
Velkoborské noviny

Vážení spoluobčané,
vítám Vás u zimního vydání Velkoborských novin. Dny 
jsou již velmi krátké, počasí sychravé a sluníčko je vidět 
opravdu jen zřídka. Takovéto počasí člověku nepřidá na 
psychické pohodě ani trošku pozitivního. Ale vánoční 
svátky se kvapem blíží a nejen děti se těší na dárky od 
Ježíška. Maminky pečou vánoční cukroví a své domovy 
připravují na pohodové a hlavně klidné Vánoce. Tatínkové 
musí najít vánoční žárovky, ozdoby a řetězy na stromek, 
který nesmí chybět v žádné domácnosti. Přestože si 
přejeme klidné vánoční svátky, období před Vánoci je 
opravdu hektické. Všichni pořád někam chvátáme, stále 
něco sháníme a za něčím se pořád honíme. Ve finále si 
řekneme, „už aby to bylo za námi,“ a těšíme se na 
povánoční čas. Vánoce přece nejsou jen o dárcích, ale jsou 

vyrazí procházkou do Velkého Boru a Velkoborští do 
Holkovic. Délku trati si zvolí každý sám dle fyzických 
možností a přibraných kil o vánočních svátcích. 
Nezapomeňte se zapsat do knihy ve Velkoborské hospodě, 
kde dostanete něco ke kávě. V cílových hospůdkách 
obdržíte teplý nápoj zdarma.
  Díky občanům, kterým není lhostejný nepořádek 
v obcích, máme naše vísky pěkně uklizené a vánočně 
vyzdobené. František Šefl krásně zvelebil prostranství 
kolem kapličky u sv. Anny, kde je nově udělané posezení 
u studánky a opraven křížek. Jen více takovýchto občanů. 
Takovéto činy si zaslouží naše poděkování. DĚKUJEME.
  Konec roku se kvapem blíží, tak Vám všem přeji 
pohodové vánoční svátky, hlavně hodně zdraví, štěstí 
a klidu. V novém roce 2022 ať se Vám vše daří dle Vašich 
představ.
Děkuji všem za pomoc při pořádání a zajišťování všech 
akcí, neboť nic se neudělá samo. A pamatujte, že přátelé 
a úsměv jsou lék na všechno.                                                             o pohodě, klidu a rozjímání. Tak si je tak 

pojďme užít.
  V sobotu 6. listopadu se uskutečnil 
lampionový průvod. Na návsi se sešlo 
mnoho dětí a v doprovodu rodičů a za 
svitu lampionů došli na mysliveckou 
chatu, kde bylo připraveno mnoho her. 
Děti i rodiče si opekli buřty a celý večer, 
který byl zakončen ohňostrojem, si 
užili.
  V neděli 28. listopadu byl na návsi 
rozsvícen vánoční strom. Pořadatelé 
společně s dětmi zhotovili mnoho 
vánočních výrobků a úžasný betlém, 
který zdobí velkoborskou náves. 
U vánočního stromku zazpíval sbor 
Velkobor a místní děti, které se na tuto 
událost připravovaly celý měsíc.
  V sobotu  od 13:00 hodin se 1. ledna
uskuteční Novoroční špacír. Jetenovičtí 
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Dle nové Obecné závazné vyhlášky se zvyšuje poplatek za 
odvoz a likvidaci odpadů z domácností na 600,- Kč za osobu 
či nemovitost. Zároveň se ruší všechny výjímky osvobození 
od poplatku.

