
duben, květen 2019

Slovo
pana starosty ...

Velký Bor, Jetenovice, Slivonice

vítám Vás u jarního vydání Velko-
borských novin. V březnu jsme 
všichni museli čelit silným náporům 
větru, který napáchal hodně škod 
hlavně v lesích, kde polámal a vyvrá-
til mnoho stromů. Také na některých 
střechách došlo k poškození střešní 
krytiny. Ale jaro už je tady. A jak už 
to v posledních letech bývá, přichází 
stále dříve a dříve. I čáp, který letos 
přiletěl 28. března, se vrátil o 16 dní 
dříve než loni. Snad mu přiletí také 
jeho družka a vyvedou u nás opět 
mladou generaci čápat. 

Vážení čtenáři, 

Velkoborské noviny

SlovoSlovo
pana starosty ...pana starosty ...

Na zahrádkách nás čeká spousta 
práce,  rytí, setí a sázení a následné 
ošetřování všeho, co vyrostlo. Na 
letošní rok opět meteorologové hlásí 
sucho, tak je potřeba na zalévání 
zachytávat dešťovou vodu, pokud 
občas zaprší, nebo používat k zalé-

vání vlastní studny. Zalévat pitnou 
vodou z obecního vodovodu, když 
máme vlastní studnu, není opravdu 
dobré. Opravy vodovodu, které měly 
proběhnout v loňském roce, byly 
z kapacitních důvodů přesunuty na 
letošek. Na části vodovodního řadu 
již máme osazeny nové uzávěry, 
další část nás ještě  čeká. 
Oprava prostranství u kulturního 
domu je již dokončena. Velkou část 
finančních prostředků z této akce 
ukousla oprava kanalizace pod při-
pravovaným novým povrchem. Při 
této příležitosti jsme také zrealizova-
li novou vodovodní přípojku do 
kulturního domu a hospody. 
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Letošní Velikonoce vyšly na téměř 
nejzazší termín, tak nebude žádným 
problémem natrhat kopřivy na veli-
konoční nádivku. Po Velikonocích 
nás čeká stavění májek a někde 
i pálení čarodějnic. Při přípravě 
a stavění hlavně dbejte na bezpeč-
nost, ať nikdo nepřijde k úrazu.
  V sobotu 27. dubna proběhne 
celostátní „Den proti úložišti“, ten-
tokráte v Kvášňovicích.
Koncem dubna končí svoz komunál-
ního odpadu každý týden, od května 
bude svoz probíhat 1x za 14 dní. 
Následné termíny: Velký Bor a Jete-
novice 19. 4, 26 .4, 3 .5., 17. 5..., 

nést na obecní úřad v pracovní době 
n e b o  p o  d o h o d ě  v  s o b o t u  
i neděli. Podrobnosti o darovaných 
věcech najdete na plakátu.
 Na všechny akce jste srdečně zváni.
  Předem děkuji všem za ochotu 
a pomoc při úklidu obcí a pořádání 
různých akcí. Nic se neudělá samo 
a jaké si to uděláme, takové to bude-
me mít. Přeji Vám krásně prožité 
jaro, mějte se dobře a buďte stále 
zdrávi.

Slivonice  22 .4., 29. 4., 6. 5., 20. 5....
  V neděli 5. května od 14:30 do 
15:15 hodin zavítá do Velkého Boru 
opět kolona historických vozidel 
americké armády. Přijďte si na náves 
popovídat a prohlédnout dobovou 
techniku a zbraně. Občerstvení bude 
zajištěno.
V sobotu 11. května proběhne sběr 
velkoobjemového a nebezpečného 
o d p a d u .  Ve  Ve l k é m  B o r u  
9:00-10:00, Jetenovice 10:00-11:00, 
Slivonice 11:30-12:00 hodin.
  V týdnu od 13. do 18. května bude 
probíhat sbírka pro Diakonii Brou-
mov. Nepotřebné věci můžete při-

Václav Zábranský

oslavenci v dubnu

70 let       Alois Lexa                    Slivonice

Oslavencům přejeme hodně štěstí

86 let      Václav Jiříček            V   elký Bor

89 let      Amálie Járová            Velký Bor

oslavenci v květnu

82 let       Marie Kolářová             Velký Bor

85 let      Jaroslav Sládek          Jetenovice

85 let      Božena Jiříčková        Velký Bor

60 let      Blanka Kolková         Jetenovice

82 let      Karel Smítka              Velký Bor

87 let      Božena Kolářová       Velký Bor

85 let      Josef Pihera                Jetenovice

oslavenci v červnu

85 let       Blanka Podlešáková   Jetenovice

60 let      Hana Hrdličková        V   elký Bor

81 let      Kamil Maixner             Slivonice

(všechny obrázky si mohou děti vybarvit)

Když k nám jaro přichází, 
sníh už od nás odchází.
Ptáčci venku zpívají, 
hezké jaro vítají.

Krokusy už začly kvést,
jaro přišlo zrovna dnes.
Včelky lítaj z květu na květ, 
vítají náš nový svět.

Elenka Oudová

JaroJaro

Komunální odpadKomunální odpad

  květen - 1x 14 dní
Velký Bor a Jetenovice 19. 4, 26. 4, 3. 5., 17. 5. ... 

Slivonice  22. 4., 29. 4., 6. 5., 20. 5. ...

Velkoobjemový a nebezpečný odpadVelkoobjemový a nebezpečný odpad

Velký Bor 9:00-10:00 hodin  

Jetenovice 10:00-11:00 hodin

Slivonice 11:30-12:00 hodin

11. května



    

Masopust ve Velkém Boru
23. 2. 2019
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V roce 2014 se po více jak třiceti letech 
obnovila tradice masopustního průvodu ve 
Velkém Boru a od tohoto roku Velkoborští 
ani jednou nezahálí. I letos se maškary sešly 
na návsi v hojném počtu (kolem 40 masek) 
a po převzetí klíče k obci od starosty Václava 
Zábranského a příslibu slušného chování 
průvod vyrazil obcí s muzikanty v čele. 
O pobavení se postaraly exotické masérky 
s „vykuřovačem“, Adam a Eva, chybět 
nemohl ani ženich s nevěstou, spanilé dámy, 
strážci pořádku, zástupci různých nábožen-
ství a návštěvníci z pohádkové i zvířecí říše. 
Strach naháněla smrtka a vražední zombie 
řezníci. Po navštívení mnohých stavení se 
maškary odebraly na myslivnu, kde vyhod-
notily letošní průvod jako zdařilý. Počasí vyšlo fajn, nálada panovala dobrá, 
přejme si tedy, ať je příští (7.) ročník minimálně stejně vydařený jako ten 
letošní.

    

Noc s Andersenem 
už posedmé ve Velkém Boru!

 

Noc s Andersenem Noc s Andersenem 
už posedmé ve Velkém Boru!už posedmé ve Velkém Boru!

     
Jak se stalo tradicí, poslední pátek 
v  měs íc i  b řeznu  ( ten tokrá t  
29. března) proběhla ve velkoborské 
knihovně Noc s Andersenem. Letos 
se připomínalo 70. výročí naklada-
telství Albatros, které se specializuje 
na vydávání dětských knih. Děti 
nejprve šly hledat poklad a cestou 
plnily různé úkoly. Pak si daly dobré 
buřtíky a čekala je zábava v podobě 
her a soutěží. Menší účastníci s chutí 
vyráběli velikonoční výrobky, starší 
se zapotili při doplňování křížovek. 
Za pořádné tmy se děti vydaly na 
bojovou hru, ze které se všichni 
šťastně vrátili. V následující vědo-
mostní soutěži ti nejšikovnější 
vyhráli knihy, které věnovala horaž-
ďovická knihovna, ale ani ostatní 
nepřišli zkrátka. Po zalehnutí do 
spacáků přečetla dětem pohádku 
Ošklivé káčátko paní Sládková. Děti 
si dlouho, tentokrát opravdu dlouho 

Radka Kočí
povídaly, ale ráno byly čilé jako rybičky. Děkuji všem rodičům, kteří napekli na 
ranní snídani či různě pomáhali s organizací. Za rok opět na viděnou.

