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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice

Slovo
pana starosty ...

Vážení spoluobčané,

srpen, září 2019

v í t á m  V á s  u  d a l š í h o  v y d á n í 
Velkoborských novin. Léto je v plné 
síle, přesto  některé z nás ještě čeká 
dovolená. Žákům končí prázdniny 
a opět nastane nový školní rok. 
Některým se určitě stýská po svých 
školních kamarádech, jiným se do 
školy nechce. Ale člověk se musí učit 
celý život, protože stále přichází nové 
a nové věci.
 V části obce od prodejny až 
k Velkoborskému rybníku  je již 
dokončeno položení kabelů nízkého 
napětí a veřejného osvětlení, včetně 
nových stožárů s osvětlovacími 
tělesy.
  V pondělí 1. července ve večerních 
hodinách udeřil blesk do májky, která 
stála na návsi. Následkem této udá-
losti došlo k poškození mnoha 
elektronických zařízení, televizorů, 
modemů na internet, anténních 
zesilovačů, set-top boxů nebo hra-
cích konzolí. I na vodárně, která je 
vzdálená více než 500 metrů od 
májky, došlo vlivem přetížení 
k poruše na chlorátoru a filtru na 
odstranění manganu. Můžeme tedy 
říci, že májka, která byla po úderu 
blesku „rozštípaná na třísky",  
zachránila některý z domů, jež stojí 
na návsi. Pokud by blesk udeřil do 

stavení, škody by zřejmě byly velmi 
velké. Při této bouřce napršelo 
pouhých 10 milimetrů srážek.

Václav Zábranský

  V sobotu 27. července se konal 
přejezd rybníka u hřiště po lávce na 
kole a s kolečkem. Trať byla opět 
krásně připravena, voda byla teplá, 
počasí nádherné, tak co více si přát. 
Také bylo připraveno mnoho hodnot-
ných cen. Je již tradicí, že přejezd po 
lávce zahajuje svou jízdou starosta 
obce. Ještě nikdy ji nedokázal celou 
přejet. V jízdě na kole soutěžilo 
14 závodníků,  s kolečkem se zúčast-
nily 4 dvojice. Vítězem jízdy na kole 
se stal místní borec Marek Štěrba 
a v jízdě s kolečkem vyhrála dvojice 

bratrů Chaloupkových ze Slatiny. 
Mimo soutěž se konal závod trojic 
v trojboji, který obsahoval jízdu 
v lodi, házení míčků a velmi obtížný 
běh pozpátku. Tento závod vyhráli – 
Marek Štěrba, Martin Ouda a Lukáš 
Sieber. Všichni si toto odpoledne 
dosytosti užili, protože bylo plné 
legrace. Poděkování patří všem 
pořadatelům.
  V sobotu 31. srpna proběhne 
tradiční rozloučení s prázdninami od 
14 hodin na myslivecké chatě. Celé 
odpoledne se ponese v duchu indián-
ského léta. Připraveno bude opět 
spousta her a zábavy pro děti, večer 
též pro dospělé. Pokud bude horké 
počasí, můžeme provozovat také 
vodní hrátky. Tak se přijďte pobavit 
a načerpat sílu nejen do nového 
školního roku.
  V pátek 27. září od 17 hodin proběh-
ne ve výstavních prostorách obecní-
ho úřadu výstava, tentokráte ke stému 
výročí vydání první bankovky 
(státovky).
  Děkuji všem za pomoc při  organi-
zování různých akcí, úklidu obcí 
a dalších záležitostech. Přeji Vám 
všem hezký zbytek léta, stálé zdraví, 
hodně štěstí a pevné nervy.



U S N E S E N Í 
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, 

konaného dne 31. 7. 2019 v 18.00 h v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru
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1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu  
1.2. Program zasedání 

 1.3. Rozpočtové opatření č.4/2019 
 1.4. Příjem dotace z programu „Podpory zpracování projektových dokumentací – vodohospodářské  
  infrastruktury 2019“ na akci „Velký Bor – kanalizace a ČOV“ ve výši 150.000,- Kč 
 1.5. Smlouvu o dílo na akci „Velký Bor – kanalizace a ČOV“ s firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., se  
  sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko a pověřuje starostu jejím podpisem 
 1.6. Průběh a výsledek výběrového řízení na stavbu „Jetenovice - obytná zóna“, souhlasí s výběrem  

nejvýhodnější nabídky firmy EUROVIA Silba a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň za 
nabídkovou cenu 5.957.049,53 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
 2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:  
 2.1. Vydat souhlasná stanoviska se stavbami na pozemcích p.č. 250/7 a 250/8 v k.ú. Jetenovice 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 2.8.2019 2. 8. 2019

Čápě 2019Čápě 2019 Čapí vejce versus slepičíČapí vejce versus slepičí

Prosíme majitele psů, aby si je lépe hlídali. Teď nám tady hárají feny, což psy přitahuje. Ale berte na vědomí, že 
i Váš pes může být agresivní vůči cizím psům. Dnes jsme šli na procházku s mým psem, který byl na vodítku. 
Pobíhající pes se rozběhl a mého psa napadl. Měli jsme co dělat je od sebe odehnat. Berte v úvahu, že také může jít 
se psem dítě a Váš pes je napadne. A výsledek může dopadnout jinak. Nejen, že pobíhá po okolí, ale chodí i na cizí 
pozemky, kde podhrabává čí přeskakuje plot. Je mi jasné, že je těžké uhlídat útěkáře. Ale dají se udělat opatření. 
Byli bychom vděčni, kdyby se tato situace neopakovala. Děkuji za pochopeni.

Pobíhající psi po vesniciPobíhající psi po vesnici
Velký BorVelký Bor

čtenář
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oslavenci v srpnu

80 let       Velký BorStrolený Václav        

60 let      Velký BorŠrámek Miloslav     
65 let       JetenoviceGawliková Vlasta          

oslavenci v září

Velký Bor
75 let      Poustková Božena      Velký Bor

Oslavencům přejeme hodně štěstí a zdraví.

70 let       Velký BorBušta Stanislav

93 let      Kovaříková Marie     
60 let       JetenoviceBrůhová Marie         

Slivonice65 let      Zuklín Bohumil     
Jetenovice65 let       Korbel Václav          

   
oslavenci v říjnu

86 let      JetenovicePiherová Hedvika
60 let       JetenoviceJaneček Vladislav         

    

Nikolky Kolářové
4. 6. 2019

Gratulujeme 
k narození

Přejeme 
hodně štěstí a zdraví

Hospoda - ZAVŘENÁ

17. 8. - 4. 9. 2019

    

OÚ Velký Bor 

 

pracovní doba

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek 
     

Starosta tel.  724 232 262

   
 

Telefon   376 514 378

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

7:00 - 11:30 

12:00 - 15:00

12:00 - 15:00

12:00 - 17:00

12:00 - 15:00

12:00 - 15:00

Stavění brányStavění brány
Barbora Zvingrová a Petr SchořBarbora Zvingrová a Petr Schoř  

27. 7. 2019
Velký Bor

Své ANO si řekli 
na zámku ve Lnářích
3. 8. 2019

Novomanželům blahopřejeme.

