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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice

Slovo
pana starosty ...

Vážení čtenáři, 

Václav Zábranský

Prázdniny se blíží ke konci a školáci si 
musí pomalu připravovat všechny věci 
do školy. Jistě se už všichni těší na své 
spolužáky, které neviděli celé prázdni-
ny.
V sobotu 25. 8. proběhlo ve spolupráci 
s SDH na myslivecké chatě ve Velkém 
Boru tradiční rozloučení s prázdninami. 
Pro děti byla připravena spousta her, 
samy si mohly nakreslit na tričko různé 
obrázky, zastřílet si ze vzduchovky, 
zařádit si na velké nafukovací skluzav-
ce nebo si nechat namalovat různé 
motivy na obličej. Večer patřil dospě-
lým, vždyť dospělý člověk je vlastně 
přestárlé dítě, v ideálním případě 
zmoudřelé. Celý den si tak všichni 
dosyta užili, nikdo netrpěl žízní ani 
hladem a nálada byla skvělá. A teď už 
hurá do školy. Jak to jen uteklo.
  Ve dnech 5. - 6. 10. nás čekají volby do 
obecních zastupitelstev. Volební míst-
nosti budou otevřené v pátek od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 
14:00 hodin. Volební lístky dostanete 
všichni včas do svých schránek.
Na neděli 28. 10. ve Velkém Boru 
připravujeme ke stému výročí vzniku 
republiky odhalení pamětní desky, která 
bude umístěna na památníku padlých 
v První světové válce. Akce se bude 
konat od 12:30 hodin, kdy bude položen 
také věnec za účasti vojáků v dobových 
uniformách s čestnou salvou. Proběhne 
také ukázka výcviku a střelba z mino-
metu. Ve výstavní síni OÚ budou při-
praveny ke zhlédnutí staré fotografie 
a jiné zajímavé obrázky. Na podzim 
bude probíhat oprava vodovodu ve 
Velkém Boru, při které musíme vyměnit 
již nefunkční uzávěry na vodovodním 

řadu. Z tohoto důvodu bude přerušena 
dodávka pitné vody na nezbytně nutnou 
dobu, o které budete včas informováni.
Na sobotu 3. 11. je ve Velkém Boru 
připravován tradiční lampiónový prů-
vod.
  Kalendář na příští rok vydáme ve 
spolupráci s okolními obcemi a opět ho 
dostanete zdarma do svých schránek. 
Na všechny akce jste všichni srdečně 
zváni. Hlavně nezapomínejte na staré 
české přísloví: „chovej se k ostatním 
tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“ 
a věřte, že přátelé jsou nejlepší lék na 
všechno. Myslím si, že se nám všem 
v dnešní době žije velmi dobře. Jen mne 
mrzí vztahy mezi některými lidmi. 
Vždyť jsme na světě jen krátce, na 
návštěvě, tak proč si malichernostmi 
ničit život. Vždyť celý život je o toleran-
ci.  Stačí se dojít podívat na hřbitov       
a tam, mezi hroby si musí každý uvědo-
mit, že život není věčný, tak proč si ho 
alespoň trošku neužít v radosti. Odchá-
zí nejen staří, ale také mladí, a o to je to 
horší. Jelikož končí volební období, 
děkuji všem zastupitelům i občanům, 
kterým není lhostejný vzhled našich 
obcí, za pomoc při zajišťování akcí, 
úklidu obcí a ostatních věcí, které 
souvisí s chodem obce. Nic se neudělá 
samo, a majetek, který jsme převzali po 
našich předcích, jsme povinni udržovat 
a zvelebovat, abychom ho mohli předat 
dalším pokračovatelům. Velmi si vážím 
také všech, kteří pomáhají i ostatním. 
Tak ještě jednou velké díky všem, kteří 
neváhají přiložit ruku k dílu.
  Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí    
a pohodové prožití konce léta a začátku 
podzimu.

vítám Vás u dalšího vydání obecního 
zpravodaje. Letošní léto nám ukazuje 
svoji sílu, na kterou jsme si zatím ještě 
nezvykli. Nicméně je pravdou, že 
takto horká léta zřejmě v budoucnu 
nebudou výjimkou, nýbrž pravidel-
ností. O dovolené se většinou jezdí za 
teplem a mořem, v letošním létě bylo 
v přímořských destinacích chladněji 
než v naší rozpálené republice. Horko 
trápí nejen lidi, ale také zvířata a celou 
přírodu. Nedostatek dešťových srá-
žek je vidět na každém kroku, stačí se 
podívat na „vypálené“ louky, usycha-
jící lesy, vyschlé potoky a rybníky 
s nedostatkem vody.  

Ale jelikož příroda je mocná čaroděj-
ka, jistě si opět sama poradí s nepřízní 
počasí. Stejně jako celou republiku, 
také nás trápí kůrovcová kalamita 
v lesích. Napadené dřevo je potřeba co 
nejdříve odvézt z lesů, aby nedošlo 
k vylétnutí další generace kůrovce. 
Velkým problémem je na tyto práce 
sehnat techniku a lidi  a potom dřevo 
za nějakou cenu prodat. 



Obecní úřad
informuje
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Citáty
od čtenářů

„Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.“ – Voltaire

„Dokud žijeme, učíme se žít.“ – Jaroslav Vrchlický

„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“ – Niccolo Machiavelli 

citáty zaslal Z. 

14. 8. 2018

Víte, že
- česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla nejlepší bankovkou světa
- 99 % vápníku obsaženého v lidském těle najdeme v zubech
- největší a nejhlubší jezero v ČR je Černé jezero na Šumavě o rozloze 18,4 ha s hloubkou 39,8 metru
- největší rybník je Rožmberk u Třeboně s rozlohou 4,89 km čtverečních
- nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni, proto se nazývá „plzeňské“
- Tatra je druhou nejstarší dosud existující automobilkou
- podle „ř“ poznáte češtinu

2. str

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu  
1.2. Program zasedání 
1.3. Rozpočtové opatření č.3/2018 
1.4. Stanovy DSO Horažďovicko 
1.5. Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, uzavřenou se Správou 
            a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
1.6. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 34292018, uzavřenou s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 

306 13 Plzeň 
1.7. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Záboří, uzavřenou s obcí 

Záboří, 387 34 Záboří 88 
 

Mgr.



 Důležité
informace

Oslavencům přejeme 
hodně zdraví a štěstí.

 

  

Stavění brány
Václav Sládek a Martina Nováková

11. 8. 2018
Velký Bor

své ANO si řekli
18. 8. 2018
na zámečku 
v Nebílovech

Václav Miklas a Lucie Doulová

  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
 

 
CO

 
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 

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

Restaurace ve Velkém Boru
 

Zavřeno: 20. 8. - 4. 9. 2018

změna otevírací doby

 

   
oslavenci v září

70 let       Velký BorJana Šmrhová              

92 let      Marie Velký Bor Kovaříková       
65 let       Milan Velký Bor Hrdlička            

oslavenci v říjnu

70 let       Marie Zoubková          Jetenovice
85 let       Hedvika Piherová        Jetenovice

60 let       SlivonicePavel Marek                

 

 
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

Svoz komunálního odpadu
 

Popelnice jsou vyváženy 1x za 14 dní.
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24. 8. 2018
Velký Bor

své ANO si řeknou
1. 9. 2018
v kostele 
sv. Jana Křtitele 
ve Velkém Boru.