 

Jana Brůžková

duben, květen 2019
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MDŽ 
ve Velkém Boru
MD ŽMD Ž
ve Velkém Boruve Velkém Boru

V pátek 8. 3. 2019 se od 14 hod. 
konal ve Velkoborské hospodě 
MDŽ. Nejeden muž se udiveně 
zasekl ve vchodových dveřích 
a nevěřícně zíral na plnou hospodu 
žen. Teprve až po chvíli mnohým 
pánům došlo, že je dnešní den věno-
ván právě ženám. Účast byla tento 
rok velice hojná, tohoto pěkného 

potěšilo každé ženské srdce, byla 
kytička. Tímto bych chtěla moc 
poděkovat obecnímu úřadu za velice 
hezké odpoledne. Byla radost na 
chvíli vypnout od každodenních 
povinností a v klidu si popovídat.
Je moc dobře, že tradice oslav MDŽ 
se stále udržuje a ctí.

odpoledne se zúčastnila padesátka 
žen z celé obce. Především se jedna-
lo o ženy velkoborské a jetenovické. 
Pokud jde o věkové kategorie, tak 
zde bylo zastoupení jak mladší, tak 
i starší generace. Obecní úřad pro 
tuto příležitost na ženách nešetřil. 
Pro každou z nás byla připravena 
večeře, káva i zákusek. A co hlavně 

Lucie Oudová

Beseda Liparské ostrovy 
ve Velkém Boru
Beseda Liparské ostrovy Beseda Liparské ostrovy 
ve Velkém Boruve Velkém Boru

V sobotu 9. 3. 2019 se od 17:30 hod. 
konala na OÚ beseda, kterou vedl 
Ing. Luděk Štěch. Pan Štěch letěl na 
Liparské ostrovy koncem září 
a navštívil ostrovy Vulcano, Lipari 
a Stromboli.
Prezentace s fotografiemi byla pro-
mítána na zeď, fotky pan Štěch 
komentoval. Ve druhé části progra-
mu bylo puštěné video natočené 
během pobytu.
Počasí panu Štěchovi od druhé polo-
viny týdne úplně nepřálo, ale i přesto 
si dovolenou velice užili. Na lodi, 
která je vezla na ostrov Stromboli, 
zažili veliké vlny. Po setmění navští-
vili aktivní sopku. Koupali se v moři 
vyhřívaném od sopek. Výletili na 
kajaku. Ochutnali místní rybí speci-
ality a prožili mnoho dalších zážitků, 
o které se s námi podělil.

I přesto přednáška byla moc pěkná 
a těšíme na další. 

Účast byla hojná, ale zamrzelo, že 
někteří lidé měli zapnuté telefonní 
mobily a rušili přednášku. Dále, že 
přicházeli a odcházeli během besedy Lucie Šilhavá

Liparské ostrovy leží u severního pobřeží Sicílie v aktivním vulkanickém pásmu. Jsou to sopečné ostrovy. 
Skládají se z ostrovů - Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Filicudi a Alicudi 

PROČ?PROČ?PROČ?
Již delší dobu si kladu otázku, která je asi trochu provokativní, ale nemůžu v sobě najít 
odpověď. Můj problém se týká chování některých návštěvníků Velkoborské restaurace 
v době jejich pobytu v restauraci či při odchodu. V restauraci jsou všem přístupné toalety. 
Není problém je využívat. Někomu ale více vyhovuje pro svoji potřebu venkovní prostře-
dí. Dobře, každý z nás má nějaké důvody pro své konání, ale proč při tom nehledí na 
ostatní? Tak konkrétně. Mezi restaurací a čp. 44 je průchod do další části naší obce. Tato 
část je často využívána jako veřejné WC nehledě na to, že zde procházejí lidé, kteří jdou do 
obchodu anebo také do restaurace, v této části je vchod do bytu a také do holičství 
a kadeřnictví. Proč se musí lidé, kteří chtějí projít uvedenou částí obce, pohybovat přes to, 
co tam ze sebe zanechali návštěvníci, kteří byli v hospodě tzv. „na pivu“? Nevím, přemýš-
lím, nenalézám odpověď. Pokud by někdo znal rozumné řešení tohoto pro mě problému, 
poraďte prosím…

.

Čtenář

duben, květen 2019
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Spolek divadelních ochotníků
Velký Bor

 

Spolek divadelních ochotníků Spolek divadelních ochotníků 
Velký BorVelký Bor

Spolek divadelních ochotníků byl 
založen pravděpodobně již v roce 
1904. První kronikou doložená zmín-
ka však pochází až z 1. prosince 
1918. V kronice se uvádí, že mezi 
zakládající členy patřil učitel Franti-
šek Bělka, Karel Žížek a místní 
rolník Jaroslav Zábranský. Na usta-
vující schůzi bylo zvoleno za členy 
hned 44 osob - 24 dívek a 20 chlapců. 
Předsedou byl zvolen František 
Bělka, místopředsedou Marie Hladí-
ková, jednatelem Jaroslav Zábran-
ský, pokladníci tehdy byli J. Makrlík 
a Fr. Zábranský. První hrou, která se 
ve Velkém Boru hrála, byl „Karel 
Havlíček Borovský“. Na další pro-
sincové schůzi bylo projednáno 
založit ve Velkém Boru knihovnu, 
pořídit nápovědní budku a vytvořit 
jeviště. V rámci svých možností 
vyrobili členové spolku i kulisy. 
První hra měla takový úspěch, že 
zdejší sál nestačil pojmout návštěv-
níky a valná část (zvláště cizích lidí) 
se musela vrátit domů. Příjem z této 
hry činil 565 Kč. V únoru téhož roku 
bylo sehráno i první dětské divadlo, 
jednalo se o hru „Sůl nad zlato“. Při 
spolku ochotníků byl od června 1919 
založen i zpěvácký odbor, vedený 
p. Eliškou Sládkovou. 
Spolek též po mnoho let pořádal 
i taneční zábavy, a to jak v hostinci 
u Hausteinů, tak i u Trčků. Pro zají-
mavost uvádím, že v roce 1919 čini-
lo vstupné na divadelní představení 
3 Kč a ke stání 2 Kč.
Ochotníci se museli občas vyrovná-

Lucie Oudová
Zdroj: Kronika spolku divadelních ochotníků Velký Bor

vat i se svými nezdary, 
nesouhlasem i nezájmem 
publika. Přesto spolek 
odehrál na 120 různých 
her. Omezeně dokonce 
fungoval i během druhé 
světové války. Po roce 
1950 se v souvislosti 
s novými společenskými 
změnami oslabila i činnost 
divadelní. Spolek byl 
18. 3. 1959 převeden pod 
hasičský sbor.  Ještě 
v šedesátých letech dvacá-
tého století se snažil učitel 
Chaluš o navázání na diva-
delní tradici, ale záhy se 
odstěhoval do Horažďo-
vic a divadlo ve Velkém 
Boru zaniklo.