Přejeme hodně štěstí na společné 
cestě životem.

DůležitéDůležité
informace....informace....  
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když bude číst dál, tak se to dozvíte. 
Možná, že někoho to zajímá, a třeba i 
k údivu dojímá,jiného zas to třeba ani 
nezajímá. Někdo možná říká, že se ho 
to týká, jiný zas, že se ho to až tak, či 
že vůbec netýká. A tak tedy pro 
zajímavost – já vím, že zajímavostí je 
v médiích: v novinách, v televizi, na 
internetu víc než dost. A kdo ví, zda 
nepíšu již naposledy - a tak tedy: 
   Prvního července nastoupil do 
H o r a ž ď o v i c  n o v ý  s p r á v c e 
římskokatlických farností. Předešlý 
Ing.  Mgr.  P.  Petr  Koutský se 
přestěhoval na faru do Strašína 
a k tomu ještě má v péči farnosti 
Nezamyslice, Žihobce, Bukovník. 
Ten nový dostal do správy farnosti: 
Horažďovice, Malý Bor, Velký Bor, 
Chanovice, Kvášňovice, Pačejov. Je 
t o  p o l s k ý  k n ě z ,  p o c h á z í  z e 
severovýchodního  Polska,  od 
Mazurských jezer, 10. září mu bude 
padesát, původním povoláním je 
zahradník. Jmenuje se Mariusz 
Piwowarczyk, tituly vědecké: Mgr. 
Thlic. V duchovní oblasti má plným 
právem titul Pater. Je totiž členem 
řeholního řádu oblátů – služebníků 
Panny Marie, řádu, který má misijní 
poslání, patronkou sv. Terezie z Lisie, 
lidově zvaná „svatá Terezička" nebo 
také Terezie „malá", pro odlišení od 
sv. Terezie z Avily, tak zvané Terezie 
„veliké", učitelky církve. Ta malá 
Terezička je patronkou misií, proto je 
patronkou i misijního řádu oblátů.
    Pro ty, kdo nevědí, či si v tom 

biskup má s ním právo disponovat dle 
potřeby a vlastního uvážení na 
základě slibu poslušnosti, kterou 
každý kněz při svěcení skládá do 
rukou svého biskupa.
   Takže já mám nyní nového 
bezprostředně mi nadřízeného. Od 1. 
července nejsem již administrátorem 
svěřených mi  farnost í  se  vš í 
a d m i n i s t r a t i v n í  a  d u c h o v n í 
odpovědností. Požádal jsem o to Otce 
biskupa z důvodu mého věku 
(15. září mi bude sedmdesát), ale 
hlavně z důvodu mého zdravotního 
s t a v u .  M á m  n y n í  ú l o h u 
v ý p o m o c n é h o  d u c h o v n í h o , 
s dovolením dál bydlet na faře ve 
Velkém Boru a pomáhat dle potřeby 
Otci Mariušovi, který nyní stojí v čele 
„horažďovického farn�ho obvodu" 
(dalo by se to tak nazvat). V praxi to 
znamená, že on přebírá veškerou 
odpovědnost za tyto farnosti: 
svátostnou, administrativní, finanční, 
bezpečnostní, za stav kostelů a far, 
opravy, dotace, aby na vše byly 
požadované revize... Je toho dost, za 
co takový farář či administrátor 
odpovídá a jsem rád, že vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu to 
převzal, jak se říká „na svá bedra 
vzal" někdo mladší a schopnější. 
Přeji mu z celého srdce, aby se mu 
dařilo a lidé si ho vážili a měli rádi.

P.S.: kontakt: Mgr. ThLic. Mariusz 
Piwowarczyk, mobil: 731 138 431.                                                                            
e-mail: Mariusz.P@seznam.cz

nejsou jistí - v užívání oslovení: 
Pater. Tento titul se plným právem 
užívá v řeholních mužských řádech, 
kde kněz má titul Pater (Otec) 
a nekněz má titul Frater (bratr). Ti 
podléhají pravomoci řeholního 
představeného (kvadrián, převor, 
opat, generální představený - to podle 
stupně postavení). A ještě možná 
malé vysvětlení k oslovování kněžích 
neřeholních, tak zvaně diecézních. Ti 
podléhají pravomoci diecézního 
biskupa. Shora uvedené farnosti patří 
do diecéze českobudějovické. 
Biskup této diecéze se jmenuje 
Vlastimil Kročil, tituly: vědecký: 
ThDr.(doktor teologie), církevní: 
Mons., biskup. českobudějovický. 
Diecéze (zhruba oblast kraje) se člení 
na vikariáty (zhruba oblast okresu) 
a jako základní jednotky jsou farnosti 
(ty se skládají z osad). Například 
Římskokatolická farnost Velký Bor 
se skládá z osad:  Velký Bor, 
Holkovice, Svéradice, Komušín, 
Jetenovice, Lhota Horažďovická. 
V čele farnosti stojí tzv. administrátor 
nebo farář. Zjednodušeně řečeno: 
rozdíl je v tom, že jmenování farářem 
je jakási „definitiva", to znamená, že 
pokud by ho biskup chtěl dát do jiné 
farnosti, tak musí s tím farářem o tom 
jednat a on s tím musí souhlasit. 
P o k u d  j e  t e n  k n ě z  „ j e n " 
administrátorem, tak s ním biskup by 
o přeložení ani  nemusel jednat a ten 
kněz by s tím ani nemusel souhlasit. 
To je teorie, praxí je samozřejmě 
většinou oboustranné jednání 
a souhlas překládaného, i když 

ZamyšleníZamyšlení
P. Stanislava BuštyP. Stanislava Bušty

Možná víte, možná nevíte,

P. Stanislav Bušta

Domácí podravkaDomácí podravka
SUROVINY
300g mrkve
300g petržele
500g celeru(část i listy)
400g kedlubny
400g pórku
200g cibule
150g česnek (nebo medvědí česnek)
150g libečku 
100g soli
můžeme přidat 2 PL kurkumu

1. varianta:
Vše očistíme nastrouháme, posolíme a důkladně promícháme. Vložíme na 
plechy a usušíme. Můžeme při přivřené troubě na 50° či na sluníčku nebo 
v sušičce. Potom vše umeleme buď na mlýnku na maso, nebo v mlýnku na 
kávu. Poté necháme ještě 1 den proschnout a je hotovo.
2. varianta:
Cibuli orestovat na másle na půlměsičky, přidat česnek a zeleninu na plátky. 
Posypat solí,pepřem a kurkumou. Dusit cca 10 minut. Po zchladnutí předat na 
pečicí papír a sušit, dokud nebude vše usušené. Potom umlít a nasypat do 
sklenic.
Vegety se dají dělat na mnoho způsobů.