Novomanželům blahopřejeme. 
Přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.V sobotu 10.listopadu bude proveden 

svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.



No to je hrozný počasí! – A to jako 
myslíte to, že neprší? – No, to taky, dyť 
to vidíte, je to hrozný, to počasí si dělá, 
co chce, někde neprší, je sucho, a jinde 
zas povodně. No, hrůza! – A příroda, 
jako by se zbláznila – ty hrozné různé 
živelní pohromy: zemětřesení, požáry, 
bouře, vichřice, tajfuny, hurikány, 
tornáda, a tuhle dokonce prý i nějaký 
„ohňádo“ – to říkali, že je to nějaký 
ohnivý tornádo, no a do toho ještě tu    
a tam nějaká to sopka bouchne, no 
hrůza a děs! A chudáci lidi! Něco se asi 
s tou naší kouličkou děje, jako by se 
nás chtěla zbavit, nebo jestli nám chce 
takto něco říct, nějak nás tím vším 
napomenout, nás varovat, na něco 
upozornit!

No, to máte plnou pravdu, ono asi 
vždycky nějaký ty výkyvy byly, ale teď 
je toho, pravda, najednou nějak moc. 
Jedno za druhým! A prosím vás, kdo to 
řídí? – No, kdo by to, prosim vás, tak 
asi řídil! Nikdo! – No, tak to se potom 
nedivte! – No, kdo by to tak asi řídil! 
Jo, vy myslíte nějakýho toho Boha? 
No, to byste mě teda ale pěkně roze-
smál. Prosím vás, nebuďte k smíchu! 
Dyť to už přece dneska každej ví, že 
žádný Bůh není! – No, tak se hned 
nerozčilujte! No, když není, tak není! 
Jen jsem si tak myslel, že kdyby náho-
dou nějaký byl, a kdyby to tak nějak 
všechno řídil, jesli by už nebylo na čase 
začít se modlit. No ale když myslíte, tak 
nic! 

No tak, prosím vás, nebuďte hned 
uraženej. Ale mluvit v jednadvacátém 
století o Bohu, no tak to mi opravdu 
připadá víc jak k smíchu. To všechno 
příroda! Už je z toho všeho, co se ve 
světě děje, co lidi dělají, asi, jak se 
říká, jelen. A já se jí nedivím, když 
slyším, ba i vidím, co všechno špatnýho 
lidé dělají, jak se zle chovají! Ďyť se     
z toho všeho člověku dělá na nic.

No, tak ponechme ty dva, ať si to 
pěkně vyříkají, snad se kvůli tomu 
nepohádají, či dokonce nepoperou. 
Každý holt, jak se říká má svou prav-
du! Každý jen tu svou má za jedinou    
a pravou!

Už to bylo letos v červnu 50 let, co 
jsem maturoval na ekonomce v Čes-

aby si lidé uvědomili, že jsou jen lidé! 
Tak o tom se na internetu nepíše. A co 

není na internetu, tak to pro mnohé jako 
by nebylo. – A tak ještě něco málo          
z toho, co na internetu je – a co mnozí 
pokládají za pravé pravdy znění.

Takže už je po letošních žních. Byl 
takové, jaké byly. Mohly být lepší, ale 
mohly být i horší. Jak se říká: Bohu díky 
za to! A doufejme, že dny příští budou 
naplněny pohodou – jisté však je, že 
začínají být problémy s vodou. Studny 
jdou ke dnu – tráva neroste – sena je 
málo – nejsou už téměř žádné rezervy    
z minulých suchých let. Mnozí hospo-
dáři mají starosti, že bude třeba snižovat 
stavy dobytka a jestli nepůjdou ceny 
masa dolů. Balík sena, že stál korun 400 
– 600 a dnes už se někde – dnes už někdo 
prodává za korun 1 500 – 2 000. A že se 
dá očekávat zdražení zemědělských 
produktů. Hlavně aby bylo co jíst a co 
pít. Říká se, že čeho je hodně, s tím se 
má šetřit! – No, a to samozřejmě platí 
dvojnásob o tom, čeho je málo. 

Zpráva z pondělí 13. 8.: Farmářům 
kvůli suchu chybí krmení, kazí se zdroje 
pitné vody. Na většině území hladina 
mělkých podzemních vod je silně, až 
mimořádně silně podnormálního stavu. 
Každému ještě teče voda z vodovodu. 
Ze stavů jihočeských přehrad, které jsou 
největšími zásobárnami pitné vody, je 
jasné, že nezávadná voda z vodovodu 
nemusí být už vždy samozřejmostí, že 
úpravny mají co dělat, aby sinice dosta-
ly z vody pryč. Třeba Vltava se na 
horních tocích jen zelená. A že jedna z 
hlavních skutečností, které zajímají 
kupce nemovitostí, je, zda jsou tam 
dostatečné zdroje pitné vody.

A závěrem ještě něco málo z počítačo-
vého internetového světa. To je svět, zdá 
se, nekonečný. Co tam toho je k vidění   
i slyšení – zajímavého, vzrušivého, 
pěkného i nepěkného… Také tam běhá 
prezentace pod názvem Einsteinovo 
proroctví – den, kterého se Einstein tak 
obával, je pomalu tady. A čeho že se 
moudrý pan Albert Einsten, jenž bývá 
nazýván „otec atomového věku“ – tak 
čeho že se 

kých Budějovicích a nastoupil jako 
účetní do tehdejších Pozemních sta-
veb. A i tehdy, v oné době, v pracov-
ních hlášeních ze staveb se čas od času 
objevovala poznámka: nepracovalo se 
z důvodu vyšší moci! To bylo, když 
bylo nějaké to extrémní počasí (např. 
silný déšť, či silný vítr, nebo velký 
mráz), kdy se nedalo dělat a dělníci 
dostávali časovou mzdu místo úkolo-
vé.

Takže i tehdy bylo uznáváno, že je 
něco, co člověk nemůže ovlivnit, co 
neřídí, čeho není pánem, co jaksi nemá 
v rukou. – A když ne člověk – tak kdo? 
Odpověď tu nebudu rozebírat. To ať si 
každý zváží, uváží, posoudí a usoudí 
sám: Kdo je toho Pánem, když člověk 
toho není pán – kdo řídí to, co člověk 
neřídí – kdo má v rukou to, co se 
člověku z rukou vymyká?! Ti starší 
jistě ještě pamatují, jak se hrdě a sebe-
jistě zpívávalo: Poručíme větru, deš-
ti…, a dokonce i slunci, kdy má svítit   
a kdy hřát…! – A neporučili! - Přišla 
bouře, přišly kroupy, vše pomlátily –   
a bylo po poroučení.