FIALKOVÝ SIRUPFIALKOVÝ SIRUPFIALKOVÝ SIRUP
300 ml vody svařte s 250 g cukru (použila jsem bílý, můžete použít 
i třtinový, potom bude mít výsledný sirup jinou barvu). Po svaření 
vsypte 2 hrsti květů fialek, přidejte půl citronu bez kůry nakrájeného 
na kolečka, zamíchejte a nechte vychladnout. Vychladlý sirup nechte 
zakrytý 24 hodin macerovat v chladu. Po 24 hodinách sirup přes 
plátýnko sceďte a mírně zahřejte. Teplý sirup vlijte do suchých lahviček. 
Otočte dnem vzhůru a chvilku tak nechte. Sirup užíváme při kašli dle 
potřeby, dospělí i děti 3-5 lžiček denně. Bude jim určitě chutnat, má 
nejen krásnou barvu, ale i vůni a chuť ;-)

Lucie Šilhavá

duben, květen 2019
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Astronomové vypočetli počátek 
letošního jara na 20. března. Jarní 
rovnodennost přitom nastala ve 
22 hodin a 58 minut. Tímto dnem nám 
symbolicky začíná znovuzrození, 
které je neodmyslitelně spjaté právě 
s jarem. Zařídila to tak příroda. Stro-
my rozkvétají a rodí se mláďata. 
Lidem se po dlouhé zimě vrací dobrá 
nálada, mají chuť zažívat nová dobro-
družství, jsou plni energie a očekává-
ní lepších zítřků i nových lásek 
a vztahů. Jaro je období, kdy se příro-
da vrací zpět do života a lebedí naše-
mu zraku i sluchu. Tohle období pros-
tě nejde nemilovat. Je to období roku, 
kdy se  vše  v  př í rodě  mění  
a slibuje nový život a novou naději. 

Příroda je na jaře neobyčejně štěd-
rá. Vrací se k nám mnoho druhů zví-
řat, která migrovala na jih. Neexistuje 
snad přímočařejší indikátor jara než 

znamená, že máte více času na sebe 
a svoje koníčky. Život se zase pomalu 
vrací ven. Na zahrádky, kde vykukují 
první sněženky, narcisky a krokusy. 
Do přírody, kde se zelená tráva a kam 
lidé pomalu vyrážejí na dlouhé pro-
cházky s již odlehčeným oblečením. 
Pokud zrovna netrpíte alergiemi, 
můžete si jara vychutnat plnými douš-
ky. Nasát jeho vůni se zavřenýma 
očima a vysnít si nový začátek. Ať už 
pracovní, milostný, nebo se třeba 
rozhodnete pro změnu životního 
stylu. Jaro je zkrátka báječnou příleži-
tostí a motivací pro jakékoliv nové 
začátky.  

Vyjděte ven a poslechněte si vzác-
nou píseň ptáků, pozorujte květiny, 
které zpestří Váš barevný život, 
a navštivte zvířata, která nebyla vidět 
od loňského roku. Uvidíte, že Váš 
život bude hned zářivější.

ptáci, kteří nám prozpěvují své ódy na 
radost. 

Je úžasné, co pro rostliny a trávu 
může udělat trocha slunečního světla, 
vlhkosti a teplé půdy. Rostliny přemě-
ňují sluneční světlo na energii 
a produkují pigmentový chlorofyl, 
který je mění na zelenou. A to je tak 
příjemné sledovat! Ostatně studie 
z roku 2012 zjistila, že lidé, kteří se 
pár minut denně dívají do zeleně, mají 
kreativnější nápady. 

Po měsících útlumu začínají kvést 
barevné květy, které signalizují vče-
lám, že jsou připraveny k opylování. 
A věda dokazuje, že když se na zmíně-
né květiny zadíváte, můžete být šťast-
ní. Jarní žluté květy totiž podle vědců 
povzbuzují dobrou náladu.

Po jarní rovnodennosti, kdy je 
obzor Země dokonale sladěn se Slun-
cem, se začínají prodlužovat dny. To 

Lucie Oudová

Jaro – období nových začátkůJaro – období nových začátkůJaro – období nových začátků

Zdroj: 
https://www.bety.cz/zajimavosti/clanky/25338/duvody-proc-je-jaro-naprosto-bajecnym-obdobim
httpd://seznamte.se/a/jaro-je-za-dveřmi-lasko-prichazi

Příroda příchod jara bezpečně 
pozná. Kočičky rozkvetou ve správný 
čas, čápi vědí, kdy se mají vrátit, 
nakonec i meteorologové příchod 
prvních teplých dnů obvykle týden 
dopředu oznámí. Kupodivu nejsloži-
tější úkol mají astronomové, kteří 
umějí určit příchod jara na vteřinu 
přesně. Musejí totiž lidem vysvětlo-
vat, proč každý rok začíná astrono-
mické jaro trochu jindy. A jako na 
potvoru zrovna 21. března, jak píše 
většina učebnic, je to v poslední době 
málokdy. Poprvé přišlo 20. března už 
v roce 1920. Od toho roku se ale 
datum 20. března objevuje víc a víc 

ný, jinak by musel mít celých 6 hodin. 
A tak se nám pomaloučku po jedenác-
ti minutách ročně zase naopak sčítají 
chybějící hodiny. Ovšem takhle po 
minutách to vydá na celý den až za víc 
než sto let. Gregoriánský kalendář si 
s tím ale zase poradí. Prohlásí za 
přestupné všechny roky, které jsou 
dělitelné čtyřmi, kromě těch, co jsou 
zároveň dělitelné 100. Ale ani to 
v horizontu staletí úplně nesedí. Až po 
roce 2100 se tedy začne mezi prvním 
jarním dnem znovu objevovat datum 
21. březen.

a na začátku 21. století je to bezkon-
kurenčně nejčastější den, kdy Slunce 
vstupuje do znamení Berana. V roce 
2048 se možná někteří z nás dočkají 
jara už 19. března a ke konci našeho 
století se s 19. a 20. březnem budou 
lidé setkávat zhruba stejně často. Tedy 
pokud na Zemi ještě budou. A proč to 
všechno? Doba, za kterou Země oběh-
ne Slunce totiž není dlouhá přesně 
365 dní, kolik jich má náš kalendář, 
ale 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 46 
sekund. Každý rok nám tedy přibude 
zhruba 1/4 dne, a tak máme jednou za 
čtyři roky přestupný rok. Aby to neby-
lo jednoduché, ten čtvrtden není přes-

Jaro je tadyJaro je tadyJaro je tady

Zdroj: internet

Kopřiva v kuchyniKopřiva v kuchyniKopřiva v kuchyni
Kopřiva dvoudomá, lidově zvaná 

žahavka, žíhavka, prhlinka, je rozšíře-
na jako vytrvalý plevel, téměř po 
celém světě rostoucí hromadně na 
rumištích a pustých místech, hlavně 
na půdách bohatých na dusík. Kopři-
va je velmi oblíbená v lidovém léčitel-

ly palčivost, je můžeme přidávat do 
polévek, omáček i pomazánek, dále 
všude tam, kde se dá použít běžný 
špenát. Na rozdíl od špenátu má kop-
řiva jemnější chuť, má spoustu vita-
mínů a minerálů.

ství, velké možnosti má i využití 
mladých kopřiv v jarní kuchyni. Je 
jednou z nejlacinějších a nejlépe 
dostupných zelenin po celý rok. Pou-
žívanou částí jsou lístky, které může-
me mnohokrát najít i v zimě pod 
sněhem. Tepelně upravené, aby ztrati-

Marie Sládková

Marie Sládková
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Kopřivový špenát:Kopřivový špenát:Kopřivový špenát:
        

1 litr natrhaných mladých kopřiv
1 – 2 lžíce polohrubé mouky
stroužek česneku
sůl
1 vejce 
1 – 2 lžíce mléka
olej
pepř
muškátový ořech

Postup:

Asi 1 litr natrhaných mladých kopřiv propereme na sítku pod tekoucí 
vodou a asi 20 minut vaříme. Lístky kopřiv musí získat sytě zelenou barvu 
a musí být spařené. Tyčovým mixérem lístky rozdrtíme. Postupně vlijeme 
100 ml studené vody, v níž jsme rozšlehali polévkovou lžíci polohrubé 
mouky. Vaříme ještě 5 minut, aby se mouka dobře rozvařila.
Uvařenou špenátovou kaši osolíme a ochutíme. Můžeme přidat rozdrcený 
stroužek česneku, pár lžic mléka, můžeme přimastit trochou oleje, másla 
nebo sádla. Také se v některých domácnostech do špenátu vlije jedno 
vejce a dobře rozmíchá. Trochu pepře a strouhaného muškátového ořechu 
přidá špenátu na chuti.

