajec, zralé švestky na 
povidla a vykrmené husy na pekáč, 
zkrátka ideální doba na posvícení.

Za starých časů se posvícení 
slavilo téměř v každé farnosti 
v jinou dobu. Lidé chodili na posví-
cení konaná v okolních obcích, 
nejen aby navštívili své příbuzné 
a přátele nebo aby něco utržili pro-
dejem různého zboží, ale také proto, 
že se jim díky této slavnosti naský-
tala možnost dobrého jídla 
a zároveň odpočinku od práce. 
A tím, jak se lidé bavili, pracovní 
morálka trpěla. Císař Josef II. chtěl 
nějakým způsobem sjednotit oslavy 
v celé zemi, a proto roku 1787 vydal 
nařízení, kterým lidu přikazoval 
slavit posvícení v jeden čas. Termín 
stanovil na neděli po svátku svatého 
Havla. Poslušní poddaní přijali toto 
nařízení velice nadšeně. Od té doby 
slavili třetí neděli v říjnu tzv. 
„císařské hody“ nebo také 
„havelské posvícení“ a mimo nich 
dál i svoje místní posvícení, tzv. 
„naše posvícení“.

Pamatujete si, jak probíhalo 
posvícení, když jste byla malá hol-
ka?

Já pocházím z Mečíchova a tam se, 
stejně jako tady ve Slivonicích i okol-
ních vsích (Záboří, Čečelovice), slaví 
posvícení dušičkové. To znamená 
první neděli v listopadu.

Posvícení se tenkrát slavilo tři dny. 
Prvním dnem byla neděle. Dopoledne 
se chodívalo do kostela. Poté následo-
val sváteční oběd –  většinou to byla 
husa (myslivecké rodiny pak měly 
zajíce) a pekly se hnětýnky a koláče. 
Večer pak byla muzika.

Druhému dni se říkalo modré pondě-
lí. Odpoledne kolem třetí hodiny přije-
li do vsi muzikanti (bývala to celá 
kapela kolem osmi lidí), chodili od 
domu k domu a hráli písničku. 
V každém domě pak za odměnu dostá-
vali od děvčat hnětýnku. Jeden 
z muzikantů měl na zádech nůši a do té 
se hnětýnky sbíraly.

Pamatuji si, že jsme vždycky přišli 
ze školy, lupli jsme doma s botama, 
nazuli holínky (v tuto dobu bylo povět-
šinou špatné blátivé počasí) a už jsme 
utíkali za muzikantama.

Než kapela obešla celou ves, tak 
byla tma. Pak následovalo rozdělování 
hnětýnek mezi muzikanty a další ves-
nická tancovačka.

Posvícení však pondělím nekončilo. 

nějakou korunu. To se vždycky vidělo, 
kdo je jak štědrej a bohatej. Někteří 
dávali za hnětýnku třeba pětikorunu.

Jak vypadaly hnětýnky?
Dříve, když mi bylo tak 14 roků, tak 

jsme na hnětýnky psávali: „z lásky“,  
„za hubičku“ nebo třeba „z posvícení“. 
Později, když už jsem měla vnoučata, 
tak jsem na ně psala jména dětí. Zdobe-
ní na hnětýnky (kytičky) se dřív dělalo 
doma. To se nekupovalo jako dnes. 
A pokud jde o polevu, tak ta zůstává 
stejná dodnes. Já dělám tmavou čoko-
ládovou a světlou citrónovou. Vzpo-
mínám, jak můj muž říkával, že nemu-
sí mít hnětýnku naparáděnou, ale musí 
být pořádně politá. Každý má holt rád 
něco jiného.

Jaké bylo posvícení ve Slivonicích, 
když jste se sem přivdala?

To bylo roku 1966. Tady už ale 
o posvícení muzikanti vsí nechodili. 
Drželo se klasické nedělní dušičkové 
posvícení – k obědu jsme povětšinou 
mívali kachnu. Husy jsme neměli.

K nedělní posvícenecké muzice se 
chodilo do Čečelovic, ve Slivonicích 
sice hospoda bývala, ale to já už nepa-
matuju.

Postupem času začalo ale posvícení 
upadat, už to nebyla ta hezká tradice 
jako za mého dětství.

Pamětníci vzpomínají
O tom, jak kdysi vypadalo posvícení u nás, jsem si povídala s paní Janou 

Krejčovou ze Slivonic. Tímto ji velice děkuji za poskytnutý rozhovor.
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Chcete i Vy zavzpomínat na staré dobré časy? Přihlaste se do 
rubriky "Pamětníci vzpomínají" a my Vás rádi navštívíme. 
Přihlásit se můžete buď emailem na velkoborskenoviny@seznam.cz, 
nebo přímo u starosty obce (376 514 378).

Lucie Oudová

V úterý došlo na další 
rozdělování hnětýnek. 
Děvčata, která tancovala 
s chlapci na pondělní 
tancovačce, podělila 
následující den své 
tanečníky opět hnětýn-
kou. Brávala s sebou 
vždy menší děti. Nikdy 
nechodila za chlapci 
samotná. A chlapci pak 
na oplátku museli dát 
děvčatům za hnětýnku 

historie



VÝSTAVY
v naší obci

Velkoborské noviny číslo  5, říjen 20187. str

Tradice pořádání výstav začíná už 
v roce 2005. Na podzim roku 2004 
byla zkolaudována přestavba bývalé 
řeznické provozovny nákladem zhru-
ba půl milionu korun. Zmíněnou akcí 
byla vybudována knihovna s místností 
pro počítač a prostorem pro pořádání 
nejrůznějších akcí. První z nich byla 
právě výstava, kde jsme umístili ruční 
práce našich šikovných občanů. Ta 
měla velkou návštěvnost a jediným 
nedostatkem bylo to, že trvala pouze 
přes víkend. Z tohoto důvodu jsme 
rozhodli, že expozice ponecháme 
přístupné vždy po dobu čtyřech až pěti 
týdnů.