Proto také dříve lidé na venkově byli 
zbožnější. To taky proto, že si uvědo-
movali, že jsou opravdu odkázáni na 
nějakou vyšší moc – závislí na té 
nějaké vyšší moci. A dokud nebyla 
úroda pod střechou, tak nikdo neříkal, 
jak se říká, hop. – Když pomrzlo, když 
nezapršelo – anebo naopak pršelo moc 
–  anebo přišly kroupy – bylo sklizíno. 
A proto lidé se modlili – a i do polí se 
modlit chodili – a chodili na pouť ke 
svaté Markétě, patronce žní – aby byly 
žně hojné, dobré, požehnané. Z toho to 
úsloví: Svatá Markéta – hází srp do 
žita! To už dneska si mnozí myslí, že si 
to všechno zařídí sami! – A kolikrát 
nezařídí!

A mnozí lidé si o sobě myslí moc – že 
mají nade vším moc – že všechno řídí – 
že všechno si zařídí, že mají vše           
v rukou – a najednou musí uznat, že 
nemají – vše si nezařídí – že nad mno-
hým nemají moc – ba že jsou bezmocní 
– jako by jim ta nějaká vyšší moc 
dávala najevo, chtěla ukázat, jednak, 
že je – a i to jak lidé jsou v mnohých 
případech bezmocní, maličcí – prostě: 

To je hrozný počasí! – A kdypak se vyčasí?
    

Zamyšlení
P. Stanislava Bušty ...

Pokračování na další str.
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Těstoviny 
s cuketou a mozzarellou

Ingredience  

2 cibule
olivový olej 
menší cuketa
pár cherry rajčátek
mozzarella
těstoviny 
bazalkové nebo jiné bylinkové 
pesto s česnekem 
sůl 
pepř

Postup:

Dobrou chuť přeje
      Lucie Oudová

čeho že se obával: „Obávám se dne, 
kdy vývoj technologie předčí vzájem-
né lidské vztahy. To potom svět bude 
mít „generaci idiotů“.“ A teď tam je     
u toho řada foto, jak lidi, zejména ti 
mladí, a už i děti – dokonce tam je dítě 
na kárce, tak asi čtyřleté – jak lidé 
nejsou „spolu“ – ale vedle sebe, každý 
se svým notebookem, mobilem, table-
tem… A každý si do toho svého pěkně 
ťuká a na displej se dívá – a ten druhý 
vedle ho nezajímá. O tom by se dalo 

mnoho mluvit a psát. Tak snad někdy 
příště. 

Lidé „se osvobodili“ od závislosti na 
Bohu – a bohužel upadli do jiných 
závislostí – závislostí na alkoholu, 
kouření, drogách, nekonečných tele-
vizních seriálech, na internetových 
sítích, mobilech, tabletech… Byl na 
internetu dosti varovný článek: Dítě    
v síti – dítě chycené v internetové síti – 
a nejen děti, i dospělí jsou chyceni v té 
síti. Lidé jsou nespokojeni s realitou 

života – a tak se snaží o úlety z reality – 
třeba například do virtuálního nereálné-
ho světa – ale světa zajímavého, vzrušu-
jícího.

A závěrem, jak jsem kdesi četl, že: lidé 
už dokáží létat ve vzduchu jako ptáci, 
plavat ve vodě jako ryby, a že už jen 
zbývá, aby se naučili na zemi žít jako 
lidi. – Tak ať se nám to daří.        

Stanislav Bušta

Nejprve si uvaříme dle návodu těstoviny. Poté si nakrájíme cibuli na 
proužky a dáme ji orestovat na olivový olej. Jakmile je zlatavá, přidáme 
napůl překrojená cherry rajčátka a nakrájenou cuketu na větší kousky 
(cuketu neškrábeme). Restujeme jen krátce, aby cuketa zůstala šťavnatá. 
K celé této směsi přisypeme uvařené těstoviny. Osolíme, opepříme         
a přidáme pesto. Pánev opět prohřejeme a úplně na závěr přidáme 
nakrájenou mozzarellu. Ta se zhruba po minutě zcela rozpustí.

Jídlo je velice snadné, rychlé, a hlavně chuťově vynikající. 

Pro masožravce je možné toto jídlo doplnit např. kuřecími kousky. 

Kam s ním na věčnost?

Úložistě

Jedním z velkých problémů jaderné 
energetiky jsou vysoce radioaktivní 
odpady (především vyhořelé jaderné 
palivo), které zůstanou nebezpečné po 
statisíce let. Inženýři i geologové proto 
hledají způsoby, jak zajistit, že se po 
dobu, která daleko přesahuje známou 
lidskou historii, nedostanou do styku   
s biosférou. Podle vládou prosazova-
ných plánů by radioaktivní odpad měl 
skončit na věčnost izolován ocelovými 
kontejnery, bentonitem a žulou           
v půlkilometrové hloubce konečného 
úložiště. Výběr lokality pro úložiště 
není pouze geologickou otázkou, je 
potřeba dojít ke shodě i s komunitami, 
které žijí ve vybraných regionech.      
V České republice je za problematiku 
zodpovědná státní Správa úložišť 
radioaktivních odpadů (SÚRAO) 
podřízená Ministerstvu průmyslu        
a obchodu. Momentálně je v jejím 

hledáčku jako potenciálně vhodné 
místo pro úložiště devět míst. Pro 
letošní rok SÚRAO ohlašuje výběr 
čtyř lokalit pro další práce a již v roce 
2025 chce mít vláda jediné finální 
místo, kde by se následně měla začít 
stavět podzemní laboratoř a později     
i vlastní úložiště s cílem jeho zprovoz-
nění až v roce 2065. Rok 2025 je 
spojen s termínem rozhodnutí o stavbě 
nových reaktorů. Hlubinné úložiště 
pro vyhořelé jaderné palivo není         
v provozu nikde na světě, první se 
teprve staví ve Finsku. Místo pro 
takové jaderné zařízení musí splňovat 
řadu požadavků: rozsáhlý masiv horni-
ny neporušené prasklinami a štěrbina-
mi, kde je vyloučeno zemětřesení 
a který zabezpečí odvod tepla. Musí 
zaručit stabilitu po celou dobu, kdy 
radioaktivní odpad bude nebezpečný. 
Musí také vyloučit průniky podzemní 

vody do úložiště, protože postupná 
koroze by příliš brzy poškodila kontej-
nery s odpadem. Ty ale tak jako tak 
jednou selžou, a pokud by do úložiště 
proudila voda, mohla by vynést radioak-
tivní a toxické látky na povrch nebo 
kontaminovat zdroje pitné vody. Protože 
dnes neznáme konečné množství odpa-
du, nelze tak předem stanovit, zda bude 
pro úložiště potřeba ve skutečnosti 440 
ha ideální horniny, nebo bude velikost 
jiná. Obě české jaderné elektrárny 
vytvoří v průběhu svého plánovaného 
provozu přibližně 4 tisíce tun vyhořelé-
ho jaderného paliva. Při prodlužování 
životnosti a stavbě nových reaktorů však 
bude množství problematického odpadu 
výrazně vyšší – asi 10 tisíc tun.  

Zodpovědný postup dnes je totiž naší 
zodpovědností vůči potomkům.

Václav Zábranský
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Už je to uděláno,
už je to hotovo

Zdroj: www.ceske-tradice.cz

Dožínky byly slavnosti spojené        
s radovánkami na oslavu ukončení žní, 
při níž se čeleď veselila na účet hospo-
dáře. 