Marie Sládková

Ingredience 

Zdroj: časopis Meduňka

Velikonoční výstavyVelikonoční výstavyVelikonoční výstavy
        

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech zve všech-
ny příznivce Velikonoc na svoje velikonoční výstavy probí-
hající od 7. března do 5. května. 
První expozice je zaměřena na velikonoční pohlednice, a to 
z vlastních sbírek muzea. Málokdo ví, že posílání velikonoč-
ních lístků pochází ze starého zvyku „děkování za dary 
Zeleného čtvrtka“, kdy si mezi sebou lidé vyměňovali dárky 
a k nim přikládali ozdobné kartičky. Z výměny dárků se stal 
časem zapomenutý obyčej, ale blahopřejné lístky přetrvaly 
dodnes.
Můžete se těšit celkem na 50 pohlednic, které jsou po pěti 
kusech zarámované a pověšené na zdi kolem celého sálu. 
Náměty jsou především pomlázka, kraslice, vajíčka, kuřát-
ka, sněženky a další. Za pozornost stojí pohled s vyobraze-
ním chroustů. Takovéto pohledy s motivy brouků se posílaly 
k dnes již málo známým Svatodušním svátkům. Autory 
pohlednic jsou především Lada, Wenig, Koudelka a Kulhá-
nek. Pohlednice ukazují jednotlivá pojetí těchto svátků 
v různých dobách.
Druhá výstava s názvem „Přišlo jaro…“ se věnuje zvyku 
našich předků. Jedná se o zdobné techniky kraslic, které 
měly za úkol znásobit jejich údajně magické schopnosti. 
U nás na jihozápadě Čech bylo nejrozšířenější batikování 
vajíček. Kromě velkého množství kraslic návštěvníka určitě 
zaujmou i další vystavované předměty, jako dřevěná řehtač-
ka, pletené pomlázky z vrbového proutí nebo obraz s vyob-
razením poslední večeře Páně, a věci připomínající krásu 
těchto svátků. Dokonce je tu k vidění i pluh používaný dříve 
k jarní orbě půdy. Z doprovodných textů se dozvíte vše 
o historii Velikonoc a zvyků, které se s nimi pojí. Výstava 
své návštěvníky určitě obohatí o nové zajímavé informace 
a rovněž inspiruje ve starých technikách zdobení kraslic. 

Jakub Chaloupka
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     Velikonoce jsou a vždy byly velice 
bohatým obdobím na zvyky a tradice. 
Poslední neděle před Velikonocemi 
se nazývala „květná“. Během ní 
chodily v některých vsích chudé děti 
s „lítem“, aby si vyprosily nějakou 
odměnu, stejně jako se dělo v jiných 
obcích předešlou neděli. O „květné“ 
neděli se v kostelích světily proutky 
kočiček (jívy) a také další ratolesti. 
Připisovala se jim značná magická 
moc; věřilo se, že pokud nemocný 
bude polykat svěcené kočičky, uzdra-
ví se. V každém stavení bylo několik 
proutků zastrkáno za obrázky sva-
tých na zdech či za trámy, protože prý 
chránily usedlost před bleskem. Ještě 
na počátku 20. století staří lidé tvrdili, 
že svěcené proutky jsou proti ohni 
lepší než pojištění. Svěcené kočičky 
se také zapichovaly do pole, aby byla 
dobrá úroda. V některých vsích roz-
nášeli chlapci kočičky těm rodinám, 
které neměly vlastní děti, a také 
příbuzným a kmotrům. Za to dostá-
vali výslužku – vejce a někde i pár 
krejcarů. Potom již nastal pašijový 
týden, v němž církev předepisovala 
zvláště pokorné modlitby za utrpení 
Krista. I přes chmurný ráz, který se 
náboženství snažilo pašijovému 
období vtisknout, udržoval šumav-
ský lid vlastní svérázné obyčeje. Po 
vsích běhali chlapci s řehtačkami 
a klapačkami, jejichž hlukem nahra-
zovali zvony, které v té době mlčely. 
Na Zelený čtvrtek se na polích sel 

hrách a také zelí, protože se prý dobře 
urodí. V ten den vybírali včelaři 
plástve z klátů, kdo tento med snědl, 
toho prý neuštkne had. Hospodyně 
pekly velikonoční jidáše mazané 
medem. Mladá děvčata se zase hned 
brzy po ránu myla rosou či vodou 
z potoka, aby byla hezká. 

Následující den ještě před rozedně-
ním vymetaly ženy koštětem světni-
ci, aby se v ní nedržely blechy. Potom 
již nastal Velký pátek, během něhož 
byly všechny, zvláště polní práce, 
přísně zakázány. V tento den prý také 
bývala nejúčinnější modlitba za zdar 
úrody, proto se hospodář chodíval 
pomodlit do sadu, na pole apod.

O Bílé sobotě se každý snažil získat 
oharek z „pálení Jidáše“, který prý 
měl kouzlenou moc – léčil, chránil 
stavení před požárem apod. Hospo-
dyně již dříve vysmýčila celý dům, 
aby se na velikonoční svátek jen 
leskl; někde dokonce bílila světnici. 
Chlapci hrávali hru na zasekávání 
peněz do vajec. Pokud se mince 
hozená proti vejci zasekla, vyhrál její 
majitel vejce, pokud se ale nezasekla, 
svou minci prohrál.

Konečně přišlo Vzkříšení, slavný 
církevní svátek, který si lidé přetvoři-
li ve veselou zábavu, jíž končila doba 
dlouhého půstu. V každé domácnosti 
se napekly bochánky (mazance), 
připravilo se bohaté pohoštění. 
Každý chtěl mít na sobě něco nové-
ho, aby se blýskl před sousedy. Se 

svátkem Velikonoc byla spojena 
především pomlázka. Původně se tak 
nazývalo osm spletených proutků 
vrby, jimiž chlapci šlehali dívky; za 
to dostávali výslužku, které se začalo 
přeneseně rovněž říkat pomlázka. 

Ze starých písemných dokladů lze 
soudit, že vyšlehání bývalo kdysi 
považováno za důležitý magický 
obřad; proto ho doprovázela nejroz-
manitější říkání vinšující zdar, zdraví 
a bohatství hospodáři a hospodyni. 
Teprve později se chození s pomláz-
kou stalo rozvernou zábavou mladí-
ků a děvčat a ještě později dětskou 
hrou, při níž si hodovníci chodívali 
pro odměnu. 

Již dlouho před Velikonocemi si 
děvčata připravovala pro chlapce 
kraslice – barevná vejce. Na někte-
rých bývaly i rozpustilé nápisy, na 
jiných složité rostlinné a geometrické 
ornamenty prováděné vyškrabová-
ním nebo technikou voskové batiky, 
na dalších negativně obtisknuté líst-
ky po vyvaření z odvaru z cibulových 
listů. Chlapci nezapomněli navštívit 
se svými pomlázkami žádnou svo-
bodnou dívku, každou za veselého 
výskotu a smíchu vyplatili. Odnesli si 
nejen kraslice, někde byli pohoštěni 
i kořalkou a koláči. Velikonoce 
obvykle končily zábavou v hostinci, 
jíž se uzavírala dlouhá doba zimního 
půstu. 