Další z výstav byla věnována historii 
a životu obce. Po zveřejnění žádosti 
o zapůjčení materiálů z historie 
a života obce se nám sešlo hodně 
exponátů od našich občanů, rodáků 
a ostatních, kteří mají k naší obci 
jakýkoliv vztah.

Jedna z výstav byla i se zahraniční 
účastí. Na té svoje práce vystavovala 
paní Rita Wulf z Furth im Waldu spo-
lečně s Jiřinou Kafkovou, která má 
svoje kořeny v naší obci. Vděčným 
námětem byla Praha a jižní Čechy, 
stejně tak jako Šumava. V roce 2008, 
kdy bylo 160. výročí narození 
a 85. výročí úmrtí Karla Klosterman-
na, jsme jednu z výstav věnovali právě 
tomuto spisovateli, který celý svůj 
život zasvětil právě Šumavě. Při její 
přípravě jsme spolupracovali s občan-
ským sdružením Karel Klostermann – 
spisovatel Šumavy. 

VÝSTAVY
v naší obci

Velký zájem byl o výstavy věnované 
lesu, myslivosti a rybářství, Chodsku, 
Pošumaví a Královskému hvozdu. Retru 
byly věnovány výstavy „Kuchyně 
našich babiček“ a „Řeznictví + koloni-
ál“. Zapomenout jsme nemohli ani na 
děti, a hlavně pro ně byly připraveny dvě 
výstavy, a to „Zima – Hračky – Vánoce“ 
a „Betlémy a jesličky“. Velký zájem byl 
o velkoborské rodáky, kde nosným 
tématem bylo dílo Bohumila Ullrycha 
a Silvestra Krnky. Velkou návštěvnost 
měly výstavy zaměřené na pivovary, 
hasiče, sběratelství, fotografování 
a kutilství. Celkem jsme už připravili 
28 výstav. Všechny jsou slavnostně 
zahajovány a punc důstojnosti jim určitě 
dává vystoupení našeho pěveckého 
sboru Velkobor. Na zahájení je pravidel-
ně účast okolo 40 lidí a celkem je zhléd-

n e  p o d l e  z a m ě ř e n í  p ř i b l i ž n ě  
100 až 120 návštěvníků. Je škoda, že 
občané našich obcí mají o ně menší 
zájem než lidé z blízkého i vzdálenějšího 
okolí.

Exponáty se nám stále daří zapůjčovat 
bezplatně. Našimi partnery dosud byly: 
muzea Klatovy, Sušice, Horažďovice, 
Domažlice, Volyně, Západočeské muze-
um Plzeň, Studijní a vědecká knihovna 
Plzeň, Alšova jihočeská galerie v Hlubo-
ké nad Vltavou a další. Dobrá spoluprá-
ce je také s panem Šotolou z Nepomuka, 
Kavalem ze Žichovic, Rubášem 
z Klatov a mnoha dalšími občany, kteří 
nám zapůjčují předměty ze svých sbírek.

V tradici pořádání výstav v dalších 
letech se předpokládá pokračovat.

Václav Drha

Chvála řeči české
Karel Čapek ve své stati Chvála řeči 

české kdysi napsal: „Zdokonaluje-li se 
národ, musí se zdokonalovat i jazyk; 
neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, 
stále nesen výškou duševního napětí 
národního.“ Pojďme se tedy podívat, 
jaké byly pokusy o zdokonalení jazyka 
před 100 lety a zda se od té doby jazyk, 
tedy i národ, vyvinul. Vycházím z článků 
zveřejněných v časopise Naše řeč vyda-
ném v letech 1917, 1918 a 1919.

Jako „zbytečné novoty“ lingvisté 
viděli například výrazy „včetně, pře-
dem“, cizí slova typu „ironie, censura, 

reportér, adresovat, firma, plátce.“ Tyto 
„novoty“ jsou už v dnešní době považo-
vány za úplně běžné výrazy. Za hanobe-
ní jazyka dle dr. Hrušky nemohl nikdo 
jiný než ženy (které tou dobou teprve 
usilovaly o získání volebního práva 
a o emancipaci vůbec), jež jsou s dětmi 
doma a učí je mateřskému jazyku.

Co už se do dnešní řeči tak četně 
dostat nepodařilo, byly nové (hezky 
české) termíny. Běhounu na stůl chtěli 
lingvisté říkat „nástolník“, šrotu „tluč“ 
a jalovičce a býčkovi chtěli úředníci 
říkat „ženské tele“ a mužské tele“ – to 

však i lingvistům, stejně jako zeměděl-
cům přišlo úsměvné. 

A na závěr si pojďme ještě uvést 
výňatek článku z časopisu Právo z roku 
1916, o kterém se také Naše řeč zmiňu-
je: „Pozorujme pětileté hochy, všimně-
me si hochů desítiletých a patnáctile-
tých nastávajících jinochů – kdykoli 
mluví mezi sebou, zahájí rozhovor 
homersky prostým a výrazným oslove-
ním ty vole. To už vůbec není nadávka, 
to ztratilo všechen zneucťující výraz 
a nikdo se tím necítí uražen.“ Zda se 
toto za 100 let změnilo, můžete posou-
dit sami.