Dobrou chuť přeje Lucie Šilhavá
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Milí čtenáři, posluchači a domácí 
i víkendoví obyvatelé Velkého 
Boru a okolí! Chtěli bychom vás 
už podruhé v tomto roce pozvat 
na setkání se zpěvem a hudbou 
„vážně i nevážně" do KD ve 
Velkém Boru v sobotu 12. října. 
Náš sbor pracuje pod vedením 
Radky Kočí krásných deset let 
a to chce jistě oslavit. Za tuto 
dobu prošlo sborem 36 členů 
a my bychom je chtěli oslovit 
a pozvat na společné posezení se 
zpěvem lidových, chrámových 
i muzikálových  písní, které jsme 
za tu dobu nastudovali. Škoda, že 
náš sbor nemá vlastní kroniku – 
za těch deset let by počet koncer-

tů, vystoupení delších či 
kratších jistě překročil pěk-
ných pár desítek. Poděkování 
patří všem, kteří  neváhají 
obětovat svůj volný čas a jít 
„s kůží na trh" a sklidit často 
i kritiku, ale mít také dobrý 
pocit z odvedené práce. Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí, a tak si 
vždycky připomeneme, že 
zpíváme pro radost svou 
i  o s t a t n í c h  p o s l u c h a č ů 
a chceme se s vámi o ni podělit. 
Proto už dnes srdečně zveme – 
přijďte posedět a popovídat si 
– jste všichni vítáni.

Sbor VelkoborSbor Velkobor
bilancujebilancuje

Výnosy opět ovlivnilo značné 
sucho. Většina obilovin měla 
drobnější zrna a řepka navíc 
nízkou olejnatost. Porosty 
těchto plodin byly na některých 
místech dosti řídké. Jediným 
plusem je vyšší produkce slámy 
obilovin.
 Při první seči luk a jetele bylo 
sklizeno více hmoty, ale další 
seče již budou opět srovnatelné 
s loňským rokem, kdy byla 
produkce velmi nízká. U kukuři-
ce na siláž by se mělo sklidit více 
zelené hmoty, ale bude nižší 
podíl palic, což ovlivní kvalitu 
siláže. U průmyslových bram-
bor je slabší nasazení hlíz, a to se 
podepíše na výnosu.

Žňové zpravodajstvíŽňové zpravodajství
20192019

Normální stav srážek                          1. 1. - 7. 8. (2000 – 2018) – 390mm
ÚKZÚZ Horažďovice (výzkumák) –  1. 1. - 7.  8.2019 – 350mm, t. j. 90 % normálu
Velký Bor                                            1. 1. - 7. 8. 2019 – 290mm, t. j.74 % normálu

Srážky:

Pěstitel: VOD VELKÝ BOR
Sklizeň k datu: 7. 8. 2019
sklizeň obilovin a řepky v roce 2019 a uplynulých letech

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

4,10 3,14

3,56 2,88

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

veliké
sucho

(t/ha)

3,70

4,41

3,10

3,27

3,26

2019

sucho

4,80

5,00

3,00

3,80

2,50

(t/ha)

4,10Tritikale

Marie Hlůžková

Václav Pastejřík
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Prázdniny probíhaly víceméně 
v odpočinkovém duchu.
27. 7. se konal Memoriál Ladislava 
Duchoně v Defurových Lažanech, 
který je již řadu let zařazen do 
Pošumavské hasičské ligy. Přestože 
se koná v čase prázdnin a dovole-
ných, zúčastnili jsme se alespoň 
s jedním, smíšeným družstvem.
O týden později se konala svatba 
našich dvou hasičských nadšenců – 
Barbory a Petra, nyní již Schořových.

3 1 .  s r p n a  s e  u v i d í m e  n a 
Indiánském dni, při rozloučení 
s prázdninami nejen pro děti, na 
myslivně od 14.00 hod. 

7. září proběhne v rámci ukončení 
sezony na myslivně Dohasná, kam 

jste všichni zváni. Doufám, že se vydaří jako v minulých letech.
Užívejte si zbytek prázdnin a sluníčka plnými doušky.

SDHSDH
Velký BorVelký Bor

Šárka Štěrbová
jednatelka

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám přiblížil akce, 
které již proběhly, a pozval na ty, 
které nás čekají.

15. 6. 2019 se konal dětský den na 
hřišti v Jetenovicích. Hasiči připravili 
pro děti spoustu zábavných her. 
Standa Makovec vyrobil bludiště, 
které u dětí získalo největší úspěch. 
Horažďovičtí hasiči připravili pěnu, 
ve které se mohly vyřádit jak děti, tak 

SDHSDH
JetenoviceJetenovice

i  d o s p ě l í .  D a l š í 
oblíbenou atrakcí 
byla lanová dráha, 
malování na obličej 
nebo skákací hrad. 
Počasí nám přálo, 
proto jsme si mohli 
společně užít dětský 
den naplno.

6. 7. 2019 se 
u s k u t e č n i l  s r a z 
rodáků. Akci jsme 

zahájili položením věnce a mší svatou v místní kapličce. Poté jsme se 
přesunuli na místní hřiště, kde jsme společně poobědvali a k tomu nám 
hrála Otavanka z Horažďovic. Připravena byla výstava historických 
fotografií a zemědělské techniky. Lidé měli možnost projet se na bryčce 
tažené ne koňmi, ale traktorem. Za zapůjčení bryčky děkujeme manželům 
Oudovým. Sešli jsme se v hojném počtu cca 200 rodáků a přátel obce.
Děkujeme všem za pomoc při přípravě obou akcí.

Čekají nás tyto akce:

Grilování pro sponzory 
hasičského bálu

Hasičský výlet

Výbor SDH 
Jetenovice
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27. července se konal přejezd lávky 
postavené přes rybník za hřištěm ve 
Velkém Boru. Letos s roční pauzou, 
vloni akce z důvodu nepřízně počasí 
nevyšla. Přes občasný drobný deštík 
v lád lo  p ř í j emné  tep lo ,  t akže 
spadnuvší  do vody zuby moc 
nedrkota l i .  Účas tn íků  h lavní 
disciplíny – přejezdu lávky na kole – 
bylo 14. Bohužel se termín lávky 
překrýval s  Memoriálem Ladislava 
Duchoně v Lažanech, a tak jsme přišli 
o mnohé tahouny z řad hasičů. Letos 
se o prvenství rvala i jedna žena, 
kromě borských mužů i zástupci 
Slatiny, ti však proti našemu Markovi 
Štěrbovi neměli šanci. Ten zvítězil 
s časem 11.09 s. Na kolci se už 
„slatiňáci" nenechali zahanbit a bratři 
Chaloupkové ukázali přirozenou 
koordinaci s vítězným časem 32.10 s. 
Zábavnou částí  byla poslední 
dospělácká disciplína, kterou byla 
štafeta pro tříčlenné družstvo. 
Obsahovala vypití piva/lima na ex, 
plavbu na loďce, hod míčků do kýble 
a běh (k bodu B, pak zpět k bodu 
A a do cíle). To všechno v každém 
družstvu třikrát. U házení všichni 
brzy pochopili, že netrefení se do 
kýble trestné body nepřinese, a tak 
házeli nazdařbůh, ostatních částí 
štafety se však všichni zhostili 
s vervou a za to jim patří divácké dík. 
Zvítězilo trio ve složení Lukáš 
Sieber, Martin Ouda a Marek Štěrba 
(6 min 40 s). Po skončení dospělácké  
části následovaly soutěže pro děti, 
kde zvítězili všichni zúčastnění 
Nezbývá než poděkovat Jirkovi 
Dobrému za vtipné komentáře 
a trpělivé vysvětlování pravidel při 
moderování celého odpoledne, Janě 
Palečkové  za  zaznamenávání 
v e š k e r ý c h  v ý s l e d k ů ,  E s t e ř e 
Procházkové & Václav Prokopiusovi 
za ukojení hladu a žízně, divákům za 
to, že přišli a že je pro koho dělat tyto 
spo r tovně - spo lečenské  akce , 
a v neposlední řadě všem soutěžícím, 
že se postarali o příjemné a zábavné 
odpoledne!

Výsledky: 
Kolo - zúčastnili se: 
Jan Čihák, Roman Raška, Vláďa 
Kučera, Tomáš Valach, Marek 
Štěrba, Lukáš Chaloupka, Kristýna 
Tetourová, Jiří Hájek, Martin 
Chaloupka, Marek Hájek, Lukáš 
Sieber, Filip Prokopius, Martin 
Ouda, Václav Prokopius
finálová 5: 
5. Lukáš Sieber
4. Lukáš Chaloupka
3. Roman Raška
2. Jan Čihák
1. Marek Štěrba
Kolec: 4. Štěrba - Jiříček
            3. Kučera - Valach
            2. Tetourová - Hájek 
            1. Chaloupka - Chaloupka 
Štafeta:
3. Kučera - Valach - Zábranský 
2. Chaloupka - Chaloupka - Hájek 
1. Sieber - Ouda M. - Štěrba 

Přináš íme  krátký  rozhovor 
s vítězem: 

Zvítězil jsi již podruhé, máš nějakou 
speciální strategii, jak na to? 
A zahrnuje tvá strategie i trénink na 
již postavené lávce?
Nemám. Na lávce dopředu 
netrénuji, vždycky přijdu a zkusím 
naostro, ono to nějak dopadne – 
a vychází to!

Jel jsi letos na stejném kole jako při 
poslední výhře? 
Ano, pokaždé, dobře se mi ovládá.

Jak naložíš s výhrou?
Propijeme ji s kamarády. 

Děkuji za minirozhovor!

Šestý ročník velkoborské lávkyŠestý ročník velkoborské lávky
je za námíje za námi

Jana Brůžková
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Obecní knihovna Velký Bor společně 
s Obecním úřadem Velký Bor vás 
srdečně zvou na komedii Knoflíková 
válka líčící spory a půtky dětí 
z Habrové a Březové. Spolek ochot-
níků Divadla z Pošumaví, který 
Knoflíkovou válku uvede, vám jistě 
nebude úplně neznámý. Před dvěma 
lety nás potěšil bláznivou komedií 
Bezkontaktní ženy aneb Agrostory, 
kdy veskrze několika rodinnému 
ansámblu tleskal plný sál místního 
kulturního domu.
Knoflíkovou válku napsal třicetiletý 
Louis Pergaud, původním povoláním 
venkovský učitel, v roce 1912. 
Světový ohlas jí přinesla především 
její filmová podoba z roku 1962, která 
ji uvedla ve známost i u Divadla 
v Pošumaví. Nezapomenutelná 
Žibusíkova hláška z filmu „Kdybych 
to byl býval věděl, tak by sem sem 
nechodil" připomene původní verzi 
dříve narozeným.
Do divadelní podoby Knoflíkovou 
válku pro své divadlo zpracoval Ing. 
Karel Matějka ze Strunkovic nad 
Blanicí. Poskytl scénář a ochotníci si 

hru upravili k obrazu 
svému.
Hlavním prvkem jsou 
bojové šarvátky dvou 
klukovských par t  ze 
sousedních vesnic, při 
nichž si protivníci odřezá-
v a j í  k n o fl í k y  j a k o 
válečnou kořist. Jejich 
vůdci Prcek z Habrové 
a Janek z Březové své 
nepřátelství zdědili po 
svých otcích a v průběhu 
představení se dozvíte, 
jak to všechno vzniklo. 
Doufáme, že si příběh 
z  počá tku  minu lého 
století získá sympatie 
diváků všech věkových 
kategorií i dnes zejména 
proto, že se Divadlo 
v  P o š u m a v í  s n a ž í 
o humorné a odlehčené 
zpracování.

Knoflíková válkaKnoflíková válka
Ochotnické divadloOchotnické divadlo

Divadlo z Pošumaví 
Vás zve 

na představení 

Knoflíková válka

podle filmové předlohy zpracoval Karel Matějka
režie Michaela Valešová

V sále KD Velký Bor se na Vás těší 
Antonín Mlynařík, David Hanzal, Jiří Míčka, Ondřej Míčka, Jaroslav Krbec, Tomáš Nárovec, 

Tereza Mourková, Jana Prokopová, Michaela Valešová, Kateřina Valešová, Anastázie Panská, 
Šárka Štěpánková, Petr Panský, Zdeněk Prokop, Milan Raab, Kateřina Macová

Vstupné 80 Kč

www.divadlozposumavi.cz, https://www.facebook.com/DivadlozPosumavi/

sobota 19.10. 2019

v 18.00

 

hodin

 

       

KD Velký Bor

Radka Kočí

27. září bude ve výstavní síni U 
Trčků zahájena výstava ke stému 
výročí československých platidel. 
V dávných dobách byla naším 
významným platidlem mj. těžká 
stříbrná mince známá pod názvem 
tolar. Ten se začal razit v roce 1519 
v krušnohorském Jáchymově. Tolary 
měly mezikontinentální přesah – 
Američané se jimi inspirovali pro 
název své měny: dolaru. Korunou 
(v té době mezinárodní) platíme od 
roku 1892, kdy nahradila zlaté. Po 
rozpadu Rakouska-Uherska (1918) 
bylo korun mnoho (československá, 
rakouská, maďarská a jugoslávská) 
a jak se zdá, korunu neměl nikdo rád. 
V časopisu Naše řeč z roku 1921 se 
o ní útočně píše: „Korunám ovšem 
každý přeje, aby co nejdřív zapadly 
do propadliště věčnosti; dokud budou 

si, že boje o národní měnu tu byly již 
před sto lety a mnohem dřív. A přijďte 
se podívat na výstavu, určitě se tam 
dozvíte mnohé další zajímavosti!