Příprava začínala už týden před 
dožínkami, kdy děvčata začínala plést 
ohromný věnec z klasů obilí všeho 
druhu. Do věnce se zaplétalo ovoce, 
cukrovinky a koláče. S ním pak dopro-
vázely poslední vůz (zvaný baba) 
směřující z pole do dvora. Věnec nesla 
obyčejně nejhezčí a nejvýřečnější 
žnečka. Ostatní nesly ověnčené hrábě. 
Součástí průvodu byly i velmi "živé 
snopy". Většinou je představovali dva 
mládenci a dvě děvčata. Ti si na svůj 
oděv našili vrstvy slámy klasy směřují-
cími od pasu nahoru a opět od pasu 
dolů. Na hlavu si upletli jednoduchý 
věnec. Před vraty hospodářství se 
povoz z průvodem zastavil a žnečka 
nesoucí dožínkový věnec zvolala:

"Panímámo zlatá, otvírejte vrata,
neseme vám věnec ze samého zlata!”
Nato se vrata otevřela a vyšel hospo-

dář s panímámou, aby si poslechli 
dožínkové přání: 

"Se srdečným přáním a vážným   
vinšováním vstoupili jsme do 
příbytku Vašeho.
 Pantáto a panímámo, 
to Vám vinšujem, 
aby Vás Bůh ještě mnohá léta ve 
zdraví a čerstvosti zachovati 
ráčil, 
tak abyste ku potěšení a oblažení 
ještě hodně hojnejch žní požívati 
mohli.”
Uznalý hospodář neváhal a obdaro-

val chasu penězi a panímáma nabídla 
chase občerstvení. 

Dožínky, u kterých nesměla chybět 
muzika, dobrá nálada a bohatě prostře-
ný stůl, měly mnoho podob v závislosti 
na regionu a době konání. Jako takové 
byly památkou na staré zvyky z dob 
pohanských, kdy naši předkové oběto-
vali první a poslední snop bohům 
přírody. 

Po dožínkách následovalo mlácení 
obilí pomocí cepů. Pytlík vymlácené-
ho zrní (obřadní zrní) se nechával po 
celou zimu na další setí. Věřilo se, že 
poslední plod v sobě skrývá magickou 
sílu a moc země, která se projeví při 
novém setí. 

Vzpomínáte si, jak probíhaly žně  
a následně dožínky v obci, kde jste 
vyrůstal?

Pamatuji se pouze na dožínky za 
socialismu, ale ty nebyly tak zajímavé, 
jako tomu bývalo dříve za mých 
předků. Jelikož mě hospodaření ze 
starých časů zajímá, tak vám mohu 
povědět o tom, co znám z vyprávění.

To budu moc ráda. Kdo se dožínek 
účastnil?

Lidé si v rámci jedné vsi navzájem 
v y p o m á h a l i .  K o l e m  v ě t š í c h  
hospodářských statků se vždy 
soustředily větší skupinky lidí, kteří 
pomáhali při špičkových pracech, 
mezi které žně neodmyslitelně patřily. 
Hospodáři se tenkrát mohli spolehnout 
na to, že je ostatní nenechají ve štychu. 
V podstatě by si to tenkrát ani nikdo 
nedovolil. Hospodáři totiž obvykle za 
jejich pomoc nabízeli možnost tažné 
síly (zorání pole, dojezd do lesa na 
dříví, atd.), která byla velice důležitá. 
Jen málokdo měl na to, pořídit si koně. 
Pro  s rovnání  uvedu  př ík lad .                 
V Jenovicích v té době byly jen čtyři 
páry koní a na Boru dvacet, a to bylo 
sakra málo.

Jak žně probíhaly?
Žně byly z pracovního hlediska 

velice náročným obdobím a pokrok šel 
pomalým tempem. Obilí se sekalo 
kosou a snopy se ručně vázaly. Ze 

snopů se  pak  vytváře ly  tzv.  
"mandelíky", které se následně 
odvážely do stodol. V perně se 
vyskládaly proti sobě a nechaly se tam 
až do Vánoc. Mělo to hned dva 
důvody. Málokdo mlátil polní výmlat 
(jen malé množství se mlátilo cepem 
na mlatě), a to proto, že v době žní 
nebylo času nazbyt. Tyto práce se 
mnohdy přesouvaly na období většího 
pracovního klidu, a tím předvánoční 
čas byl. Dalším důvodem byla zralost 
obilí. Mlácené obilí ihned po sklizni 
totiž nemá tu správnou zralost obilky, 
jakou by mělo mít. K dokonalému 
dozrávání je potřeba hodně času.        
V roce 1908 již bylo možné si pořídit 
strojovou "malovku", která tyto 
zemědělské práce značně ulehčovala.

Vysoké výnosy obilí samozřejmě 
závisely na kvalitní půdě. Základem 
úspěchu bylo i hnojení kompostem. 
Díky fermentaci nedocházelo na 
polích k tak velkému zaplevelení, 
které bylo a dodnes je postrachem 
každého hospodáře.

Byly nějaké další hrozby spojené 
se žněmi?

Ano, bylo to samozřejmě špatné 
počasí. Když přišel déšť v době, kdy 
byly mandelíky ještě na poli, tak 
hrozilo to, že obilí začně klíčit. Snopy 
se musely znovu vysušit, aby se mohly 
převézt do stodoly, a to byla dvojí 
práce. Občas se také stávalo, že se při 

Dožínky patřily k další společenské akci, na kterou se těšila celá vesnice. 
Dnes už se dožínkové slavnosti v takovéto míře nedělají, ale přeci jen je občas   
k vidění nějaká kulturní akce k tomuto tématu. 

Každoročně se s dětmi zúčastňujeme dožínek v nedalekých Žichovicích. Tam 
je tato akce moc pěkně zorganizovaná. Prostředí zámeckého parku je vyzdobe-
no barevnými fáborky a slaměnou dekorací. Vystupují zde pěvecké soubory 
jako např. dudáci ze Strakonic nebo dechová hudba Otavanka. Program je 
zpestřen tanečním vystoupením místního souboru Otavěnky a nechybí ani 
program pro děti (většinou divadlo či šermíři). Při troše fantazie zde člověk 
opravdu nasaje energii prastarých dožínek.  A to je krásný pocit.

Pamětníci vzpomínají
O tom, jak probíhaly dožínky na českém území, již víme. Pojďme si ale 

poslechnout, jak to kdysi bývávalo o dožínkách v naší obci. Poví nám o nich 
jeden místní pamětník, který nechtěl být jmenován a kterému tímto moc děkuji 
za poskytnutí velice zajímavého rozhovoru. 

Pokračování na další str.
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převozu snopů přihnala bouřka            
a nebylo čím je přikrýt. Tenkrát 
plachty neexistovaly. Hrozeb bylo 
více než dosti, a proto měli lidé 
upřímnou radost z toho, když bylo 
obilí konečně doma pod střechou.