Děkuji všem stálým návštěvníkům rybárny, kteří se
přišli dne 27. zloučit s mým otcem, 10. 2021 ro
panem Václavem Jiříčkem. 
                                                                         Mgr. Irena Kačurová s rodinou

! !

studánka u sv. Anny
ve Velkém Boru

Srdečně zveme na druhý ročník sousedského vánočního setkání. Který se koná 24. 12. od 15:00 na rybnice 
u hřiště ve Velkém Boru. Na programu bude  zpěv koled a vzájemná ochutnávka cukroví. Vzorky prosím doneste 
s sebou. Budeme také pouštět na rybník lodičky, tentokrát již budou připravené. Na místě také bude k dispozici 
Betlémské světlo. Těšíme se na příjemné shledání ve sváteční atmosféře 
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Zamyšlení 
P. Stanislava Bušty

to se také stalo, a sice, že v průběhu zimního měsíce 
prosince přichází Mikuláš a po něm Vánoce a před Vánoci 
bývá dobrým zvykem, že vychází poslední číslo 
Velkoborských novin v tomto roce. A tak co a jak se 
očekávat dalo, to se také stalo: redakce Velkoborských 
novin se ozvala a pisatele k napsání článku vyzvala. A to 
se mi na mé internetové poště projevilo a vyzvání 
k článku napsaní se objevilo. A tak když jsem byl 
o napsání něčeho požádán, když mi byl takový podnět 
dán, tak pokládám za slušnost něco napsat a redakci 
k případnému zveřejnění poslat. Nebudu tentokrát nic 
moc vymýšlet, s jakými problémy se dnes potýká svět. 
Vím, že lidé nemají rádi psaní o něčem, co vyvolává 
obavy, vím, že lidé raději něco, co pobaví, co je zdrojem 
zábavy, případně co přinese nějaké informace, případně 
nějaké to  poučení, to aspoň někteří uznají, že to stojí za 
přečtení. 
   Budoucnost je nejistá, přítomnost ožehavá, tak ještě to 
nejvděčnější téma je minulost, zvláště ta, o níž mnozí zas 
až tak moc neví. A tak bych si dovolil začít tím, čím  jsem 
minule skončil: tedy, že velkoborská kaplička „Pod lípou“ 
u velkoborské autobusové zastávky dostala nové mřížové 
dveře. Po dohodě s panem Augustinem, tehdejším 
velkoborským starostou, jsem se vydal za jetenovickým 
kovářem panem Ouředníkem. A ten, jak jsem už minule 
zmínil, byl ochoten tuto zakázku od Obce přijmout, ale s 
tou podmínkou, že mu dodám návrh podoby těch dveří ve 
skutečném měřítku. Na faru mi přinesl obrys dveří na 
desce sololitu a já jsem do toho obrysu vytvořil výplň. To 
už jsem minule psal, ale píšu to proto, abych upřesnil 
podíl pana kováře Ouředníka na podobě těchto 
kapličkových mřížových dveří. To on dotvářel detaily, 
propojení obrazců, podobu kliky, zámku, spojovací 
kolečkové středy v obrazcích. Takže to byla taková tvůrčí 
spolupráce, která přinesla výslednou podobu dveří. Kdo 
navrhl povrchovou úpravu kovaného díla, to nevím. Bylo 
vytýkáno, že měla být barva jedna: černá, že tam neměly 
být „zlacené“ části, ale mně se to tak líbí. 
    Podoba dveří velkoborské kapličky „Pod lípou“ byla s 
úpravami použita pro mřížové dveře u velkoborské 
kapličky Svaté Anny u Březového potoka. Samozřejmě, 
že tam v horním oblouku nebylo ozdobně provedené 
jméno Maria, ale její maminky: Anna. Když jsem již 
uvedl zasvěcení velkoborských kapliček, jejich názvy, tak 
bych k tomu měl upřesňující poznámku. Když jsem přišel 
1. září 1991 do Velkého Boru, byly na kapličce proti faře 
tmavé dřevěné dveře s třemi malými proskleným okénky 
v horní části. Uvnitř sousoší „Pieta“ , také v tmavém 
provedení, pod skleněným příklopem. Jednalo se tedy 
o vyobrazení scény po ukřižování Ježíše, kdy jeho mrtvé 
tělo bylo sňato s kříže a položeno do klína jeho matky 
Marie. Kaplička nebyla uzamčena, byla volně přístupná 
a tak nebylo divu, že po čase byla kaplička prázdná. A tak 