Jana Brůžková



Z vyprávění
strejdy Štěchů

Ještě se vrátím k těm dvou mlýnům na Plácku a v Baráce. Oba dva stojí v hezkém přírodním zákoutí a ještě 
dnes po 45 letech rád v ta místa zajdu i se svýma vnučkami Petrou a Radkou a vyprávím jim o tom, kde tekla voda  
na mlýnské kolo, jak  „stárek“  obsluhoval mlýn a pan otec jak nás vždycky srdečně přivítal. Protože jsme měli 
louku u Baráka v těsné blízkosti, dobře jsme znali i jejich rodinné poměry. Stará paní máma nám vždycky 
přiběhla na louku pomoct, když se hnala bouřka, ráda nám o něčem vyprávěla s poznámkou „když se mlátí 
hubou, tak se nesmí zapomínat mlátit rukama.“

Ještě na jednu milou historku si rád vzpomenu, když jako šestnáctiletý, tehdy už jako hospodář, jsem orával na 
podzim u Háje, chodili ke mně na pohovor hospodáři z Babin a pozorovali mě, jestli to dobře ořu 
a jaký mám ty kobyly. Ovšem já jsem byl tak zvyklý, abych hodně zoral, protože pole byla hodně vzdálena od 
domova, tak jsem pořád pospíchal a strejda Sruboc povídá, Jarouši dyk nechvátej kýho ďábla, dyk je zejtra taky 
den a sedni na tíh. Tak jsme pohovořili a já jsem poznal, že za tu chvilku jsem nic nezmeškal. Přicházel i jeho 
bratr Josef  a ten zas mně vysvětloval, kde nejraději zalehávají zajíci, kde je nejvíc ondater a jaké má mlynář 
ryby v rybníce. To bylo pro mě moc přitažlivé, rád jsem ho poslouchal a rád na to vzpomínám.

Ze Lhoty od Šenkýřů č. p. 17 byla naše matka a my jako děti jsme tam často chodívaly na návštěvu 
a moc jsme se na to těšily, že můžeme jít do Lhoty. Babička pro nás vždy něco dobrého připravila a moc hezky 
s náma vždycky hovořila. Na oplátku zas ona chodívala k nám a tu radost je těžko dnes vyjádřit, když jsme ji 
u nás uviděli. Za zimního večera začala nám povídat  pohádky, které nás okouzlovaly a s kterými už se  nikdy 
nesetkáme. Často si vzpomínám na její poctivý, pracovitý a dost nesnadný život.

 Ze Svéradic k nám chodíval strejda „Štekerů“, nejmladší bratr mojí babičky a jako dnes ho vidím se zapále-
nou fajfkou, jak dovedl vyprávět o dobách minulých i současných a dost statečně se dovedl vyrovnávat 
s krutým osudem, který stihl jejich rodinu, když v 1930 v říjnu se jako budoucí hospodář zastřelil ve sklepu jejich 
syn Karel, kterému bylo 23 let. Byl u rodičů a u lidí velice oblíben a proč sáhl k tomuto rozhodnutí, není dodnes 
opodstatněno.

Trvalo léta, než strejda s tetou a dcerou Annou tu velkou bolest ve svých nitrech utišili. Dnes už jejich stavení 
ve Svéradicích  je srovnané se zemí a jejich dvůr protíná spojovací obecní cesta k bytovkám.            

Strejda Štekerů (Kovařík)  měl staršího bratra Karla v Č. Budějovicích,kde byl poštmistrem a  jezdíval 
k nám v létě na dovolenou. Jeho příjezd jsme jako děti považovali za velkou událost, protože jsme věděli, že pro 
nás nastává blahobytná doba. Hned druhý den ráno nás všechny tři sebral a nastalo trempování na Lhotu, kde 
jsme se zastavili, a pak do Třebomyslic Chalušovi na čápy, kde měli na hrušce na dvoře veliké hnízdo. Čekali 
jsme, až čáp přiletí a bude mladým podávat ulovenou žábu. Pak jsme cestovali po silnici přes Stohlavec 
a Chrástické  obory do Horažďovic na nábřeží Otavy kolem kostela na nádvoří zámku, kde bydlel hrabě 
Ferdinand Kinský, který jezdíval kolem nás s jedním koníkem s rodinou se koupat na rybník Zakup, kde měl svoji 
chatku, jiné veřejnosti nepřístupnou, i část rybníka vyhrazenou pro jejich koupání, na to přísně dohlížel hajný 
Karšík.

Ještě se musím vrátit k těm Horažďovicům .Po prohlídce na zámku byla naše zastávka se strejdou 
z Budějovic u „Polanů“, kde točili Budějovické pivo a ohřívali výborné párky, to bylo pro nás děti velké 
posvícení, a pak ještě u cukráře Marka u kostela na zmrzlinu. Rádi na to vše, co bylo pro nás růžovým světem, 
vzpomínáme. 

Chtěl bych se ještě vrátit k historkám, které živě pamatuji. Bylo to za války v r. 1942 v listopadu, kdy jsem jel na 
kole do Horažďovic, že pojedu do Sušice vlakem na okres pro poukaz na kožený řemen na řezačku. Na nádraží 
v Horažďovicích ke mně přišla stará Klimsová s plechovou bandaskou na 10 l benzinu a že jede taky na okres 
a že jim to tam poví, jestli jí dají benzin, nebo ne. Na první pohled vypadala dost sympaticky, čelo zavázané 
tmavým  šátkem a z očí jiskřila jen nevraživost vůči okupantům. Když jsme nasedli do motoráku, který měl dva 
vozy a byl plný lidí, začala bába znovu nadávat, že nemá s čím domlátit obilí a ta pakáž německá, pro které 
vybrala ty nejdrsnější nadávky,  prý vylévá benzin zbytečně na Rusku  do sněhu, a že jim to na okrese všechno 
vysvětlí. Při tom hodně křičela a lidi, kteří seděli vedle nás ve vagoně, dostali strach a nastala panika a všichni 
se hrnouli do předního vagonu a já zůstal s bábou sám vzadu. Nikdo se neodvážil, aby ji nějak utišil. Musím se 
přiznat, že i mně nebylo dost dobře a strachy jsem se klepal. Nemohl jsem se dočkat Sušice, abychom vystoupili. 
Pak už jsem se s ní nesešel, až doma, a důležité bylo, že benzin přivezla a říkala, že jim to tam vysvětlila podle 
foršrivtu. Žádný postih se jí nikdy netýkal a nikdy se ničeho nebála.  

Z vyprávění
strejdy Štěchů
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Tímto děkujeme za pěkný článek rodině Štěchů a za zaslání Stanislavu Trčkovi.



Zamyšlení čtenářů
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Po přečtení sportovní rubriky od J. Stroleného jsem zavzpomínal a zamyslel se nejen nad sportovním životem v obci, 
ale i nad tím, kam se obecně  svět ubírá.  