V čem bylo kouzlo dožínek?
Nebylo to jen v tom, že se lidé v den 

dožínek dobře najedli a napili, ale bylo 

to hlavně o upřímné radosti z toho, že 
sklidili úrodu a že budou na další rok 
zabezpečeni potravou. Dokázali se 
NAPLNO radovat z dřiny, která za to 
stála. Prožívali svůj úspěch i přesto, že 
věděli, že je čeká další a další práce. 
Radost byla  hnacím motorem 
zemědělské práce. A o to jsme v dnešní 
době ochuzeni. Nebo máte radost        
z toho, že dáváte do nákupního košíku 

kilovku mouky? Přemýšlíte o tom, co 
výrobě mouky předcházelo? Víte vůbec, 
co jíte?

Naši předci moc dobře věděli, že nikdy 
není hotovo. Po každé dokončené práci 
následovala další práce. I přesto se však 
dokázali na chvíli zastavit a užít si chvil 
obrovské euforie a radosti z dobře 
odvedené práce. A to dnes umí 
málokdo...

Lucie Oudová

Pěstitel:   VOD VELKÝ BOR

Sklizeň k datu: 3. 8. 2018

Sledování žňových prací
v roce 2018

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).

Od čtvrtka 23. srpna do úterý        
28. srpna se v Českých Budějovicích 
uskutečnila výstava Země živitelka. 
Byla to největší a nejvýznamnější 
výstava zaměřující se na zemědělský 
sektor. Každý zemědělský obor zde 
byl prezentován ve vlastním pavilonu 
se svým doprovodným programem. 
Vystavovalo zde 550 vystavovatelů   
z 20 zemí světa. Návštěvníci si zde 
mohli prohlédnout vývoj zemědělské 
techniky od nejstarší až po tu součas-

nou nejmodernější. Byla zde k vidění 
IOT čidla pro kontrolu vlhkosti půdy, 
samořiditelné traktory s GPS a drony  
s kamerou umožňující rychlou kont-
rolu území. Dále jsme si mohli 
prohlédnout práškovací letadlo typu 

100 let českého zemědělství
- výstava Země živitelka
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Druh  2014
(t/ha)

2015

kroupy

Pšenice ozimá

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

5,86 5,73

5,35 5,75

5,30 3,77

Oves 4,61 3,22

Řepka 3,72 3,22

2016

kroupy

2017

sucho

5,78 4,57

5,36 5,11

4,15 2,64

V katastrálních územích Holkovice, Dobrotice, Chanovice, 
Újezd u Chanovic, Lažany a Černice se nachází písčité pozemky 
(vršky s podložím kamene), proto na těchto polích jsou výnosy 
menší než na ostatních.

4,10 3,14

3,56 2,88

NEPRŠÍ A NEPRŠÍ

Normální stav srážek - 1. 1. - 23. 8. 2018 - 408 mm, t.j. 408 l/m2
ÚKZÚZ (výzkumák) - 1. 1. - 23. 8. 2018 - 550 mm, t.j. 135 % normálu

Velký Bor - 1. 1. - 23. 8. 2018 - 246 mm, t.j. 60 % normálu

Přestože tyto lokality spolu sousedí, rozdíl srážek je markantní

Sklizeň obilovin a řepky v roce 2018 a uplynulých letech

(t/ha) (t/ha) (t/ha)
2018

veliké
sucho

(t/ha)

3,70

4,41

3,10

3,27

3,26

Z-37 čmelák. Novinkou na 45. roč-
níku Země živitelky byl pavilon 
nejlepších vín z České republiky        
a prezentace anguského skotu. Vína 
mohli lidé nejen ochutnávat, ale          
i zakoupit.

Jakub Chaloupka



Chtěl bych se ještě vrátit k zajímavým historkám i tragediím, které jsem slýchával vyprávět od starých 
sousedů. V č. 45 u Drhů v chalupě, kde asi od roku 1890 až do osudného roku 1902 hospodařil Šrámek, bylo 
velké hospodářství. Jeho syn Karel přišel z vojny po třech létech u kanonýrů a hned jel na pole vláčit jen       
s kolečkama bez voje, na kterém měl naloženy brány, a po cestě domů se mu koně splašili a na začátku vsi, 
kde stojí křížek s letopočtem 1902, brány, na kterých seděl, se na něho převalily a on pod nimi vlečen koňmi 
zemřel druhý den doma.

Od těch dob hospodář Šrámek zesmutněl na rozdíl od jeho veselé a přímé povahy a odešel do Jetenovic 
Makrlíkovi, který měl jeho dceru, aby ho přesvědčil, že hospodářství na Boru je výnosnější a že může svůj 
dvůr v Jetenovicích prodat a jít hospodařit na Bor, což také udělal.

Ovšem Makrlík byl povahy vlažné, a to se starému Šrámkovi nelíbilo. Říkával mu: Vy poslechněte – Vy jste 
měl být farářem a náš farář sedlákem.

               V č. 34 u Ševců byl tento statek považován za nejzámožnější v dobách po robotě 1848 až do roku 
1910.

Podle vyprávění Josefa Sládka, mého strejdy, byl prý Tomáš Švec zabit hajným z Oseka v hospodě 
u Bumbičků, když se mu vysmíval, že má víc zajíců upytlačených ve sklepu, než on v hraběčím lese. Jeho syn 
byl narukován s našim dědou Jakubem při okupaci Bosny Hercegoviny, kde zemřel u kanonýrského vozataj-
stva. Jeho žena nesla těžký osud statečně, až do r. 1897, kdy přišel její syn, dvacetiletý Jan, o život při požáru 
na Podelhotským mlýně, kde na něj a jeho kamaráda Fabína ze Lhoty padl štít ze shořeného mlýna. Další 
její syn Josef se nedobře oženil, převzal dvůr a po krátkým čase se zastřelil.Těžký osud dolehl na jejich 
matku tak, že při cestě do kostela se zastavila na hrobě jejich rodu, kde na místě zemřela.

              Chtěl bych se ještě vrátit vzpomínkami na život v našem stavení po smrti našeho otce, kdy         
15. března 1939 přišli němečtí okupanti a já tehdy jako 16letý kluk jsem jel do škrobárny do Horažďovic pro 
výpalky s koňským potahem po levé straně a když jsem přijížděl na Loretu, vidím, proti mně jedou rozsvícené 
motorky a auta a za ukrutné sněhové vánice zastavila přede mnou a troubila. Já jsem byl tehdy bezradný     
a celý vystrašený. Když proti mně vystoupil jeden voják se samopalem a hlasitě na mě křičel a ukazoval, že 
mám přejet na druhou stranu, teprv jsem pochopil, že oni jezdí vpravo. Dodnes nevím, jak jsem tu cestu 
zvládl, že jsem přijel zdráv.

Byla to doba těžká. Po celých těch 6 let chodily kontroly po sýpkách a museli jsme mít na každé hromadě 
samozásobitelského obilí cedule o množství v kg a počtu osob v rodině. Z domácích porážek u prasat se 
muselo odevzdávat na 1 kus 5 kg škvařeného sádla. Mouka z určeného obilí nám nestačila, protože přichá-
zeli lidé z města a prosili o pytlíček mouky nebo o brambory, což jsme jim rádi poskytli. Naše matka, tehdy 
majitelka, nevzala od nikoho ani korunu a to ušlechtilé a citové počínání si ještě připomínala na smrtelné 
posteli před 28. říjnem 1968, kdy s čistým svědomím zemřela. Pamatuji si, jak jsme v noci vozili obilí do 
Chmelišť, kde jsme měli v lesíku vykopané jámy, a do voznice obklopené plevami jsme obilí sypali, zaházeli 
zemí a zamaskovali jehličím.