Pamětníci vzpomínají
Velikonoční zvyky a tradice

Pamětníci vzpomínajíPamětníci vzpomínají
Velikonoční zvyky a tradiceVelikonoční zvyky a tradice

Lucie Oudová
Zdroj: Vondruška, V.: Život staré Šumavy, 1989

V tomto čísle nám na Velikonoce zavzpomínal pan Stanislav Trčka, který ve svém příspěvku vyobrazuje svá 
dětská léta ve Velkém Boru. Tímto mu velice děkuji za pěkný článek.

Velikonoce, to bylo pro nás borovské 
kluky především křístání.  Ty tři dny, 
čtvrtek, pátek a sobota, kdy zvony 
odletěly do Říma a místo nich 
nastoupily křístačky, to byla pro nás 
kluky velká událost, na kterou jsme 
se velmi těšili. Chodilo se stejně jako 
dnes a stejně jako chodili naši tátové 
a dědové od křížku u Pavelců.  Hlav-
ní skupina šla po silnici, druhá, 
většinou starší kluci, protože museli 

dnes, jen za nás bylo u každého 
křížku ještě modlení. Od Kafkoc se 
šlo pěšinou ke křížku v Rovnejch. 
Pěšina se tenkrát běžně užívala jako 
komunikace, chodili tudy lidé z Hol-
kovic na vlak. Pokračovala okolo 
Hakrů  pak za humny vsi přes dráha 
a v Hajištích  se napojovala na silni-
ci.
Pěšinu od Kafkoc  ke křížku v Rov-
nejch ale křižuje potok, ten bývá  na 

být na delší trase rychlejší, pak Pod-
kostelím a přes hrad a uličkou. Na 
návsi jsme se pak spojili. Strejda 
Štěchoc vyprávěl, že se v těch mís-
tech většinou poprali, za nás už 
spojení obou skupin probíhalo 
v pohodě. Každá skupina měla své 
velitele, nejstarší kluky, kteří požíva-
li úcty a dávali pozor na ty menší. 
Z návsi se pak pokračovalo společně 
ke křížku za Kafkoc. To je stejné jako 
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jaře plný vody. Pamatuji se, že jedno 
jaro zašli velitelové Franta Novák, 
Venca Mouraloc (to jsem ještě nevě-
děl, že se jmenuje Turek) a Honza 
Barčákoc (Pouska) do opuštěné 
chalupy u Kábů, přinesli široké 
prkno a hned byl přes potok most.
Nejmenší kluci tlačili křístací kolce, 
křístačky se většinou předávaly od 
starších mladším, moje první kří-
stačka byla po Miloušovi Piheroc a 
zažila asi převrat v roce 1948, proto-
že na ní bylo napsáno NEZNÁROD-
NĚNO. Druhou mi dělal děda Rou-
boc a dodnes si pamatuji, jak měl při 
práci v ústech fajfku a jak pobafával. 
To se mi moc líbilo.

z jara, hned jak jsme odložili brusle. 
Dvě družstva, tři mety, pálka a teni-
sák. Občas pálka někomu vylétla 
z ruky a obtiskla se na zdi. Pamatuji, 
že jednou takový pálkový obtisk 
vydržel na zdi mezi okny u Držků až 
do bílení před poutí. Když se trefilo 
okno, bylo to horší.  Krásné na tradi-
ci party bylo, že když jsme se nemohli 
dohodnout, třeba kam míč ještě smí 
dopadnout a kam už ne, šli jsme se 
zeptat dědečků, kteří partu hráli na 
stejném místě ještě před první světo-
vou, a dostalo se nám odpovědi. 

V sobotu se chodilo po vejcích, každý 
rok se z výtěžku oddělilo 130,- Kč na 
kopací míč, zbytek se dělil.
S pomlázkou se na Velkém Boru 
nechodilo. Já jsem se s tímto zvykem 
setkal a praktikoval ho paradoxně až 
v Turecku na výstavbě elektrárny 
v městečku Soma. Velikonoční pon-
dělí bylo ve znamení návštěv  rodin 
českých a slovenských montérů 
s pomlázkou. Turci velikonoce nesla-
ví, ale věděli, že je slavíme, 
a pojmenovali je  „yomurta bajrán“. 
Vajíčkový svátek.
 K jaru neodmyslitelně také patřila 
na Velkém Boru parta. Hra s míčkem 
a pálkou. Hrála se na návsi, brzo 

Stanislav Trčka

Pro velký nezájem pamětníků budeme muset rubriku „Pamětníci vzpomínají“ zrušit. 
Je nám to velice líto. Ale ani přes opakované výzvy se nám bohužel nikdo nepřihlásil 
a oslovení pamětníci nás ve většině případů odmítali.

Metody barvení vajec.Metody barvení vajec.Metody barvení vajec.
Velikonoce jsou už za dveřmi, proto je nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, čím vlastně tenhle rok odměníte 
koledující. Propusťte tentokrát uzdu fantazii a pro koledníky si připravte překvapení. Netradiční kraslice můžete 
doma využít i k velikonoční výzdobě, kterou bude každý obdivovat. Techniky, které vám představíme, jsou 
snadné. 
Vyhrňte si rukávy a můžeme začít!         

1)      Vyberte bílé vajíčko a omyjte ho jarem, aby nebylo 
         mastné (tím doporučujeme začít u všech    metod).
2)      Vystříhejte z ubrousků vhodné motivy, spíše drobné obrázky, 
         krásné jsou květiny a jarní motivy.
3)      Z vystřiženého motivu opatrně sloupněte spodní vrstvu 
         ubrousku. Potřete místo, kam chcete nalepit vzor, lepidlem.
4)      Přiložte ubrousek a plochým štětcem namočeným v lepidle 
         povrch obrázku opatrně uhlaďte. Nechte zaschnout.

neboli “decoupage”, jinak také řečeno “ubrousková technika”. Při této technice se používá motiv z ubrousků na 
zdobení a dekorování předmětů. Vypadá to dokonale nejen na nábytku a květináčích, ale i na vejcích.  Budete 
potřebovat ozdobné ubrousky s vhodným motivem, lepidlo ideálně určené pro dekupáž, nůžky, štětec a bezbarvý 
lak (místo ubrousku můžeme použít třeba i noviny).

1)      Do misky natočte vlažnou vodu a nakapejte 
         do ní barevný lak. Promíchejte špejlí.
2)      Vajíčka vložte do misky s vodou a lakem 
           a počkejte, až se lak přichytí.
3)      Vyndejte opatrně vejce (pozor, barví!) 
          a nechte je šetrně zaschnout.

Jste majitelkou hromady starých laků na nehty? Tak se radujte, protože jste pro ně právě našla uplatnění.
 S pomocí starých laků a špejlí můžete krásně ozdobit vaše kraslice.

DekupážDekupáž

MramorováníMramorování
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1)      Vajíčko omotejte kuchyňskými gumičkami v různých 
          směrech, aby bylo zábavně pruhované.
2)      Pak vejce ponořte do připravené lázně s barvou 
         a nechte podle návodu “marinovat”.
3)      Po obarvení a zaschnutí sejměte gumičky 
         a radujte se z pruhovaného vajíčka!

Velice pěkně vypadají tyto kraslice, které potom můžete doozdobit dle fantazie. Potřebujte klasické domácí 
gumičky libovolně široké a barvu na vajíčka, kterou seženete v každé drogerii.