 Kdysi, ještě před začátkem Sokola Velký Bor, jsem se spolu s ostatními žáky podílel na brigádách za rybníkem, kde 
těžká technika připravovala půdu pro zamýšlené budoucí fotbalové hřiště. Sbírali jsme kameny, kterých je v Boru všude 
dost. Se zájmem jsme sledovali, jak plocha nabývá stále vodorovnější podobu, až jednoho krásného dne zaseli trávu 
a pomalu začalo vznikat vytoužené fotbalové hřiště, skromný sportovní stánek obce, na který jsme byli právem hrdí. 
Nakonec byly osazeny branky, hřiště se nalajnovalo a vznikla tělovýchovná jednota Sokol. Nejdříve žáci, potom dorost, 
nakonec muži. Krátce hráli žáci nebo dorost – už nevím přesně – dokonce v krajském přeboru. Přesnou historii si už 
nepamatuji, možná by stálo za to ji v novinách připomenout.

Většina hráčů byla místních, doplněná o přespolní, např. z Jetenovic nebo Třebomyslic. Já sám jsem závodně fotbal 
nikdy nehrál, ale na zápasy jsem rád chodil a podporoval mužstvo aspoň jako divák, jezdili jsme také fandit na venkovní 
zápasy. Každý zápas jsme prožívali, jako by to byla nejmíň první liga. Zkušenosti se závodním sportem ale mám, hrál 
jsem závodně stolní tenis v Sušici a v Jičíně, i když jen v nejnižší soutěži.  Vím proto, jaké to bylo, když člověk bojuje za 
svůj klub, do každého zápasu jsme vkládali všechen svůj um a hlavně srdce, protože nás soupeření BAVILO. A tady je asi 
ten základní problém. Současnou generaci to asi prostě NEBAVÍ. Nejspíš jim asi nic neříká bojovat za svůj kolektiv, 
snažit se být lepší než ostatní, něco dokázat, třeba jen v „pralesní“ lize bez nároku na honorář, naopak ještě do toho 
mnohdy vkládat vlastní prostředky. Je to zvláštní generace, když vidím, jak zírají do podivných krabiček. Je to až 
komické, když celý autobus řeší něco velmi důležitého a nevnímá okolí, přírodu, souseda, prostě nic. Navíc když k tomu 
přidají ještě sluchátka do uší, jsou dokonale izolovaní od normálního světa a někdy to může končit i tragicky.

Nerozumím tomu, co se v posledních desetiletích s lidmi děje, a myslím si, že to není nic dobrého. Nezbývá než věřit, 
že je to jen přechodný jev a že se všechno zase vrátí do normálu.

Pravidelný čtenář Velkoborských novin, rodák a patriot Václav Kaplánek, v Jičíně dne 16. 9. 2018

Fotbal

Brzy přijde adventní čas a opět se bude stavět vánoční strom na ne moc hezkém místě vedle kontejnerů před Konzu-
mem. Zazpívá Velkobor, nejspíš i děti, pustí se ohňostroj a honem domů. Proč se taky na tomto místě zdržovat?

O co důstojnější by bylo postavit vánoční strom na místě májky na návsi (centru obce), kde ovšem v tuto dobu stále 
„straší“ májka. Májka by se měla podle tradice pokácet na konci května, neboť vztyčená májka musí být živá, a proto se 
slavnostně kácí, aby vestoje nezemřela. V jižních a západních Čechách (a my nejsme výjimkou) se ovšem nechávají stát 
rezavé, opadané májky až do dalšího Máje, kdy se májky pouze vymění. Pěkné to na pohled moc není, co si budeme říkat. 
Zvyk kácení máje je velmi rozšířen na Valašsku a okolí, kdy se pořádají velké slavnosti, sejde se celá vesnice, hraje 
hudba, mládež má na starosti program plný soutěží. Často se ještě i dnes máj draží, anebo se o něj hraje v tombole. Možná 
by přemístění stromečku stálo za úvahu…

Stojí náš vánoční strom na důstojném místě?

Radka Kočí

po Lví stopě

Na kole
po Lví stopě

Na kole

28. října si budeme připomínat 100 
let od vzniku Československé republi-
ky. K této příležitosti vznikl projekt 
Lví stopa. Jedná se o cyklotrasu, jejíž 
tvar připomíná dvouocasého českého 
lva. Délka celkové trasy je 2000 km. 
Ovšem nejde o to zvládnout celou 
trasu, ale pouze její část. Na výběr je ze 
100 dílčích tras a Velkému Boru jsou 
nejblíže tyto dvě:

1) Buzice - Slatina (o celkové délce 
26 km). Na této cestě můžeme vidět 
vodní zámek Blatná, kromě zámku 
stojí za návštěvu i přilehlý anglický 
park s daňky. Další místem k zastave-
ním je barokní zámek Lnáře. Odsud 
pokračujte směrem na Hradiště, 

Zahorčičky a Kadov, v jehož okolí 
můžete spatřit například tyto dvě zají-
mavosti: Obětní kámen sloužící prav-
děpodobně k rituálním účelům a skalní 
útvar nesoucí název Malý čertův nára-
mek. V případě zájmu o tyto geologic-
ké útvary vás jimi provede Naučná 
stezka okolím kadovského viklanu.  
Z Kadova do Slatiny, kde jedna cyk-
lotrasa končí a začíná druhá, je to už 
jen kousek.

 2) Slatina - Dolní Poříčí (21 km).  
V polovině této trasy leží Horažďovi-
ce, kde můžeme navštívit muzeum, 
kostel sv. Petra a Pavla a pás středově-
kých hradeb. Z Horažďovic se po Lví 
stopě dostaneme do Střelských Hoštic, 
zde se můžeme zastavit u renesančního 
zámku s pozdější barokní úpravou, ve 

kterém se nachází Muzeum řeky Otavy. 
Odtud je to do cíle k Dolnímu Poříčí už 
jen dva kilometry.