Protože jsme měli strach před německou kontrolou, tak se do mlýna na Plácek  a do Baráka vozilo jen    
50 kg v noci. Protože jsme tu dobu prožívali s matkou jako tři nezletilí, bez otce byla ta doba pro nás velmi 
těžká.

Vzpomínám si také na jednu příhodu, kdy jsem s bratrem Karlem hlídal mlátičku s motorem na poli ve 
Chmelištích v době žnového umlacování, jak tehdy dělalo víc hospodářů. Hlídat se muselo proto celou noc, 
aby někdo něco neukradl, poněvadž i v té těžké době toho byli lidé schopni. S sebou jsme si vzali ostražitého 
psa Vořecha, který nikdy nezradil a nic nepročíhal, a tak jsme klidně ve stohu slámy usnuli. Najednou ze 
spaní uslyšíme táhlé vytí psa, který se k nám tulil a varoval nás před velkou bouří, která přichází jen zřídka. 
Dost neradi na to vzpomínáme, co jsme tehdy prožili strachu, aby nám najednou nezačal hořet stoh, ve 
kterém jsme byli ukryti, když blesk  za bleskem bičoval oblohu. Dobře to dopadlo a protože se nenechalo 
příští den mlátit, museli jsme další 2 noci hlídat.

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

pokračování v dalším čísle novin
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Velkobor

Sbor

Stejně tak, jako je velkoborská pouť 
pro mnohé děti synonymem konce 
školního roku a začátku prázdnin, tak 
zpívání na velkoborské pouťové mši je 
pro Velkobor každoročně synonymem 
konce jarní pěvecké sezony a počínají-
cího dvouměsíčního odpočinku před 
tou následující. Jako tradičně nás na 
podzim čekají přípravy zejména na 
advent a Vánoce, letos si však na 
podzim ještě „odskočíme“ na koncerty 
s tvorbou, jíž se věnujeme mimo 
vánoční koncerty. 22. září od 10 hodin 
dopoledne budeme krátkým vystoupe-

ním provázet slavnostní rozsvícení 
zrestaurovaného lustru v expozici 
horažďovického muzea. Další (a delší) 
vystoupení nás čeká ve Vlachově 
Březí, kam jsme byli pozváni na Mezi-
národní sborový festival hudebního 
romantismu. Festival probíhá od      
12. do 14. října, kromě soutěžní            
i nesoutěžní přehlídky sborů se v rámci 
festivalu koná tzv. „Sborová dílna 
Václava Matouška“, která má za cíl 
připravit pěvce na závěrečný koncert 
festivalu, při němž všechny sbory 
zazpívají za doprovodu Pošumavské 

komorní filharmonie společné sborové 
písně. Tento festival je určen dospělým 
amatérským sborům, které musí před-
vést interpretaci písní z období hudební-
ho romantismu a písní na romantický 
námět. Ten sbor, který se bude líbit         
v soutěžní přehlídce porotě nejvíc, získá 
cenu prof. Václava Matouška, kterému 
je celý festival věnován (prof. Matoušek 
působil ve Vlachově Březí jako sbormis-
tr Pěveckého sboru jihočeských učite-
lek). Soutěžní přehlídka se koná v sobotu 
od dvou hodin a my jsme se rozhodli se jí 
zúčastnit, tak nám držte palce!

Jana Brůžková

Velký Bor

Dětský den
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Sobotní odpoledne 25. 8. patřilo 
dětským úsměvům. Na myslivně se jako 
každý rok konalo rozloučení s prázdni-
nami. Tento ročník byl opravdu výji-
mečný - ukrýval totiž tajemství louky. 
Na té bylo možné najít nádherné převle-
ky hmyzích přátel, kteří děti provedli 
svou zvířecí říší. Nejen, že se děti vyřá-
dily u plnění nenáročných úkolů, ale 
zároveň si za nasbíraná razítka mohly 
vybrat i zaslouženou odměnu. 

Toto odpoledne se opravdu žádné dítě 
nenudilo. Jako každoročně nechyběl 
dětmi oblíbený skákací hrad, střílení ze 
vzduchovky nebo malování na trička či 
zvířecích motivů na obličej. Novinkou 
však byl i koňský povoz. Ten byl pro děti 
připraven každou půlhodinu. Byla to 
skvělá volba. Vůz totiž nikdy neodjížděl 
s prázdnou, byl vždy do posledního 
místa obsazený. Ve stejném časovém 
intervalu se konala i tzv. "taneční školič-
ka". Dvě zkušené tanečnice učily děti 
modernímu tanci. A bylo se opravdu na 
co koukat. V rytmu hudby se kroutil        
i nejeden dospělák.

Ten, kdo se vyřádil u atrakcí, mohl si 
vyzkoušet šťastnou ruku a zatočit si 
kolem štěstí. A protože mezi zúčastně-
nými dětmi nebyl ani jeden smolař, 
všechny děti vyhrávaly. 
Od šesti hodin pak proběhly soutěže 
družstev. Ve štafetě však mohl zvítězit 
jen ten nejlepší tým. Zkrátka ten, co 
táhne za jeden provaz. A to se potvrdi-

lo. Počasí sice nebylo úplně ideální, ale 
i tak se celé odpoledne vydařilo na 
jedničku. K dobré zábavě samozřejmě 
patří i dobré jídlo. A proto nechyběl 
dětmi tolik milovaný párek v rohlíku 
ani další laskominy od místních mami-
nek. 
Veliké dík patří hlavní organizátorce 
Vendule Ježkové, která celé toto dět-

ské odpoledne nejen vymyslela, ale 
hlavně vyrobila i mnohé hry. Její 
manuální zručnost a kreativita je 
opravdu obdivuhodná. Pevně věřím, 
že nám zachová přízeň i pro příští rok.
 Opomenout však nesmíme ani ostatní 
organizátory, kteří se podíleli na bez-
problémovém chodu tohoto odpoled-
ne. Patřilo zatím k vůbec nejlepším!

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

Pro porovnání pádu špatné sezony:
Tabulka podzimu 2017:

10
8
7

13

6
5
4
2

13
13
13

13
13
13

5

10

3

1
2
3
4

1

5
7
7

1

7

4
0

12. Velhartice 
13. Velké Hydčice
14. Běšiny 1

13 4
13

10

9
3

6

13

Nejhorší a nejkritičtější sezona 
2017/18 v dějinách Sokola Velký Bor 
vyústila z krize, která trvá již 4 roky,    
a místo nápravy se neustále prohlubo-
vala. Vrcholem byl v minulé sezoně 
pád (sestup) z okresního přeboru (po   
7 letech) do III. třídy a letošní rok pád 
do IV. třídy. Trochu slušné měřítko 
snesla podzimní část sezony, kdy 
mužstvo obsadilo 9. místo a v tabulce 
docela slušný náskok od sestupových 
vod      a také bodový odskok od středu 
tabulky nebyl propastný. To, co se pak 
odehrálo v jarní části sezony, nemá jen 
tak obdoby! Přístup a odpovědnost 
k trénování a výkonům v soutěžních 
utkáních byl a je dlouhodobý problém, 
ale na jaře se „dokonale“ prohloubil. 