1)      Uvařená vejce si můžete předem obarvit 
          nebo můžete použít i přírodní.  
2)      Abyste se vyhnuly nepořádku po celé kuchyni, 
         nasypte konfety například do plata.
3)      Vejce z poloviny potřete pomocí štětce lepidlem 
         a vložte do konfet, vrstvu konfet na lepidle nechte 
         pořádně zaschnout a máte hotovo. Vajíčka můžete 
         barevně ozdobit.

Jednoduché, ale prostě nádherné! Kupte v marketu nebo obchodu s výtvarnými potřebami zlaté konfety, 
štětec a potravinářské lepidlo. 

 Gumičková metoda Gumičková metoda

Zlaté konfetyZlaté konfety

V s o b o t u  2 7 .  d u b n a  o d  
10:00 proběhne v Nepomuku zahá-
jení turistické sezóny. Zájemci 
budou moci zadarmo navštívit běžně 
nepřístupné interiéry historických 
staveb v Nepomuku. Jedná se např. 
o věž kostela sv. Jakuba Většího, 
kostel sv. Jana Nepomuckého, býva-
lou kapli Božího těla, starou "Rybo-
vu" školu na Přesanickém náměstí, 
objekty pivovaru Zlatá kráva, histo-
rické podzemí, dvůr arciděkanství, 
barokní chalupu č. p. 30, sklepy 

nutné koupit si vstupenku v předpro-
deji za 100 Kč. Barokně klasicistní 
dvůr můžeme znát z filmu Černí 
baroni, nacházel se tam věhlasný 
Kefalínův ráj vepřů. 

Nebude chybět ani občerstvení, 
které bude k dispozici ve Svatoján-
ském muzeu. Konec akce je 
v 16:00 hodin.

Dannerova pivovaru, měšťanský 
dům U Petrů, Zelenohorskou poštu, 
průjezd bývalé Piaristické koleje 
a další velkolepá místa.

Zúčastnit se můžete dvou komen-
tovaných prohlídek, kde se z vyprá-
vění průvodkyně dozvíte mnohé 
zajímavosti.

Největší lákadlem akce je mož-
nost navštívit s průvodcem dvůr 
Šternberk. Oficiálně je to první zpří-
stupnění pro turisty od roku 1952. 
Na tuto speciální prohlídku je však 

Den otevřených dveří památek  v NepomukuDen otevřených dveří památek  v NepomukuDen otevřených dveří památek  v Nepomuku

Jakub Chaloupka

Vajíčka, která budou jen vesele pomalovaná, mají také své kouzlo. Obrázek může být 
jednoduchý a můžeme k němu použít přírodní dekorace. Nebo jen stačí štětec 
s barvou či fixa. Čím originální vajíčko, tím hezčí výtvor. 
Obarvovat vajíčka můžete také přírodně.
Tmavě modrá - borůvka, modrá - červené zelí, žlutá - kurkuma, oranžová - černý čaj, 
červnenohnědá - cibule, rezavá - červená řepa

Lucie Šilhavá
Zdroj: https://zeny.iprima.cz/rodina/velikonocni-vajicka-ozdobte-je-letos-uplne-jinak#

https://prozeny.blesk.cz/barveni-vajec
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Je teplý velikonoční podvečer a já 
se uprostřed jetenovické návsi setká-
vám se sousedem, abychom šli pozo-
rovat tok dlouhozobých tvorů. Plni 
očekávání se společně odebíráme do 
nedalekých trnisek, která sousedí 
s malým, nenápadným lesíkem. 
Sedíme, čekáme a dlouho se nic 
neděje. Nevidíme ani živáčka, a tak 
pozorujeme alespoň dlouhý západ 
slunce. „Koukej!“ šeptá mi najednou 
do ucha. Z ničeho nic kolem nás s 
n e s m í r n o u  h b i t o s t í  
a lehkostí prolétá pták velikosti 
holuba – sluka lesní. „Tasíme“ dale-
kohledy a i když už se vzdaluje za 
hranici sta metrů, stále vidíme jeho 
dlouhý píchák. O kvorkání ani 
nemluvě - to jsme slyšeli ještě dřív, 
než sluku naše oči vůbec mohly 
spatřit. Tato situace se opakuje ještě 
několikrát a po úplném zahalení 
krajiny tmou se odebíráme s pohla-
zenou duší do našich domovů.

Sluky lesní se u nás již neloví, ale 
naši předchůdci považovali jejich 
lov za ten nejobtížnější. V našich 

končinách sluky táhnou od března 
nejpozději do začátku května. 
Hnízdí na vlhčích místech, kam 
slétávají samci k samičkám, které se 
páří s několika nápadníky. Za sou-
mraku samci létajíce po linii lesa 
i přes mýtiny zpívají svou svatební 
písničku neboli kvorkají. Po vylíh-
nutí se o mladé samička stará sama 
a svým dlouhým zobákem – píchá-
kem je učí hledat obživu v bahně. 
Stejně jako ostatní drobné zvěře 
i sluk u nás ubývá a pokud to tak 
půjde dál, pocit starých myslivců už 
asi nikdy nezažijeme. 

Myslivecký spolekMyslivecký spolekMyslivecký spolek

Vážení a milí příznivci Velkoboru 
a krásné hudby: připravili jsme na 
letošní květnový koncert opravdovou 
lahůdku. V našem malém kostelíku ve 
Velkém Boru uvidíte a uslyšíte nej-
lepší harfistku posledních let, Kateři-
nu Englichovou. Tato žena patří k 
výrazným osobnostem naší hudby a 
znají ji posluchači z celého světa. 
Studovala nejen na pražské konzerva-
toři, ale i v USA a v Berlíně. Vede 
mistrovské kurzy hry na harfu 
v Kanadě, Itálii, Honkongu a v USA. 
Vystupuje s mnoha významnými 
světovými tělesy po celé Evropě, 
Severní Americe, Japonsku, Austrálii 
a Novém Zélandu. Je držitelkou 
mnoha cen z mezinárodních soutěží 
i jejich porotkyní. Nezapomíná ani na 
děti z dětských domovů – byla člen-
kou nadace Plaváček. Mohli jste ji 
vidět i v pořadu Všechnopárty Karla 
Šípa. Vloni nám přislíbila účast na 
koncertě a my jej letos za přispění 

Sbor VelkoborSbor VelkoborSbor Velkobor
sponzorů uskutečníme v sobotu 11. května od 18.00 hodin v kostele sv. 
Jana Křtitele ve Velkém Boru. Náš koncert bude samozřejmě především 
představením harfy a její krásné interpretky, ale potěšíme vás i zpěvem 
duchovních písní jako obvykle a některé z nich budou s doprovodem 
harfy. Jsme přesvědčeni, že to bude jedinečný zážitek pro všechny poslu-
chače a doufáme, že naplníme náš kostel do posledního místečka. 

Váš VELKOBOR

Roman Kovář

Duben se zdá rela-
tivně klidným, naoko 
odpočinkovým obdo-
bím, ale divoká prasa-
ta nás stále nenechají 
chladnými, protože 
pilně pracují na okol-
ních travinách, které 
se snažíme uchránit, 
ať se nám to daří více 
či méně. A tak pozoro-
vání zvěre není jedi-

nou činností tohoto měsíce. 
V mysliveckém spolku proběhla 
výroční členská schůze, kde jsme 
zhodnotili a prodebatovali uplynulý 
myslivecký rok. Nastal čas na vyčiš-
tění krmelců po zimě a obnovu pose-
dů či žebříků, abychom se připravili 
na nadcházející loveckou sezónu, 
která začíná 16. května odlovem 
srnců. Už se těším na teplé večery se 
špičáky, vidláky či statnými šesterá-
ky.

duben, květen 2019
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SDH SDH SDH 
JetenoviceJetenoviceJetenovice

Akce, které náš čekají:Akce, které náš čekají:

Jaro dorazilo i k nám do Jetenovic a všichni si užíváme sluníčko 
a pobyt na našich zahradách. Chtěl bych vám přiblížit akce, které 
již proběhly, a pozvat vás na ty, které nás čekají.
23. 2. 2019 jsme pořádali masopustní průvod obcí, kterého se 
zúčastnilo 15 masek. Při průvodu nám hrála dobrá kapela složená 
z místních i přespolních muzikantů. Počasí se nám vyvedlo a tímto 
děkuji všem zúčastněným.