Všechny trasy a další informace najde-
te na internetové adrese: 
https://lvistopa.cz/

Jakub Chaloupka
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Zanedlouho si připomeneme 100. 
výročí vzniku Československé 
republiky a zavzpomínáme na nádher-
né období 20. let, které bylo věkem 
svobody a žen.

Společně s první světovou válkou 
skončilo utrpení, nejistota, monarchie 
v Evropě hrdě vystřídaly moderní 
demokraticky uspořádané národní 
státy. Starý řád světa byl nahrazen 
novým. Novou aktivní roli ve společ-
nosti začaly hrát ženy. Ty totiž musely 
během první světové války nastoupit 
do práce a zastat muže na jimi dříve 
obsazených pozicích. To jim přineslo 
značnou soběstačnost, na kterou si 
navykly a  nehodlaly se jí vzdát.

Do roku 1907, kdy bylo zavedeno 
všeobecné a rovné hlasovací právo pro 
muže, se právo volit vázalo na stav 
a výši odváděných daní. Plátci daní 
byli většinou muži, ale stala-li se žena 
například dědičkou usedlosti a rovněž 
i plátkyní daně, příslušelo volební 
právo i jí. Ženy tak teoreticky mohly 
volit do zemských sněmů, obecních 
zastupitelstev a majitelky velkostatků 
dokonce i do říšské rady.

Po 28. říjnu roku 1918, kdy vznikla 
s a m o s t a t n á  Č e s k o s l o v e n s k á  
republika, se situace pro ženy konečně 
změnila. Dosáhly svého cíle – 
aktivního i pasivního volebního práva. 
Již v roce 1918 zasedly ženy 
v  " R e v o l u č n í m  n á r o d n í m  
shromáždění" – ačkoli ve výrazné 
menšině 4 %. Je však nutné upozornit, 
že členky a  členové Shromáždění zde 
nebyli dosazeni volbami, ale byli to 
delegáti jednotlivých politických 

stran.  V roce 1920 pak toto 
shromáždění přijalo "Ústavní listinu", 
ve které  bylo volební  právo 
garantováno i pro ženy.

Vůbec poprvé si plné aktivní 
i pasivní volební právo mohly ženy 
vyzkoušet až v  červnu roku 1919 při 
volbách do obecních zastupitelstev – 
přestože účast žen byla nízká, 
zaznamenalo emancipační hnutí 
obrovský pokrok ve svých snahách. 
Řádné volby do parlamentu poté voliči 
i voličky absolvovali v roce 1920.

Dokonce ani nově zvolenému 
prezidentu Masarykovi nebyla otázka 
žen cizí a vždy se o ni zajímal. Sám 
nechtěl obejít význam důležitosti ženy 
v životě. Jeho zájem nebyl jen 
akademický, vždy ženskou otázku 
řešil v rámci všech problémů, které 
s  nimi vyvstávaly. Dle něj není vláda 
muže nad ženou přirozená, spočívá 
pouze na předsudcích. Sám neviděl 
žádnou nadřazenost mužů nad ženami, 
a to v otázce rozumové, mravní ani 
fyzické.

Ke změnám k lepšímu, co se týká 
žen, došlo i v oblasti vzdělávání. Od 
roku 1918 se ženám otevřely všechny 
fakulty vysokých škol.

Ž e n y  z e  s t ř e d n í c h  v r s t e v  
s maturitním vzděláním a vzděláním 
vysokoškolským  už nacházely 
uplatnění i v jiných oborech než 
učitelských a pečovatelských.  
Zásluhou Alice Masarykové, dcery 
prezidenta Masaryka, byla v Praze 
roku 1918 otevřena Vyšší ženská škola 
pro sociální péči. Absolventky mohly 
pracovat ve veřejném zdravotnictví, 

v péči o mládež, o chudé, dále jako 
policejní asistentky, vychovatelky 
v ústavech, úřednice v právních 
poradnách aj. Byly zřizovány poradny 
pro matky a kojence, lidové ústavy 
sociálně zdravotní péče. Tam všude 
nacházely ženy uplatnění. Z vysokých 
škol plně ženám otevřených po roce 
1918 vycházely první doktorky práv, 
inženýrky, architektky, stavitelky, 
matematičky. Ženy tak začaly pronikat 
i do zaměstnání do té doby čistě 
mužských. Ovšem s  jejich uplatněním 
to bylo problematické. Preferováni byli 
muži, ženy byly přijímány za poloviční 
plat a v době hospodářské krize to byly 
právě ženy, které byly propouštěny jako 
první.

Pro ženy se za první republiky mnohé 
změnilo a tento zvrat se ve velké míře 
týkal i  dobového odívání a dějin módy 
jako takových v souvislosti s tím, jaké 
pozice ženy již mohly zastávat, a tím 
pádem se i vhodně oblékat.

Ženy se chtěly bavit, utrácet své 
vydělané peníze. Moderní žena byla 
sebevědomá, autonomní,  mohla 
studovat, cestovat, chovat se vyzývavě, 
chodit do barů, kouřit.

Ženská móda v období první republiky 
souvisela s postavením žen ve 
společnosti. Začíná se upouštět od 
korze tů  a  spodniček .  Módním 
návrhářům jde o podtržení nezávislosti 
žen, a především o pohodlnost.

S první světovou válkou nastávají 
změny v módě, a to především v té 
dámské. Ženy začínají zastávat práce ve 
zdravotnictví, pomocné práce v armádě, 
v dopravě a dostávají se do zemědělské 

Ženy první republiky

běžné společenské úrovně

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ŽENOU
vnitřně ušlechtilou

dohovoří se několika jazyky

je horlivá vlastenka

dovede vzdělaně mluvit

hledí pro děti seshromáždit peníze

hlásá zásady demokracie

podporuje veřejnou dobročinnost

má ráda společnost

dovede dokonale zacházet s růží 

a kráslícími prostředky

ovládá dokonale svoji mateřštinu

neuráží nikdy příslušníka jiné národnosti

dovede včas mlčet

snaží se děti správně vychovat

nedává své služebné pocítit třídní rozdíl

pomáhá, i když to nikdo nevidí

nikdy nepomlouvá

dává přednost individuálnímu 

výrazu svého obličeje

Pokračování na další str.
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a průmyslové sféry. Proto je kladen 
stále větší důraz na praktičnost oděvů.