jsem, neznaje historii kapličky, sháněl do kapličky aspoň 
nějaké náhradní vyobrazení Panny Marie. Od jedné 
známé jsem dostal sošku Panny Marie Lurdské a tak 
jsem ji do kapličky věnoval, po zhotovení nových 
kovaných uzamykatelných dveří. Později, když jsem 
pročítal farní kroniku, jsem zjistil, že se zřejmě jednalo o 
kapličku, v níž byla barokní vyřezávaná soška svatého 
Jana Nepomuckého. Pan farář Janota píše, že ji pro 
jistotu vzal z kapličky a dal do kostela, a to z obavy, aby 
nebyla ukradena, či nějak poškozena. Bylo to někdy 
v roce 1920, kdy vznikla církev Československá, a kdy 
do této nové křesťanské církve přešlo dosti věřících 
z velkoborské farnosti. Členové této nové církve si dělali 
nároky na část majetku velkoborské Římskokatolické 
farnosti. Tehdejší velkoborský pan farář píše v kronice, 
že měl i obavy o obsazení velkoborského farního 
kostela, k čemuž nedošlo, ale nová církev si přivlastnila 
kostelík sv. Barotoloměje na Kostelíku ve Svéradicích. 
Toto zabrání řešil dokonce soud ve Strakonicích. 
Rozsudek vyzněl ve prospěch původního vlastníka. 
Takže i tato tehdejší napjatá situace mohla být důvodem 
k přenesení sošky sv. Jana Nepomuckého do kostela. 
A tak se vší pravděpodobností velkoborská kaplička 
„Pod lípou“ byla kaplička Svatého Jana Nepomuckého. 
Ale jistě nebude mít sv. Jan z Nepomuku Panně Marii za 
zlé, že mým prostřednictvím, mou nevědomostí, mu 
kapličku převzala. Vždyť, jak známo, byl sv. Jan, náš 
krajan, velkým ctitelem Matky Boží Panny Marie. Takže 
se jistě nestalo žádné neštěstí a mohou věci zůstat klidně 
tak, jak jsou. Obě velkoborské kapličky pochází zřejmě 
z doby baroka, to je zhruba 300 let stáří. I lípa, která 12. 
července 2016 v 16.30 padla za oběť tehdejšímu 
bouřlivému minitornádu, byla lípa úctyhodně stará, 
památná, ne sto, ale staletá. Svatý Jan Nepomucký byl 
svatořečen roku 1729 a byl to tehdy v Čechách svatý 
velmi populární, a tak bylo snahou dědin v blízkém 
i vzdálenějším okolí Nepomuku mít kapličku tohoto 
svatého, jednoho z patronů českého národa. A k tomu 
navíc ještě přispěla ta skutečnost, že císařovna Marie 
Terezie vydala nařízení, že v každé vsi či obci musí být 
na návsi vodní nádrž na hašení a také zvonička na 
ohlášení případného požáru. A tak když byla povinnost 
mít na návsi zvoničku, tehdejší zbožní obyvatelé už 
postavili rovnou kapličku, no a její zasvěcení bylo 
věnováno tehdy novému a dalo by se říci „módnímu“, 
ale spíše oblíbenému a zbožně uctívanému svatému Janu 
Nepomuckému, patronu tohoto kraje, našeho národního 
svatého, spolupatrona našeho českého národa.
   A když už byla řeč o kovaných mřížových dveřích 
velkoborských kapliček, tak bych se ještě zmínil 
o kovaných vstupních dveřích do velkoborského kostela. 
Jedná se o hlavní vchod, potom vchod do věže (na kůr, 
kruchtu) a do sakristie. Ty koval pan mistr kovář Josef 
Ouředník starší, otec mladšího Josefa Ouředníka, 
jetenovického mistra kovářského řemesla, který 
zhotovil dveře ke kapličkám, o nichž byla řeč.