27.  4.  2019 se koná běh proti úlo-
žišti jaderného odpadu. Doufám, že 
se nás zúčastní co  nejvíce. Součástí 
celého programu je i podepisování 
petice, která bude k dispozici v míst-
ní prodejně potravin.
30.  4.  2019 budeme pořádat tradič-
ní stavění máje na našem hřišti. 
Občerstvení zajistí SDH Jetenovice.
11.  5.  2019 bude svoz nebezpečné-
ho odpadu. Žádám všechny, aby 
odpad ke kontejnerům vozili až 
v určenou hodinu.
25. 5. 2019 bude také okrsková 
hasičská soutěž, kterou pořádá SDH 
Chanovice. Věřím, že dáme dohro-
mady všechny 3 týmy (muži, ženy, 
veteráni).
Také připravujeme hasičský výlet, 
o kterém vás budeme včas informo-
vat.

Velké díky patří našemu spoluobčanovi 
Bohuslavu Makovcovi, který vytáhl 
topící se dítě z hasičské nádrže.

Za výbor SDH, 
Petr Makovec

Velký BorVelký BorVelký Bor

SDHSDHSDH

I v letošním roce se budou konat soutěže, ve kterých změří síly a ukáží své dovednosti dobro-
volní hasiči nejen z našeho okresu.

 Našeho okresu se týkají tyto důležité soutěže: Okrsková soutěž 7. okrsku, která se bude konat 
25. května v Chanovicích. Z Chanovic budou ti nejlepší postupovat do Vyřazovacích kol. Ženy 
se o postup do Okresního kola utkají 1. června v Bystřici, muži pak 8. června v Malém Boru. 
15. června proběhne Okres v Čejkovech. Uvidíme, kolik družstev letos na utkání vyšleme. 

Doufejme, že to bude alespoň 1 družstvo z kategorie jak mužů, tak i žen. V soutěžích závodní-
kům přejeme potřebné štěstíčko, a hlavně žádné úrazy.

   Před soutěžemi se určitě ještě setkáme u každoročního stavění máje. Šárka Štěrbová
jednatelka

duben, květen 2019
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Velký BorVelký BorVelký Bor
TJ SOKOLTJ SOKOL TJ SOKOL 

Po přerušené činnosti fotbalového 
mužstva zatím proběhla „tradiční 
zimní příprava“ v hale v Chanovicích 
od druhé poloviny listopadu 2018 do 
začátku dubna 2019 (s menší účastí 
doplněnou hráči z jiných mužstev) 
v pondělí a pátek od 18. hodiny. Obno-
vení činnosti se zatím v „zřetelných 
barvách“ nerýsuje, tu a tam kolují 
určité „náznaky“, ale nic konkrétního. 
Situace kolem činnosti není zrovna 
nejlichotivější a těžko se bude obracet 
k lepšímu. Pro jarní část sezony, zatím 
do konce dubna, naši nejvěrnější 
diváci o fotbalové dění nepřijdou díky 
prodlouženému fotbalovému jarnímu 
azylu sousedních Svéradic, kteří 
pokračují ve výstavbě nových kabin. 
Po podzimním azylu B mužstva mužů 
III. třídy pokračuje na jaře na našem 
hřišti i A mužstvo mužů I. A třídy 
i mladších žáků – OP do konce dubna 
budou sehrána dvě soutěžní kola A 
mužstva, v neděli 14. dubna od 16.00 
s Černicemi (21. kolo) a v neděli 28. 
dubna od 16.00 s Holýšovem (23. 
kolo).V neděli 17. března od 15.00 
bylo sehráno v rámci 17. kola utkání s 
Bukovcem, které A mužstvo dotáhlo 
po dobrém výkonu k přesvědčivému 
vítězství 4:0 (1:0) brankami Romana 
Káby 2, Vlasty Beránka a Franty 
Nováčka. V sobotu 30. března hostilo 
na našem hřišti A mužstvo v rámci 19. 
kola nováčka soutěže Meclov (po 

podzimní části sezony 2018/19 
dokonce „lídra soutěže“! Jarní část už 
soupeři zdaleka tolik nejde a před 
tímto kolem byl na 4. místě). Utkání 
dost vyrovnané skončilo nakonec 
spravedlivou remízou 1:1 (1:0) bran-
kou Vlasty Beránka, na penalty zvítě-
zili Svéradičtí 7:6. B tým sehraje v 
n e d ě l i  7 .  d u b n a  o d  1 6 . 0 0  
v rámci 16. kola soutěžní utkání 
s Hartmanicemi a v sobotu 20. dubna 
od 17.00  v 18. kole hraje s Hrádkem. 
B mladší žáci sehrají v sobotu 13. 
dubna od 11.00 soutěžní utkání 10. 
kola s Doubravicí – Sedlicí, v sobotu 

20. dubna od 11.00 v 11. kole s Dra-
žejovem a v sobotu 27. dubna od 
11.00 ve 12. kole s Žichovicemi. Od 
května by podle neoficiálních infor-
mačních zdrojů měli Svéradičtí hrát 
už na domácím hřišti (kabiny by měl 
být hotové), ale vše může být jinak 
a fotbalový azyl na Boru může pokra-
čovat (když se vše nepodaří zpro-
voznit). V každém případě přejme 
Svéradicím co možná nejvíce soutěž-
ních bodů, a hlavně zdraví a co nejmé-
ně zranění.

Velký BorVelký BorVelký Bor

Šipkový turnajŠipkový turnajŠipkový turnaj

9. 3. 2019 se konal další šipkový turnaj ve Velkém 
Boru. Zúčastnilo se celkem 15 hráčů. 
V soutěži ve dvojic:
1. místo - Pavel Raška s Markem Štěrbů
2. místo - Petr Schoř a Bára Zvingrová 
3. místo - David a Anna Vetyškovi

V soutěži jednotlivců: 
1. místo - David Vetyška
2. místo - Ladislav Sieber 
3. místo - Michal Bečvář

Barbora Zvingrová

AndělkyAndělky
Andělky Chanovice po triumfu 
v letní Dívčí amatérské fotbalové 
lize a po přestupu do Chanovic 
dohrály zimní Dívčí amatérskou 
fotbalovou ligu se střídavými úspě-
chy, ve 12 sehraných kolech vybojo-
valy 22 bodů a skončily na 
„průměrném“ 4. místě. Tradiční 

bálovou veselici  uspořádaly 
v sobotu netradičně v Chanovicích 
(v Třebomyslicích se KD rekon-
struuje). Následně odstartují letní 
Dívčí amatérskou fotbalovou ligu 
2019, ve které mají šanci zaútočit na 
„zlatý hattrick“ (třetí vítězství 
v soutěži v řadě).