Po válce však začíná být móda 
uvolněnější, a to proto, aby už lidem 
nepřipomínala strasti války a dala jim 
opět pocit svobody.

Objevují se mužské prvky v módě - 
kalhoty a saka. Po válce se i ženy 
věnují široké škále sportů - golfu, 
plavání, tenisu či turistice. Pro tyto 
volné chvíle nacházejí uplatnění 
kalhoty či kalhotové sukně.

Dvacátá léta dávají vale přebujelým 
ženským tvarům předchozí epochy 

a  upřednostňují dívky s chlapeckou 
postavou, na kterých výborně vyniká 
rovný střih šatů. Prsa, pas a boky se 
v módě vytrácejí. S tím souvisí i móda 
krátké délky vlasů. Vlasy se nosily 
uhlazené s tzv. položenou vlnou, aby 
lemovaly výrazně nalíčený obličej. 
Krátký účes dával totiž vyniknout 
dlouhému krku, který podtrhával 
velký výstřih na zádech či vpředu.

Ke změnám dochází i v oblasti 
líčení. Hitem je opálená pleť, jakožto 
symbol života stráveného venku 
namísto doma u plotny. Padají 

nejrůznější společenská 
tabu. Dříve nepřípustné 
líčení na ulici je nyní 
považováno za šik.

Uběhlo sto let od 
průlomového okamžiku 
lepšího postavení žen ve 
společnosti. A sami 
můžete posoudit, co 
všechno se od té doby 
změnilo. V porovnání 
s technickým pokrokem 
je tato oblast bohužel 
v pozadí.

Zdroje:  Brožura "100 let republiky" vydaná krajským úřadem Plzeňského kraje, FUČÍKOVÁ, J., Masaryk o ženě, Eva: časopis moderní ženyhttps://padesatprocent.cz, https://radiozurnal.rozhlas.cz, 
KOPÁČ, J., Dějiny školství a pedagogiky v Československu

Lucie Oudová

Technický pokrok

Focení nejen s vánoční tematikouFocení nejen s vánoční tematikou

Chcete potěšit své známé
nebo udělat radost sobě?

3. - 4. 11.3. - 4. 11.v termínech

17. - 18. 11.17. - 18. 11.

ve výstavní síni ve Velkém Boru

rezervace: 722 901 503  facebook: Annie Vetyšková photo

5 upravených fotografií v el. podobě

Mnozí z nás jistě pamatují osobně či 
z vyprávění, jaká dřina byla v nedáv-
ných dobách ve všech odvětvích prů-
myslu a zemědělství. Když jsme na 
vesnici, vzpomeňme třeba jen na žně, 
kdy veškerá práce byla ruční, od pose-
čení obilí přes vázání do snopů, nalo-
žení a odvoz do stodoly a nakonec 
i mlácení cepy. Všemu ovšem před-
cházelo hnojení, kdy hnůj byl naklá-
dán i rozhazován ručně, dále orba 
a setí, kdy pomáhali koně nebo krávy.                                                                          

S dnešními přípravnými a žňovými 
pracemi se to nedá srovnávat. Vždyť 
kabina řidiče obilního kombajnu nebo 
traktoru je mnohdy vybavena lépe než 
osobní automobily. I v průmyslu 
mnohé práce vykonávají stroje. Jeřáby, 
nakladače, bagry, CNC stroje, svařo-

vací automaty, lisy, soustruhy, frézy, 
vrtačky, počítače atd. Rozvoj techniky 
a technologií nezapomněl ani na 
domácnosti. Téměř na všechno máme 
stroje.

Pečicí, indukční a mikrovlnné 
trouby, mixéry, mlýnky, hnětače, 
kráječe, myčky, ledničky, mrazáky, 
presovače a další stroje snad na vše, co 
člověku usnadní práci. Téměř každý 
dospělý má auto, někdo ještě i služeb-
ní, což má za následek potíže se zapar-
kováním hlavně ve městech. Zásluhou 
všech těchto pomocníků jsme také 
zlenivěli. Nemáme z práce tělo samý 
sval jako naši předci, tak nás bolí záda 
a máme různé zdravotní potíže. 
Ovšem bez elektřiny by nám všichni 
tito pomocníci byli k ničemu. Bez 
elektrické energie si dnešní život lze 

velmi těžko představit. Do Velkého 
Boru byla elektřina zavedena v roce 
1925, do Jetenovic 1958 a do Slivonic 
1957. Pokud elektřina nepůjde, nemů-
žeme si zatopit, uvařit, nakoupit (vše je 
přes počítače, včetně dveří do marke-
tu), natankovat palivo do aut, rozsvítit, 
nepoteče voda a nepůjde  mnoho 
a mnoho dalších věcí. Na elektřině 
jsme prostě závislí. Pokrok nelze 
zastavit. Televize nabízí stovky pro-
gramů a internet nepřeberné množství 
informací a zábavy. Tak se lidé uchylu-
jí na pohodlné gauče,  méně se navště-
vují a přátelí. V dřívějších dobách si 
všichni navzájem pomáhali, protože 
na vesnicích žili převážně z toho, co si 
vypěstovali. I chování k sobě měli jiné. 
Lepší. Mladí měli úctu ke starším, 
učitel byl váženým člověkem atd. 
Chování některých lidí v dnešní době 
je někdy až zarážející. Z toho také 
plyne nálada ve společnosti. Lidé si 
závidí, pomlouvají se a nepřejí jiným 
nic dobrého.

Jak říká náš pan farář: „když jsou lidé 
dobří, je dobře“, a to je pravda.

Václav Zábranský
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Podzim
Roční období, ve kterém se nacházíme.