Mužstvo netvořilo téměř žádnou partu, 
netrénovalo, chod mužstva zachraňo-
valo pouze jádro přibližně 7 hráčů 
(kteří odpovědně přistupovali ke hře, 
ale hlavně k docházce)… Přístup         
a chování ostatních hráčů, hlavně 
některých „borců“, byl až zarážející. 
Řada hráčů z nepochopitelných důvo-
dů mužstvo opustila a oslabila. Tyto 
dramatické přestupy a odchody           
a nedostatečné doplnění mužstva krizi 
jen dokonaly. Mužstvo přitom při 
zodpovědném přístupu mělo výkon-
nostně na udržení a obsazení 
„klidného“ středu tabulky. Nakonec 
většina hráčů nenašla v sobě ani svědo-
mí a odpovědnost hrát IV. třídu            
a pokusit se někdy o návrat do vyšší  
III. třídy, ale hlavně zkusit nápravu            
a utvořit partu, která by fungovala! 
Obratně raději zvolili přestupy            

a hostování do jiných mužstev, bez 
důležité zodpovědnosti těžko uspějí        
i tam.

Pro nedostatečný počet hráčů byl 
Sokol Velký Bor donucen se ze soutěže 
(IV. třídy) odhlásit a následně nepřihlásit 
pro novou sezonu 2018/19. Po dlouhých 
42 sezonách bude v soutěžích chybět (po 
historicky první sezoně 1976/77). Situa-
ce obnovy nového mužstva je složitá 
a těžko se bude sestavovat. Celkem jsme 
zatím odehráli 25 sezon ve III. třídě (do 
sezony 1999-2000 byla III. třída nejnižší 
soutěž skupin A, B, C – Velký Bor hrával 
III. třídu skupinu C; od sezony 2000-
2001 se po navýšení B týmů založila    
IV. třída A, B skupiny – Velký Bor hrál 
skupinu B – III. třída zůstala na jedné 
skupině); 9 sezon ve IV. třídě 
a celkem 8 sezon v okresním přeboru 
(1991-92 a 7 sezon 2010-17). Přes špat-
né výsledky nás neustále podporovali 
nejvěrnější fanoušci a diváci, stejně tak 
o poutích i v zápasech Andělek a dalších 
a za to jim patří velký dík. O fotbal na 
podzim zatím úplně nepřijdou, od       
15. září zde sehrají „domácí zápasy“ 
Svéradice B po dohodě se Sokolem 
Velký Bor; Svéradice čeká rekonstrukce 
kabin (hřiště). Smutné je to, že při řešení 
této akce, při přestupech a hostování 
hráčů a při řešení dalších věcí chodu 
Sokola byl a je výbor Sokola nejednotný, 
od určitých členů nečestný. Určití členo-
vé se opakovaně upřednostňují na určité 
funkce na úkor druhých (bez souhlasu 
a hlasování ostatních členů výboru) 
a určití členové je podporují, ačkoli 
dobře ví, že smysl této práce není objek-
tivní. Nakonec po velkém nedorozumě-
ní, a hlavně nedůvěře, neochotně nepro-

 dloužili a ukončili činnost  s Andělkami,
což je velká škoda, Andělky totiž dělaly 
Sokolu Velký Bor letitou velmi dobrou 
reklamu. Vrcholem upřednostnění urči-
tých členů je bez svědomí „shazování 
práce“ některých zapojených členů.

konečná tabulka 2017/2018

Andělky
Velký Bor

Celkové pořadí:

13

13

13

13

4

1

6

25:17

48:22

38:37

23

33

20

20:28 11

1
2
0

6
0
0
1
2
0

2
1

0
0
2

2
1

1
2
1
1
2
0

1
1

7

57:19
39:25
40:26

28:26

21:23
24:31
24:33
9:27

16:39

13:50

32
28
23

22

20
16
15
12
12

6

19

14
26

8
6

26
7

26

9

3

26

7
6

11

21

68:62 40

62

29

24

4

1

0
3
4

6
2
2
2

3

0
0

4
1
5

3
5
6

4

104:27

79:55

50:53
37:53

28:60
38:67

65
100:38

48

35
32

29
27

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
12. Velhartice 
13. Velký Bor
14. Běšiny

26

26

26
26

26

26
26

26

26

26

2

19

12

2

4
2
2

2

3
1

1
12
10
10

3
13

1

15
16

81:32 67

4

11
11

39:54

32:64

13

20

42:48
36

25:96

42:56

14

38

 
1. Sparta Praha
2. SKPŠ Team Policie Praha                                                 
3. Andělky Velký Bor
4. Interobal Plzeň
5. Fellite Praha
6. Prasata Blovice
7. Devils Klášter

6
6
6
6
6
6
6

6
4
3
3
2
0
0

0
1
1
0
0
3
1

0
1
2
3
4
3
5

18
13
10
9
6
3
1

27:5
13:6
6:6
9:7

6:10
1:11
2:19

V sobotu 23. 6. o velkoborské pouti 
uspořádaly velmi hodnotný a pěkně 
zařízený již druhý ročník Memoriálu 
Páji Řezáče v malé kopané „O Andělský 
pohár“ k uctění památky tragicky zemře-
lého trenéra a kamaráda. Po loňském 
úspěšném prvním ročníku byla daleko 

kvalitnější účast týmů, mužstev: Sparta Praha, Andělky Velký Bor, Czech 
Police Team –SKPŠ Praha, Devils Klášter, FC Fellite Praha, Prasata Blovice 
a SK Interobal Plzeň (loňský vítěz). Osmý tým Křeč Mochtín účast na posled-
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SDH
Jetenovice

ní chvíli odvolal. Po jedenadvaceti 
zápasech (odehrál každý s každým na 
dvou hřištích) si vítězství a putovní 
pohár zaslouženě odvezly dívky ze 
Sparty, druhé skončily pražské poli-
cistky a třetí místo stejně jako vloni 
vybojovaly Andělky.

Nejlepší brankářka: 
Martina Panušková (Velký Bor)
 Nejlepší střelkyně: 
Aneta Pochmnová (Sparta, 7 gólů)
Nejlepší hráčka turnaje: 
Alice Boučková (Fellite Praha)
Rozhodčí: 
A. Hanzlíková, V. Lojík, P. Strolený

Od 17.00 byl sehrán plánovaný exhi-
biční – pouťový zápas bývalých hráčů 
Žichovic I. A a I. B třídy a dalších (pod 
vedením Pepíka Chalupného) – domá-
cí tým kombinovaná sestava. Výsle-
dek nebyl tentokrát podstatný, k vidění 
byla spousta gólů a fotbalových akcí. 
Zápas byl zakončen přátelským pose-

zením a bohatým občerstvením.
Andělky Velký Bor budou po letní 
pauze pokračovat v obhajobě loň-
ského vítězství ve výborně rozjeté 
Dívčí amatérské lize, která vyvrcho-
lí bohužel už v Chanovicích, kam 
Andělky přestoupily.       V sobotu 
15. září ligu dohrají ještě pod 
„hlavičkou“ Velkého Boru.
Pokud budou mít diváci a fanoušci 
zájem, jsou srdečně zváni v sobotu 
15. září (po soutěžním zápase Svéra-
dic B) přibližně od 19.00-19.30 na 
rozlučku, dokopnou Andělek           
s Velkým Borem.
Zatím v posledním sehraném zápase 
(soutěžním kole) vyhrály Andělky 
nad domácími Devils Klášter 4:1 
(1:1) brankami Simony Toningero-
vé 2, Markéty Pitulové a Kateřiny 

Skuhravé.
Přejeme jim do budoucna hodně 
sportovních úspěchů, osobní           
a rodinné spokojenosti, a hlavně 
pevné zdraví, jako nám všem ostat-
ním.