ty ošuntělé, bezcenné cáry živořiti, 
nikdo jim jistě nebude říkat jinak, než 
jak jim říkáme dnes." Hlavní 
motivací po oddělení od Rakouska-
Uherska zřejmě bylo „odpoutati naši 
měnu od měny vídeňské" (a nejen 
měnu). Nová měna se měla jmenovat 
sokol. Tento název byl považován za 
šťastný – „jako každé slovo, které 
vyšlo z duše národa." Koruna však 
stále existovat měla jako označení 
desetiny sokola. Pro setinu sokola byl 
zvažován název peníze, penízky (to 
však bylo nevhodné pro podobnost 
s celkovým názvem peněz), babka 
(nevhodné pro pohrdavý nádech) či 
denár (ten se jako vzpomínka na 
drobné mince z dob Přemyslovců 
jevil jako nejlepší). Toto však 
nevyšlo a korunu máme dosud. Až 
zas vyvstane téma eura, vzpomeňte 

Od tolaru k dolaru, od koruny k sokolu?Od tolaru k dolaru, od koruny k sokolu?

čerpáno z online archivu časopisu Naše řeč

Jana Brůžková
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Tyto řádky si dovoluji tvořit přímo ve městě, které se 
svým manželem pravidelně každé léto navštěvujeme. 
Z návštěvy se celý zbytek roku radujeme a těšíme se na 
další léto a další výlet - kam? Do našich velmi oblíbe-
ných Karlových Varů. Nejezdíme sem jako lázeňští 
hosté, ale jako badatelé, kteří objevují stále nová 
a neznámá místa na území krásného lázeňského města. 
Letos nás opět přivítaly poklidné, magické a příjemné 
Vary. Každý rok poznáváme nové a nově upravené 
lázeňské domy a vily, které kolemjdoucího oslovují 
svou historií a původem. K našim návštěvám neodmys-
litelně patří  Sadová kolonáda, kde je od roku 2001 
vyveden Hadí pramen, který má obzvlášť příjemnou 
chuť a většinou je u něj dlouhá fronta těch, kteří jej 
chtějí ochutnat. 
Ve Varech ovšem máme jedno místo, které jdeme téměř 
s pravidelností navštívit, a to je hotel Thermal s jeho 
opuštěným, kdysi proslulým venkovním bazénem. 
Vzpomínám si na rok 1978, kdy mě rodiče vezli na 
přijímací zkoušky na střední školu do Karlových Varů. 
Za odměnu jsme šli navštívit v té době fenomén – hotel 
Thermal a pozorovali jsme, jak vznikl v  rozlehlé skále 
bazén, ze kterého je celá hlavní část lázeňského města 
jako na dlani. Bohužel, tento rozlehlý komplex – hotel 
i opuštěný bazén - chátrá a to doslova. Každý rok sledu-
jeme další rozpadlé a  oprýskané části, na střeše hotelu, 
který každý rok hostí Mezinárodní filmový festival, 
roste vysoká tráva a areál, kde se dalo i v největší zimě 
koupat ve vyhřátém bazénu pustne, zarůstá travou 
a plní se různými odpadky. Celý areál bazénu je 
obehnán vysokými zátarasami, ale naše zvědavé oko 
stačilo zaznamenat opuštěnou restauraci, bary 
a rozlehlé terasy. Na dně vypuštěného bazénu se povalo-
valo několik plastových lahví, a tak na nás padl jakýsi 
smutek. Smutek z toho, že na tak krásném různými 
národnostmi vyhledávaném  a  magickém místě stát 
dovolí to, čím je chátrající Thermal. Když jsem sledova-
la v televizi přímý přenos zahájení Mezinárodního 

filmového festivalu, vše se zdálo být dokonalé. Ale 
není. V místech, kde byl červený koberec, je popraska-
ný beton, na hlavních přístupových cestách jsou nebez-
pečné trhliny a ve vstupní filmové hale se prodávají 
levné oděvy.
V médiích jsme zaznamenal i  úvahy našich 
představitelů o tom, co s areálem dál. Vždyť přece 
nemusí být pravidlem to, že vše, co vzniklo v době 
minulé, je špatné. Nezastávám se stylu, v jakém byl 
Thermal postaven, ale je to styl určité doby, tak proč jej 
nezachovat? Takže uvidíme příští rok. Naše první cesta 
určitě povede k Thermalu. Snad už se dočká nějakých 
změn, které si určitě zaslouží.  

Letní cestováníLetní cestování
Karlovy VaryKarlovy Vary

Marie Sládková

Anna VetyškováAnna Vetyšková
fotografka

tel.: 602 712 254

annievetyskovaphoto@gmail.com
fb Annie Vetyšková photo

nabízím:
focení jednotlivců, rodin, dětí
těhotenské focení
newborn 
svatby 
a jiné akce dle domluvy

 
 

dárkové poukazy

Ceny od 400,- 
úpravy fotek v el. podobě

V říjnu bude podzimní minifocení a vánoční minifocení. Volné termíny zveřejním na fb stránkách.
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  JZD Březová hospodařilo i letos 
velmi dobře, i když byl rok velmi 
suchý. V družstvu pracuje 113 stálých 
p r a c o v n í k ů  a  3 6  p r a c u j í c í c h 
důchodců. Hrubý měsíční příjem je 
2.041,-Kčs. JZD nemá slepice 
(nosnice), ale vykrmuje kuřata na 
maso – 4 krát 5.000 kusů za rok. Byla 
provedena rekonstrukce vepřína 
a  pokračuje výstavba bytovky 
o čtyřech bytech. Začátkem dubna byl 
převeden dobytek z čís. 14 u Nováčků 
do  výkrmny  v  č í s .  27 ,  t akže 
v soukromých stájích už není žádný. 
Byl zaveden nový druh krmení – 
s e n á ž ,  k t e r á  s e  o s v ě d č i l a . 
Družstevníci dojíždějí každý měsíc na 
d ivad lo  do  Horažďov ic  –  50 
vstupenek předplatné hradí JZD.
   Škola je stále dvoutřídní, do čtyřech 
ročníků zapsáno bylo 51 dětí. Velký 
Bor 21, Jetenovice 12, Holkovice 
8 a Lhota Horažďovická 10 dětí.
    V mateřské škole je zapsáno 
24 dětí.
   Myslivecké sdružení má 22 členů. 
Úlovek letošního roku: 63 kusů srnčí, 
160 zajíců,442 bažantů kohoutů a 101 
slepic. Škodná: 12 toulavých psů, 71 
toulavých koček, 7 kun, 32 tchořů, 10 
hranostajů, 64 lasic, 4 jestřábi, 21 vran 
a 10 strak. Odpracováno bylo 1556 
brig. hodin, do líhně v odchovně za 
kravínem bylo dáno 880 vajec.
   Požární sbor získal 15 nových 
členů, byla provedena prohlídka 
všech domů v obci (komíny a půdy), 
uspořádány tři taneční zábavy, 
sedmkrát proběhlo promítání filmů, 
zřízeno kluziště  na rybníčku  
u Pavelců s osvětlením.
  Počátkem roku založena organizace 
vesnické mládeže Juvena .  Má 
celkem 15 členů.
 Prodejna Jednoty nesplnila plán 
prodeje zboží hlavně vinou špatného 
zásobování průmyslovým zbožím. 
Vykrývání objednávek bylo jen na 20-
30%. Následkem neutěšené situace ve 
státě začali lidé překotně nakupovat 
ze strachu o znehodnocení peněz  
hlavně látky, prádlo, nádobí a el. 
spotřebiče. Na podzim byl nedostatek 
masa, hlavně vepřového. Některý 