Rakytníkový
džem

Ingredience  

1 kg  plodů rakytníkové bobule
700 g  cukru
1ks  želírovací přípravek
(gelfix, quittin)
2 lžičky kyseliny citronové 
malé zavařovací skleničky
s uzávěrem

Postup:

Dobrou chuť přeje

Zralé a očištěné plody rakytníku pořádně operte, pak ve větším hrnci 
poduste do změknutí.  Vmíchejte želírovací prostředek, který je smícha-
ný s cukrem (podle návodu na želírovacím přípravku). Nechte probublat 
alespoň 3 minutky. Dodejte zbytek cukru. Sesbírejte pěnu, která se 
vytvoří na povrchu, a dejte stranou. Kápněte lžičku směsi na vychlazený 
talířek, když směs po vychladnutí ztuhne, můžete plnit do sklenic. Pokud 
ne, přidejte kyselinu citronovou. Sklenice by měly být čisté a suché, stej-
ně jako víčka. Při plnění můžete umazat závity, tak je před zavíráním 
očistěte. Zavřete a otočte dnem vzhůru do vychladnutí. Poté zavařte.

Rakytník je zdravý, obsahuje vitamíny C, A, řadu béček, dále vitamíny D, E, K, P... 
Prokazatelně pozitivně ovlivňuje centrální nervovou soustavu, užívá se při plicních,
zažívacích, jaterních, kloubních onemocněních, 
pomáhá v odstranění zahlenění plic.

Podzim je jedno ze čtyř ročních 
období, je to přechod mezi létem 
a zimou. V klimatických podmínkách 
mírného pásu se právě na podzim 
sklízí většina úrody a opadavé listnaté 
stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, 
ochlazuje se, více prší. Pod pojmem 
podzim si vybavíte nejspíše pouštění 

draků, sběr ovoce nebo sbírání listí. 
Astronomický podzim začíná podzim-
ní rovnodenností – na severní polokou-
li kolem 23. září, na jižní kolem 21. 
března a končí zimním slunovratem – 
21. prosince, resp. 21. června. V  mete-
orologii jsou souhrnným termínem 
podzim označeny měsíce září, říjen 

a listopad (březen, duben a květen na 
jižní polokouli). Podzim často vytváří 
v přírodě úchvatné barevné scenérie. 
Tyto barevné krajinné scenérie nezů-
stávají stranou zájmu lidí a vzbuzují 
čilý sezónní turistický ruch. Na pod-
zim v mnoha zemích začíná školní rok. 
Je to dáno historickými důvody, kdy 
děti běžně pomáhaly při sklizni na 
statcích, a teprve když bylo sklizeno, 
mohly chodit do školy. Listí má oran-
žovou barvu a opadává.

· Takové fantastické barvy vám žádná  zima nebo léto nenabídnou. 
·V  době podzimních dnů svítí sluníčko, které dokáže vyřešit podzimní melancholii.
·S padané listí s jistou dávkou terapie chřupe pod nohama.  
·T aké  ranní a podvečerní mlhy mají své kouzlo.
·T ma přicházívá dřív, takže máte delší večery na četbu knihy, či zhlédnutí filmu. 
·J eště není taková zima, abyste museli nosit zimní bundu. Ale můžete ze 
 skříní vyndat svetry a mikiny, co jste je od jara neviděli.  
·B ývá ideální počasí na pěší výlety. 
·M ilovníci svíček si tento čas užívají. 
·S tejně jako milovníci zázvorových čajů s medem a citronem.  
·M ouchy a komáři neobtěžují. 
·J e čas užívat si pohostinnou náruč divadel, kina a dalších kulturních zařízení. 

Proč může být i podzim krásný?

Lampión
vlastnoručně vyrobený

Plechovku odmastěte, omyjte a osušte. Fixou si na ní 
vyznačte tečky, ze kterých se bude skládat ornament. Do 
plechovky vložte lahev, aby se během úprav nezdeformova-
la. Do vyznačených teček udělejte pomocí hřebíku a kladiva 
otvory, po stranách plechovky udělejte dva otvory na drátek, 
který bude sloužit k zavěšení. Vyjměte lahev a plechovku 
natřete zvenku i zevnitř barvou. Až barva zaschne, smíchejte 
trochu lepidla se třpytkami a směsí potřete vnější stranu 
plechovky. Lampion nechte zaschnout. Z drátku vytvořte 
ouško na zavěšení plechovky a připevněte ho do tvorů. Do 
lampionu vložte čajovou svíčku. 

Co budete potřebovat?  

·P evnou plechovku 
·Láhev   
·Fixu
·H řebík
·K ladivo 
·P evnější drátek 
·Š tětec  
·B arvu 
·Č ajové svíčky 

Tento lampión si můžete vyrobit na lampiónový průvod. Lucie Šilhavá

Lucie Šilhavá

Marie Sládková
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5. a 6. října se konaly komunální 
volby. I v těchto volbách jsme 
z našich členů sestavili kandidátku. 
Pod vedením stávajícího starosty, 
pana Václava Zábranského, jsme na 
kandidátní listině za náš sbor mohli 
najít pány Roberta Palečka, Václava 
Pastejříka, Karla Koláře, Daniela 
Oudu, Františka Němce a Václava 
Makovce. Zastoupeny byly i ženy. 
A sice paní Eva Vetyšková a Šárka 
Štěrbová. Výsledky voleb jsou již 
známy. SDH Velký Bor získal 
v  zas tup i te l s tvu  6  „křese l“  
z 9 možných. Gratulujeme a vám 
všem, kteří jste naše hasiče volili, 
děkujeme za podporu. Dovolte mi, 
abych tímto na konci volebního 

období poděkovala panu starostovi 
Václavu Zábranskému za jeho práci, 
která není vždy procházkou růžovou 
zahradou. Doufám, že trpělivým 
starostou bude i v následujícím obdo-
bí.