Konečná tabulka zimní Dívčí amatérské ligy 2019:Konečná tabulka zimní Dívčí amatérské ligy 2019:
1. PS Křeč Mochtín  
2. Kobra Stars
3. Devils Klášter
4. Andělky Chanovice
5. Topovky Blovice  
       6. Plánice
7. Sokolky Neznašovy      
 

12
12
12
12
12
12
12

11
8
8
7
2
2
1

1
1
1
1
1
1
0

0
3
3
4
9
9

11

1
1
0
0
1
0
0

86:18
69:29
74:36
71:31
26:95
27:75
23:92

35
26
25
22

8
6
3

/pořadí, tým, zápasy, výhry, remízy, prohry, výhry na PK, skóre, body/

Také Andělkám přejme v jejich bohaté činnosti co nejvíce úspěchů, co 
nejvíce kvalitních soutěžních utkání, následně co nejvíce bodů a kvalitní 
umístění, hlavně zdraví a co možná nejméně zranění.

duben, květen 2019
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V následujících odstavcích mi dovolte se současností také trochu zavzpomínat na „minulost“ ve sportovních 
kláních.

Nejprve vzpomínka na počátky 
„pozemáku“ – „hokejbalu“, který 
jsme hráli („mastili!“) a mastíme už 
od našich „dětských let“ od sedmde-
sátých a přelomu osmdesátých let 
minulého 20. století. Nejčastěji nej-
prve v sadě za farskou zahradou 
v nynější rodinné vilové výstavbě 
a vybudovaných zahrádkách 
a dvorečcích. Tady jsme sehráli řadu 
památných mačů (utkání) mezi 
sebou nebo s Horažďovicemi, Své-
radicemi či Jetenovicemi. Meliorač-
ní betonové roury často sloužily jako 
mantinely, zde jsme sehráli i „mače“ 
fotbalu na „malé“ brány. Za tato léta 
se zde a pak na asfaltovém parkovišti 
před „pentagonem“ (kanceláře 
VOD, ZD, Veboru, ubytovna) vystří-
d a l y  d v ě  g e n e r a c e  h r á č ů  
v počtech 40 a až 50 hráčů. Často se 
hrálo a hrálo skoro až do tmy. Od 
konce 80. let (přibližně od roku 
1988) se scházíme téměř pravidelně 
od začátku listopadu do konce břez-
na každou neděli k sehrání 
„tradičních utkání“. Dvě soutěžní 
družstva se nejprve „volila“ – rozha-
zování zamíchaných hokejek, 
v posledních letech stále častěji hrají 
staří proti mladým. Zde jsme také 
u s p o ř á d a l i  p á r  „ t u r n a j ů “
v hokejbale a sehráli kolem roku 
2001 (po vydařených zápasech
v Blatné s místními Blateňáky 

turnaj přesunul na „Rybníček“ do 
Třebomyslic a fungoval na až hodně 
malé výjimky přibližně do roku 
2010/11. V roce 2017 se konal po 
zhruba šestileté odmlce zatím napo-
sled. V nejlepších dobách měl turnaj 
až 10-16 mužstev, Bor měl často dvě 
mužstva – staří, mladí nebo A, B 
nebo párkrát i tři mužstva. Dost často 
jsme tyto turnaje ať už v Chanovi-
cích, nebo posléze v Třebomyslicích 
dokázali vyhrávat nebo se umístit na 
2. nebo 3. místě. Vzpomínkové foto 
je foceno na pentagonu v roce 2000.

a jejich „přespolňáky“) neméně 
vydařené odvety s Blateňáky – 
v utkáních hraných do 10 vstřele-
ných  branek – vítězství 10:6 a 10:8,  
na Boru pak jediná prohra 6:10 
v sehraných utkáních a výhra zkrá-
ceného utkání (pro rychlé setmění) 
5:1. V zimě roku 1985 vznikly 
„pozemské“, „hokejbalové“ nebo 
pak déle hokejbalové turnaje na 
zamrzlém ledě – na botách. Nejdříve 
se hrály na „staré antuce – antuko-
vém kurtu v Chanovicích pod fotba-
lovým hřištěm, poté na rybníku 
„Ohrada“ a na přelomu 90. let se 

Turnaje v malé kopané se tradují  
v Třebomyslicích od druhé poloviny 80. let 
minulého století. Na přelomu 90. let 
a počátkem milénia se turnaj začal pořádat 
pod názvem Atri Cup. V devadesátých letech 
začal fungovat podobný turnaj i v Jetenovi-
cích. Tyto turnaje jsme dost často úspěšně 
obsazovali (párkrát i vyhráli). V novodobější 
činnosti turnaje Atri Cupu v Třebomyslicích 
jsme se na pravidelně obsazeném turnaji 
velkým počtem zúčastněných mužstev nejlé-
pe umístili v roce 2004 na 3. a 4. místě. Ze 
stejného roku je i vzpomínkové foto.
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Butik Top SecreButik Top SecretButik Top Secret

PRVNÍ TRENDY JARA 2019 PRVNÍ TRENDY JARA 2019 PRVNÍ TRENDY JARA 2019 

Vyberte si z letošních trendů to, co 
Vám nejvíce sedne. Pokud jste si 
v zimě pořídila do šatníku kousek se 
zvířecím vzorem, můžete jásat. Leo-
pard, zebra, had i tygr budou hitem 
i další sezóny. 

Určitě vás také zajímá, jaké barvy 
se letos uchytily. Vedle pastelových, 
které nesmějí na jaře chybět, můžete 
svůj šatník dále obohatit o zelenkavý 
odstín, růžovou a neonovou.

80. léta vládnou módě, a proto čím 
větší vycpávky v ramenou, tím jste 
více in. Na své si přijdou i milovnice 
pánského stylu a obleků. 

Ženy, které barvy v lásce nemají, 
se mohou také zaradovat. Vládnout 
bude i béžová. Ta vypadá elegantně 
a luxusně a velice dobře jde nakom-
binovat s dalšími kousky.

Co se týká doplňků nebo drobných 
detailů, všude budou mašle. Na 
halenkách v podobě vázanky, jako 
vázání na šatech nebo mašle do 
vlasů.

Na závěr bychom Vás rády pozva-
ly na již 2. ročník módní přehlídky, 
která proběhne ve Strakonicích 
v OC MAXIM 13. 6. 2019 od 15 h. 
Těšit se můžete na krásné modelky, 
které předvedou novou letní kolekci, 
doprovodný program a bohatou 
tombolu.

Návrat osmdesátek a neonu. 
Budete zářit!!! 

Lucka a Renča – boutique TOP SECRET

Těšíme se na vaši návštěvu v OC MAXIM Strakonice

Tři ročníky se povedly zorganizovat i ve Vel-
kém Boru v letech 2003 – 2005. Pak turnaj 
zanikl pro malý počet prostředků sponzorů, 
a hlavně malý počet organizátorů. Foto muž-
stva je z prvního ročníku ve Velkém Boru 
(2003) - vítěz domací kombinované družstvo  
„RIPAS”. Je škoda, že nebylo pořízeno více 
fotografií z podobných akcí. 

duben, květen 2019

Jirka Strolený
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Den proti úložišti jaderného odpadu

Náves VB5. 5. Oslava osvobezení14:30

Náves

 

 

Sbírka pro Diakonii Broumov13.-18. 5.

Kostel VB11. 5. Májový podvečer duchovní hudby -  harfistka K. Englichová18:00

OU VB

Obšuka2. 6. Hospoda VB15:00

Kvášňovice27. 4. 12:00

Hospoda VB5. 5. Doubravanka15:00

Krásy našich vesnicKrásy našich vesnic

NávesStavění máje30. 4.

Hospoda VB18. 5. Disco 80. a 90. let15:00

Velikonoční výzdoba 
velkoborské návsi

V minulém vydání bylo 
vyfoceno posezení 
mezi Velkým Borem 
a Horažďovickou Lhotou.

duben, květen 2019