přátelství má za úkol rozvíjet 
a  upevňovat vztahy přátelství 
a spolupráce se Sovětským svazem. 
Členové uspořádali besedu  s turisty 
ze slunné Gruzie a zájezd do Milovic 
ke skupině sovětských vojsk.
  Tělovýchovná jednota Sokol má 92 
členů. Letos byl zakoupen starší 
traktor Zetor 4011 na úpravu hřiště. 
V zimě uspořádala jednota maškarní 
průvod po vsi a večer ples, spolu 
s požárníky připravili pro děti dětský 
karneval, během roku 5 tanečních 
zábav a o vánocích již 3. ročník 
turnaje ve stolním tenisu „Memoriál 
Josefa Talůžka".
  Československý červený kříž má 
45 členů ve V. Boru, 30 v Jetenovicích 
a 20 členů v Maňovicích. Hlavním 
ú k o l e m ,  k t e r ý  m u s í  s k u p i n a 
v budoucnu řešit je omlazení skupiny 
a získat dobrovolnou pečovatelku, 
která by se starala o osamělé staré lidi 
v obci a dále získávat dobrovolné 
dárce krve.
  Myslivecké sdružení  má 23 členů, 
kteří opravili krmelce a připravili na 
zimu dostatek jádrového i objemného 
krmiva pro zvěř. Úlovek letošního 
roku: 14 srnců, 36 srnek, 23 bažantích 
kohoutů a 48 kachen. Škodná zvěř: 
5 toulavých psů, 36 toulavých koček, 
8 lišek, 2 kuny lesní, 6 tchořů, 12 vran 
a 16 strak.  Okresním národním  
výborem nebyl povolen odstřel zajíců 
pro velmi nízké stavy.
 JZD Mír Velký Bor  nesplnil 
plánovaný výnos obilovin, brambor 
ani krmných plodin. V důsledku 
špatného přezimování obilovin bylo 
dosaženo špatného výnosu hlavně 
u žita a ozimé pšenice, kde se sklízelo 
jen 1,9t/ha. Průměrný plat byl 2.235,-
Kčs. JZD má 900 členů, trvale 
p r a c u j í c í c h  4 4 7 .  N e d o s t a t e k 
pracovních  s i l  nahrazuje  140 
pracujících důchodců.
  Prodejna Jednoty splnila plán tržby 
na 100 %. Bylo vykoupeno 14.115 
kusů vajec, 119 kg červeného rybízu, 
133 kg angreštu, 271 kg bezinek, 7 kg 
černého rybízu, 208 kg šípků a 18.846 
kg padaných jablek. Nezměnila se 
situace u průmyslového zboží, nadále 
nejsou talíře, hrnečky, sporáky, 
uhláky, měchačky, košťata atd. Jsou 

týden  nebylo  vepřové  vůbec . 
V prodejně bylo vykoupeno 41.798 
vajec, 105 kg medu, 223 kg šípků 
a 225 kg trnek.
  V obou našich obcích (Velký Bor 
a Jetenovice) žije 121 důchodců. 
Nejnižší  důchod je 203,-  Kčs 
a nejvyšší 1.304,- Kčs.
  Letos byla velká úroda všeho ovoce, 
hlavně jablek a švestek, že se ani 
nedalo vše spotřebovat a hodně přišlo 
nazmar. Rok byl velmi suchý, hlavně 
na podzim, lidé mají nedostatek vody 
ve studních. Přesto úroda obilí ani 
brambor nebyla špatná.

Zajímavosti z kronikyZajímavosti z kroniky
19691969

 Letošní rok nezačal pro naše 
hospodářství právě příznivě. Hned 
první týden v lednu přišly velké 
mrazy, které způsobily velké potíže 
jak horníkům, tak i energetikům. 
Nedostatek uhlí a elektrické energie 
zapř íč in i l  v  závodech značné 
výpadky. Veliká horka a sucha v druhé 
polovině května měla velmi špatný 
vliv na růst zemědělských plodin. 
Počátkem srpna bylo započato se 
stavbou nové prodejny potravin. Do 
konce roku jsou hotovy základy 
a kamenná podezdívka. Při sobotních 
a nedělních brigádách pomáhají 
požárníci, myslivci a mládežníci. 
Zatím je odpracováno 1.580 hodin 
bezplatně.
  Základní škola je jednotřídní (1.-3. 
ročník), školní rok začal s 20 dětmi.
  Mateřská škola měla 28 dětí.
 Vesnická organizace KSČ má 
celkem 16 platících členů. Většina je 
přes 60 let.
 Socialistický svaz mládeže je 
početně nejslabší, má pouze 11 
registrovaných členů.
 Český svaz žen má 71 členek 
a starají se především o úpravu obce.
 Svaz požární ochrany je velmi 
početnou organizací, má 72 členů. 
Požárníci pomáhají všude kde je 
třeba. Na prodejně odpracovali 280 
hodin, v zemědělství 600 a při 
likvidaci polomů 125 hodin. I letos se 
připravili „Mladí požárníci" na 
soutěžní hru Plamen 79.
 Svaz československo-sovětského 

19791979

pokračování na další str.
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omezeny i objednávky uzenin, už dva 
r o k y  c h y b í  č o č k a .  Š p a t n é  j e 
i zásobování ovocem a zeleninou.
 P o h o s t i n s t v í  J e d n o t y  m á 

dobrá, o čemž svědčí pochvalné 
zápisy v knize přání a stížností.