Letos podruhé uspořádal A – team 
mužů 8. září dohasnou. I tentokrát se 
konala na myslivně. Sešli jsme se 
v poměrně hojném počtu. Soutěžící-
ho ducha předvedlo v letním biatlonu 
mezi sebou 6 tříčlenných družstev. 
Na Karola Poláka si u mikrofonu 
zahrál Petr Schoř. Jeho komentář byl 
výtečný, téměř profesionální. Všich-
ni soutěžící se snažili, co jim síly 
stačily, a vyhrála především dobrá 
nálada. Bohužel některé lyže 
a následně i chůdy usilovné zápolení 
nevydržely. Kosti soutěžících naštěs-
tí zůstaly neporušené.

Jako každý podzim, až opadá listí 

se ještě sejdeme na brigádě při jeho 
úklidu.

Tradiční Výroční valná hromada je 
naplánována na pátek 23. listopadu 
od 19.00 hodin. Všem našim členům 
ještě budou doručeny pozvánky. 

Šárka Štěrbová
jednatelka

Slivonice
SDH Slivonice uspořádalo pro děti 

v sobotu 25. 8. 2018 od 14 hodin 
dětský den. Připraveno bylo celkem 
šest soutěží. Házení míčků do pusy 
šaška zaujalo nejmenší soutěžící, 
větší asi nejvíce bavila střelba vodní 
tyčí na plechovky. Ale ani u ostatních 
soutěží se nezahálelo. Poměřování sil 
ve skákání v pytlích bavilo snad 
všechny a nemalý um museli prokázat 
ti, kteří házeli míčky na plechovky, 
sráželi kuželky nebo procházeli 
připravenou dráhou s pingpongovým 
míčkem na lžíci, případně větší soutě-
žící na kávové lžičce. Kluky  zaujala 
nejvíce soutěž ve střelbě vzduchov-
kou na plechovky, i když pozadu 
nezůstala ani větší děvčata, která si 
střelbu se zájmem vyzkoušela. Za 
splnění disciplíny byl závodník odmě-
něn bonbónkem a zápisem do kartič-
ky, kterou každý dostal na začátku. Po 

ukončení her obdrželi všichni soutěží-
cí malou pozornost a byl pro ně připra-
ven na osvěžení meloun a na nabrání 
sil opečený buřtík. Děti se poté ještě 

zabavily i malováním barvami na 
obličej. Samozřejmě ani na zábavu 
rodičů hasiči nezapomněli a připravili 
První ročník ve střelbě na terč. Účast 
byla nad očekávání hojná, každý obdr-
žel svůj terč a při střelbě měl každý 
možnost první zkušební rány a pak 
bylo pět ran soutěžních. Body z ran se 
sečetly a výsledek zapsal do tabule. 
Konečné pořadí: 
1. místo –  Martin Lexa (43 bodů), 
2. místo  – Dana Šrámková (40 bodů), 
3.místo –  Zdeněk Zrno (39bodů), 

Pochvala a poděkování patří všem 
soutěžím, neboť soutěž byla napínavá 
opravdu do poslední rány. Dětský den 
si tedy doufáme báječně užily děti 
a rozloučení s létem zase dospělí. 
Děkujeme místnímu SDH za zorgani-

zování této povedené akce a budeme 
se všichni opět  těšit na rozzářená 
dětská očička při soutěžích a na další 
ročník nové soutěže, která sklidila 
veliký zájem!

Kvůli opravám na hasičské nádrži 
došlo ke konci září k předčasnému 
výlovu ryb, který nemohl zůstat bez 
povšimnutí zejména pány kluky 
s podběráky, kteří si tuto akci, byť 
hodně zablácení, určitě užili. Podařilo 
se vylovit pár pěkných kousků, ale 
převládaly menší rybky. To nezmenši-
lo radost zejména malých dětí, které si 
tak mohly zblízka všechny ryby pro-
hlédnout a pohladit. 
Další pořádanou akcí bude rozsvěco-

vání vánočního stromečku na návsi, 
kam jsou všichni srdečně zváni. Ter-
mín bude ještě upřesněn. Věříme, že 
se při této sváteční příležitosti potká-
me v hojném počtu a na děti bude 
čekat opět malé překvapení od 
Ježíška. :-)

Dana Šrámková
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Krásy našich vesnic

Společenské akceSpolečenské akce
Velký Bor

Krásy našich vesnic
Poznáte, o jakou kapličku se jedná? 

Odpověď, o kterou kapličku se jedná, 
najdete v dalším vydání novin.

Velkoborské noviny číslo  5, říjen 201814. str

V minulém čísle byl vyfocený rybník 
Zákup - nachází se za Jetenovicemi, 
směr Plácek.

Lucie Šilhavá

www.sumavanet.cz/velkybor
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Barokní kaplička se nachází východně od vesnice. 
Kolem kapličky jsou stromy s krásnými lípami, pod 
kterými je lavička. Po pravé straně se nachází 
studánka. Když přijdeme ze západní strany, přejdeme 
mostík, pod kterým teče Březový potok.

27. 10.
28. 10.
  3. 11.
  3. 11.
10. 11.

11. 11.

18. 11.
  2. 12.
  9. 12.

Odyssea
Odhalení pamětní desky na památku padlých v I. sv.válce + výstava
Parkán
Lampiónový průvod
Svoz nebezpečného odpadu
9:00 - Velký Bor, 10:00 - Jetenovice, 11:30 - Slivonice
Samsonka
Svatohubertská mše
Rozsvěcování vánočního stromečku
Malá muzika Nauše Pepíka

21:00 
12:30
21:00
17:00

15:00

  9:30
17:00
15:00

lampiónovýlampiónový
průvodprůvod

3. 11. 20183. 11. 2018
17:0017:00

cesta končí na myslivněcesta končí na myslivně

buřty s seboubuřty s sebou

masky vítánymasky vítány

16:00 malování na obličej16:00 malování na obličej

sraz na návsisraz na návsi
ve Velkém Boruve Velkém Boru

2. 12. 2018
17:00 ve Velkém Boru

prodej vánočních výrobků od dětí 

Zazpívá Velkobor a velkoborské děti

na podporu akcí pro děti z Velkého Boru 

Rozsvěcování Rozsvěcování 
vánočního vánočního stromečkustromečku