Zleva nejlepší brankářka turnaje Martina Panušková,
 nejlepší hráčka Alice Boučková 
a sedmigólová nejlepší střelkyně Aneta Pochmanová.
Foto: Simona Toningerová

Jiří Strolený

Tabulka Dívčí amatérské fotbalové ligy před závěrečnými koly: 
1. Andělky Velký Bor

3. Devils Klášter
4. Kobra Stars
5. Topovky Blovice

6
6
6
5
5

6
5
2
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

18
15
6
2
1

22:4
15:8
14:18
3:16
4:12

2. PS Křeč Mochtín
0
1
4
4
4

Vážení spoluobčané, velmi rád bych 
Vás seznámil s událostmi uplynulého 
období...

V sobotu 23. 6. 2018 jsme vyrazili 
na hasičský výlet do Tábora. Navštívili 
jsme Muzeum lega, Muzeum čokolády 
a marcipánu a poté jsme společně 
poobědvali v lesní restauraci Pintovka. 
Po vydatném obědě jsme se přesunuli 
na rozhlednu Hýlačka a poté do neda-
lekého ZOO Větrovy. Myslím, že se 
výlet povedl a všichni zúčastnění si ho 
dostatečně užili. První červencový 
víkend (30. 6. - 1. 7. 2018) proběhla    

v Jetenovicích pouť a při této příleži-
tosti se pořádalo několik kulturních 
akcí. 

Nejprve se v sobotu konal turnaj      
v nohejbalu trojic, kterého se zúčastni-
lo celkem 5 týmů. Turnaj se jak po 
stránce sportovní, tak i společenské 
vydařil.

Jak je již zvykem, v sobotu od 20:00 
se konala pouťová zábava. Bohužel 
jsme se tento rok sešli ve velmi malém 
počtu a stojí tedy za zvážení, zda o to 
spoluobčané mají zájem a zda sobotní 
zábavu v budoucnu vůbec pořádat…  

V neděli nás čekal pouťový 
„srandamač“ ve fotbale, kde se proti 
sobě postavily týmy místních dětí, 

hasiček a hasičů. Tato akce se setkala      
s mnohem větším zájmem místních 
občanů. Celý turnájek se velmi vydařil, 
ale co je hlavní, nikomu se nic 
„závažného“ nestalo…

Celý víkend byly na hřišti kolotoče, 
houpačky, střelnice…

Celkově se dá říci, že se nám „pouť“ 
vydařila, a věřím, že se lidé bavili.

Co nás ještě čeká…
V sobotu 8. 9. od 19:00 pořádáme 

tradiční posezení pro hasiče a partnery 
našeho plesu. Všechny členy tímto 
srdečně zveme.

Přeji příjemné prožití zbývajících 
prázdninových dnů.

Josef Korbel 

Jazyková

O. K., OK, nebo 0K?„Oukej“ je 
poměrně frekventované vyjádření 
souhlasu. Jistě i Vy sami touto zkratkou 
občas přitakáte (Sejdeme se ve tři? – 
Oukej.). Kromě souhlasu vyjadřuje       
i pozitivní hodnocení (Jak se ti líbí moje 
nové šaty? – Jsou oukej.). Jak ale tako-
vé OK vzniklo? Jaký je jeho původ? 
Teorie jsou mnohé a výklad je nejasný, 
pojďme se podívat na některé z nich:

Poměrně rozšířenou a oblíbenou 

teorií je vznik z vojenského slangu. 
Když na bojišti nebyl nikdo zabit, 
váleční piloti hlásili stav 0 killed         
(0 mrtvých). V angličtině se do vysílač-
ky či telefonu nula vyslovuje jako 
písmeno o [ou] a v rámci úspory času se 
příznivé prohlášení „[ou] killed“ zkrá-
tilo na pouhé „oukej“. Nikdo nebyl 
zabit – vše bylo „v pohodě“.

Na řeckých lodích se dalo číst O. K. 
jako zkratka slov ola kala, což zname-
nalo vše v pořádku, loď je připravena 
vyplout. Toto bylo poprvé zachyceno 
už v 80. letech 18. století. Řečtí učitelé 
žijící v USA sousloví ola kala používali 

namísto anglického all right, a tím se jistě 
také zasloužili o jeho rozvoj. 

Méně komplikované je vysvětlení 
„oukej“ od domorodých kmenů, kdy 
indiánské oke či okeh znamená tak jest, 
arabské o ke znamená zajisté a africké 
waw-kay vyjadřuje souhlas. 

Kde se „oukej“ či počeštěné „óká“ 
vzalo, se už asi zjistit nepodaří (první 
písemné zmínky jsou převážně z první 
třetiny 19. století), jisté však je, že se 
jedná o celosvětově rozšířený termín, 
který zřejmě měl v pradávné minulosti 
jeden společný základ.

 čerpáno z internetu a upraveno (Jana Brůžková)

zajímavost
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Lampiónový průvod
 

11. 11. Samsonka

3. 11. 

23. 9. Atlas – myslivecká kapela

7. 10. Doubravanka

15. 9. Dokopná Andělek na hřišti

Brutus27. 9. 

Společenské akceSpolečenské akce
Velký Bor

www.sumavanet.cz/velkybor

 

Odyssea classic20. 10. 

3. 11. 

Parkán

Krásy našich vesnic
Poznáte, kde se nachází tento rybník?

Jedna z cest k rybníku vede 
mezi loukami a pokračujeme 
kolem lesíka na hráz. Na cestě 
rostou z větší části staré javo-
ry. Samotný rybník je asi 500 
metrů dlouhý a 100 až 150 
metrů široký. Je protažený ve 
směru východ západ a ve 
středu má dva malé ostrůvky. 
Rybník má jediný přítok. Jižní 
břehy jsou prakticky nepří-
stupné, porostlé křovinami, ze 
kterých vystupují břízy a vrby. 
Severní břeh je královstvím 
rákosí. U rybníka se  nachází 
lesíky, ve kterých převažují 
smrky a z listnatých stromů 
nejvíce buk a bříza.  

Odpověď, o který rybník se jedná, najdete v dalším vydání novin.
text čerpán z internetu a upraven

foto Lucie Šilhavá

1. 9. Přejezd lávky na rybníku u hřiště

8. 9. Dohasná na myslivně legendární muzikál se vrací

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

27. 10. 2018

( PRAHA )

hudební 
divadlo KARLÍN

Jesus Christ Superstar z V. Boru27. 10. 

28. 10. Odhalení pamětní desky
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Svoz nebezpečného odpadu11. 10.
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