7 zaměstnanců. Kolektiv pracovníků 
zabezpečuje služby vysoké úrovně, 
ochota při obsluze je příkladná 
a kvalita vyráběných jídel velmi 

Václav Zábranský

Obnovení činnosti  fotbalového 
mužstva je zatím stále v nedohlednu. 
Situace kolem činnosti (dění) Sokola 
není zrovna nejlichotivější a těžko se 
bude obracet k lepšímu. Stále hlavně 
chybí „sourodá činnost" a spolupráce 
některých členů, ale hlavně „zdravé 
kontakty" pro složení a posílení 
mužstva, které bychom určitě chtěli 
s e s t a v i t .  H l a v n ě  p a k  s t á l o u 
„součinnost" a spolupráci s mladými 
hráči, to je známá věc již několik 
posledních let (řádově 10-15 let). 
Nedostatek hlavně mladých hráčů je 
dnes už ve většině mužstev i v našem 
okresu potažmo kraji. Řada mužstev 
sestavuje svoji sestavu na pokraji 
velkého úsilí, určitá a dost velká část 
mužstev sehrává se sestavami starších 
a obětavých hráčů doplněnými 
mladšími hráči a řada jich ještě stále 
využívá silnějších fotbalových oblastí 
s využitím doplnění z „vlastních řad", 
postupem času ze žáků a dorostu, 
i když přechod do mužstva mužů bývá 
mnohdy „komplikovaný". Náš tým je 
v oblasti fotbalové slabší, během 
posledních let rapidně ubýval počet 
domácích hráčů, které jsme postupem 
času (posledních cca 10 let) složitě 
doplňovali, mnohdy ze širokého okolí. 

i na takovéto „exhibiční utkání" se 
těžko shánějí hráči (domácí, ale hlavně 
ze všech možných koutů okolí).
A n d ě l k y  C h a n o v i c e  v  s o b o t u 
22.  června (od 10.00)  sehrály 
a uspořádaly v Chanovicích již třetí 
roční Memoriálu Páji Řezáče v malé 
kopané o „Andělský pohár" (k uctění 
památky tragicky zemřelého trenéra 
a kamaráda). Oproti loňskému ročníku 
startovalo méně mužstev (letos 5, loni 
8), na atraktivnosti a kvalitě to nijak 
neubralo – jako vždy. Andělky 
nakonec „tradičně" obsadily 3. místo. 
Mají  za sebou „tradiční" letní 
soustředění, tentokrát v Plánici. Jako 
vždy touto „letní dobou" mají za sebou 
mnohá „přátelská utkání" a další akce. 
Před závěrečnými koly v letní Dívčí 
amatérské lize, která sehrají od 
posledního srpnového víkendu 
(soboty), jsou v tabulce na pěkném 
třetím místě. Na obhajobu 1. místa 
z uplynulých dvou let už to nebude 
(s předstihem vítězí PS Křeč Mochtín), 
reálná možnost na 3. místo je tu 
(tradiční umístění na „bedně"). 
Závěrem přejme pevné zdraví, 
fotbalistům a ostatním sportovcům co 
nejméně zranění a hodně úspěchů 
v daném sportu a všem ostatním osobní 
spokojenost a štěstí.

Celkově a dost často hlavně mladé 
hráče brzdí (ne vždy) „opravdový 
zájem" o fotbal, nedostatečný přístup a 
„náležitá spolehlivost" pro hru. Pak 
jsou tu i jiné další sporty, „lákadla" 
a činnosti, kterých je v současné době 
nepřeberné  množs tv í .  Smutná 
skutečnost je, že po minulé sezoně 
2018/19 budeme již druhou sezonu 
(2019/20) chybět (po dlouhých 42 
letech) mezi fotbalovými mužstvy 
okresu. O fotbal na podzim nejvěrnější 
diváci zatím úplně nepřijdou, po 
dohodě s mužstvem Nalžovských Hor 
(které čeká rekonstrukce hřiště) sehrají 
tamní hráči na našem hřišti svoje 
„domácí zápasy" IV: třídy. Utkání by 
měla proběhnout od prvního víkendu 
září (na přelomu srpna a září). Přesné 
r o z l o s o v á n í  b u d e  u p ř e s n ě n o .
V neděli 23. června (od 14.00) 
o borské pouti bylo sehráno „tradičn�" 
pouťové utkání. Domácí tým v notně 
kombinované sestavě nakonec porazil 
kombinované mužstvo staré gardy 
Horažďovic (5:3) O výsledek, jako 
vždy v těchto exhibičních zápasech, 
tolik nešlo. Hlavní je vždy pobavit 
přítomné diváky pěknými fotbalovými 
akcemi a následně vstřelenými góly 
a nakonec přátelské posezení při 
občerstvení – a to se určitě podařilo. 
Utkání taktéž bylo sehráno slušně 
a bez „vážných zranění". Smutné je, že 

TJ SOKOLTJ SOKOL
Velký BorVelký Bor

Jirka Strolený

Organizace školního roku Organizace školního roku 
2019/20202019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne  v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny - úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny -  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020. 
Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny:
  3. 2.  -   9. 2. 2020   - Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice
10. 2.  - 16. 2. 2020   - Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice,
                                     Český Krumlov, Klatovy
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny - středa 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
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Léto se nám už pomalu blíží ke 
svému konci, a tak bych vám ráda 
představila nejnovější módní trendy.
Jde o oděvy a doplňky nejen stylové, 
ale i velmi praktické, nápadité, 
a hlavně lichotivé. Každá žena si 
přijde na své.

A jaké barvy nesmějí chybět ve 
vašem šatníku?
Letos se můžete těšit na záplavu 
přírodních odstínů, které jsou v tomto 
období velice žádané.
Na prvním místě se stále drží hnědá 
a hořčičná barva a pro více odvážné 
i barva oranžová.
Dámám, které dávají přednost 
usedlejšímu stylu, pak doporučuji 
zvolit bílou či smetanovou barvu 
v kombinaci s černou. Aby však 
model nepůsobil příliš nudně, snažte 
se se jej rozbít alespoň jedním 
výraznějším prvkem.

Kalhoty a džínsy
Jak všechny víme, denim nikdy 
nevyjde z módy. Pro tento i budoucí 
rok mu však na paty šlapou elegantní 
kalhoty, které se stále více nosí ve 
spojení s basic tričky, teniskami, 
koženými a džínovými bundičkami.
Výhodou širokých, volně střižených 
kalhot je, že perfektně vytvarují 
postavu a dodají vám ženskost. Navíc 
je můžete zahrnout do všech stylů.

Vzory
Nejčastěji budou k vidění kostky na 
mnohé způsoby. Ty se budou nosit od 
hlavy až k patě.
Vůbec nevadí, že spolu neladí, mají 
jinou velikost nebo šrafování. 
NAOPAK. Neotřelé variace budou 
mít v budoucí sezóně zelenou. Ty 
z vás, které máte rády zvířecí vzory, 
tak nesmutněte, opět se vrací na 
módní scénu.

Podzimní módní trendy 2019Podzimní módní trendy 2019
Víme, co se bude nosit!!!!!Víme, co se bude nosit!!!!!

Snad jsem vás na letošní 
podzim pořádně navnadila. 
Nevím, jak vy, ale já se 
rozhodně těším.

Na závěr bych vás ráda 
pozvala do našeho nově 
o t e v ř e n é h o  o b c h ů d k u . 

Najdete nás na adrese: 
V Koutě 89, Písek. 
Nabídneme Vám bohatou 
nabídku oblečení a výbornou 
kávičku k nákupu. 

RAL STYLE TOP SECRET
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Milovníci dřeva se na konci prázdnin 
sejdou v Katovicích. V parku na 
Husově náměstí se uskuteční od 30. 
srpna do 1. září již 5. ročník 
„Katovického Otesánka". Pro děti 
a odvážné hosty bude připravena 
dílnička, ve které si zájemci mohou 
vyzkoušet práci s řezbářskými dláty 
a noži. Na místě uvidíte, jak vznikají 
dřevěné sochy různých tvarů 
a rozměrů. Podle velikosti sochy 
bude výroba probíhat buď dláty, nebo 
motorovou pilou. Těšit se můžete 
také na již hotové výrobky, některé si 
budete moci i zakoupit. Vstup je 
zdarma.

Katovický Katovický 
OtesánekOtesánek

U příležitosti 100. výročí založení 
firmy Česká zbrojovka (ČZ) pořádá 
město Strakonice a ČZ a.s. v sobotu 
14. září 2019 setkání s názvem 
„Oslava 100. výročí vzniku ČZ". 
Akce bude probíhat v ulici Tovární na 
parkovišti ČZ a v areálu podniku. 
Firma vznikla v roce 1919 pod 
názvem J ihočeská  zbro jovka 
a zpočátku produkovala především 
střelné zbraně. Zlom přišel v roce 
1929, kdy začala vyrábět první 
cyklistická kola a později i motokola. 
V roce 1930 si zaregistrovala ochran-
nou známku ČZ a na motokola 
navázala výrobou prvního motocyklu 
ČZ 76 pojmenovaného „Kaktus". 
Během války se vyráběly pouze 
zbraně, na motocykly nezbývalo 

VýstavaVýstava 
motocyklůmotocyklů

místo, jejich výroba se rozběhla zase 
po skončení války, ale to se již 
jednalo o stroje s menší kubaturou. 
Poslední motocykl byl  v ČZ 
Strakonice vyroben v roce 1997. 
V současnosti se firma zaměřuje 
především na turbodmychadla 
a komponenty pro automobilový 
průmysl. Pokud vás zajímá historie 
České zbrojovky a motocykly, 
můžete se přijít podívat.
Program začíná již ráno v 8 hodin,
a to prohlídkou výrobního areálu, 
v 10 hodin je plánované slavnostní 
zahájení. Poté následuje autogrami-
áda závodních jezdců ČZ. Hlavním 
lákadlem je odborná výstava jízd-
ních kol a motocyklů. Ve 14 hodin 
proběhne jejich jízda městem a celá 
akce bude ukončena v 17 hodin 
slavnostním vyhlášením vítězů 
v jednotlivých kategoriích.

Hrdinové Plzně představují novou 
podobu Dne s IZS (integrovaným 
záchranným systémem) známého 
z předešlých let. Akce se navíc letos 
koná o víkendu, a to v sobotu 7. září 
o d  11  d o  1 8  h o d i n  v  a r e á l u 
DEPO2015. Uvidíte zde vzájemnou 
spolupráci jednotlivých složek IZS. 
Pokud chcete sebe, a především své 
děti seznámit s činností  těch, kteří 
každý den podstupují riziko, aby 

výskyt vysoce nakažlivé nemoci.
Vyvrcholením celé akce bude velký 
společný zásah všech složek IZS 
u dopravní nehody zahrnující vyproš-
ťování osob z havarovaného vozu 
i jejich následný transport do nemoc-
nice.
Hrdinové Plzně mají za cíl připome-
nout nejen dětem nasazení, obětavost 
i odvahu všech záchranářů. To o nich 
sice všichni vědí, ale často na jejich 
obrovskou zásluhu na záchraně 
životů zapomínají. Symbolicky tak 
tento den bude zahájena čtyřměsíční 
interaktivní výstava „Já, hrdina" 
určená především dětem.
Pokud byste se rádi zúčastnili, ale 
nemůžete přijít osobně, navštivte 
facebookový profil „Plzeň - oficiální 
stránky města", na němž bude probí-
hat živé vysílání.

zachránili životy, přijďte do Depa na 
akci s názvem Hrdinové Plzně. 
Nebudou zde chybět simulace 
a naučná stezka pro děti, na jejímž 
konci budou i ony hrdiny.
Tento doprovodný program obohatí 
velké množství názorných ukázek. 
Těšit se můžete například na ukázky 
ze zásahu a výcviku hasičů, Centrum 
robotiky či výcvik psovodů a zásaho-
vé jednotky, nebudou chybět ani 
služební psi. Pro malé i velké 
návštěvníky se rovněž chystá ukázka 
techniky IZS, historických hasič-
ských vozů či jedinečné sbírky 
policejních zbraní. Plzeňští záchra-
náři předvedou všem zúčastněným 
funkci Automatizovaných externích 
defibrilátorů, popíší jejich rozmístění 
po Plzni a spolu s hasiči provedou 
simulaci činnosti při podezření na 

Hrdinové Plzně Hrdinové Plzně 
staňte se jimi také!staňte se jimi také!

Snad si vyberete nějakou  pozvánku, která se Vám bude líbit a strávíte tak pěkný den.
Přeje Jakub Chaloupka
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Společenské akceSpolečenské akce
31. 8.

7. 9.

14:00

17:00

Rozloučení s prázdninami

Dohasná

myslivna VB

myslivna VB

27. 9.

12. 10.

19. 10.

20. 10.

17:00

18:00

15:00

18:00

Výstava k  vydání první bankovky

Velkobor vážně i nevážně - 10 let výročí sboru

Doubravanka

Divadelní spolek - Knoflíková válka

Grilování pro sponzory Hasičského bálu

Hasičský výlet

OÚ VB

KD VB

KD VB

KD VB

Jetenovice

Jetenovice

www.sumavanet.cz/velkybor

Vyhrazujeme si právo přijímat články, které lze graficky upravit.
Grafická úprava: Lucie Šilhavá

E-mail : velkoborskenoviny@seznam.cz

Redakční rada: 

15. 9. 15:00 Atlas - myslivecká kapela KD VB

27. 9. 20:00 Brutus KD VB

26. 10. 18:00 Odyssea KD VB

ZÁŘÍ

ZÁŘÍ
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