Co a jak se očekávat dalo,

pokračování na další str.

prosinec, leden 2021/2022
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    Když jsem nedávno hledal nějakou písemnost ve 
farním archivu, také jsem vzal do rukou i zápis 
ohledně nové hřbitovní zdi u kostela ve Velkém Boru. 
A hle, pěkné výročí. Stavební povolení vydáno 31. 5. 
2001 a kolaudace 18. 10. 2001. Tedy 20 let už má nová 
velkoborská hřbitovní zeď. To já už jsem ve Velkém 
Boru 30 roků. Přišel jsem 1. 9. 1991. Ale proto to 
nepíši. Chtěl jsem se tím dostat k tomu, že 
v souvislosti s novou hřbitovní zdí došlo k něčemu 
pěknému, a sice, že se potkalo dílo pana Ouředníka 
otce, s dílem pana Ouředníka syna. Hřbitov dostal 
nová kovaná vrata, dílo to pana Ouředníka syna 
a kostelní mřížová vstupní vrata jsou dílem pana 
Ouředníka otce. Avšak dlouho tu ta dvě díla, dvou 
kovářů Ouředníku spolu nebyla, neboť se nová 
kovaná mřížová vrata do hřbitova ztratila, byla 
zcizena, tedy ukradena. Jejich podobu nám připomíná 
horní vstupní branka (u kříže). A tak nová hřbitovní 
zeď, na níž asi největší zásluhu má bývalý starosta pan 
Augustin, tvoří pěkný celek s kostelem, který dostal 
nový nátěr díky panu Makovcovi z Velkého Boru. 
Takže díky jim je pěkný pohled: kostel s pěkným 
novým bílým nátěrem a k němu pěkně ladí nová bílá 
zeď hřbitovní. A pěkný je to pohled nejen ve dne, ale 
i v noci díky umělému osvětlení. A k tomu pěkně ladí 
i kaplička „Pod lípou“, která po pádu starobylé lípy 
dostala novou střechu a nový bílý nátěr. Jak se říká, že 
i něco špatné, muže být k něčemu dobré. Vždy mám 
radost, když se něco pěkného podaří a Velký Bor je 

P. Stanislav Bušta

Milí čtenáři těchto následujících řádků – blízcí i vzdálenější 
obyvatelé Velkého Boru a okolí – příznivci i odpůrci naší nové 
vlády, vy, co všemu rozumíte a všechno kritizujete, i vy, kteří 
věříte lidem vzdělaným a zodpovědným a necháváte věci, 
které vyplývají z této nelehké doby a které mnohdy nemůžeme 
ovlivnit svým „selským rozumem“  k řešení kompetentnějším 
a moudřejším.
My všichni bez rozdílu si přejeme prožít adventní i vánoční 
období bez stresu, bez hádek a sporů, beze strachu o své 
nejbližší, bez obav o své zdraví  a zdraví celé rodiny.  Zároveň 
už také všichni toužíme po návratu k těm normálním svátkům 
vánočním se vším, co k tomu patří. Proto jsme se i my s celým 
sborem rozhodli nerušit vánoční koncerty a uskutečnit je 
podle všech pravidel alespoň pro část našich posluchačů. 
V sobotu 11. 12. jsme měli vánoční premiéru na Rabí ve 
společenské místnosti obecního úřadu a v neděli 12. 12. jsme 
zpívali pro charitu v Písku už počtvrté. Sešlo se hezkých pár 
desítek lidí i přesto, že vánoční trhy v Písku se letos nekonaly. 
V pátek 17. 12. potěšíme obyvatele DPS v Horažďovicích a od 
18.30 h máme společně s dětmi ZŠ Pačejov koncert v olšanské 
hospůdce. Letos poprvé jedeme do Záboří do kostelíku ve 
středu 22. 12. No a vás všechny zveme na koncert do kostela 
na Velkém Boru 28. 12. od 18.00 h. Náš koncert by měli 

VELKOBOR 
v době adventní a vánoční

prosinec, leden 2021/2022
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zpestřit i trubači a děti z Boru, které zpívaly 
u rozsvěcení stromečku. Budeme rádi, když si 
uděláte hodinku času a přijdete nás podpořit 
a snad si i připomenout hlavní poselství Vánoc – 
narození Ježíška,  oslavu Svaté rodiny, 
obdarovávání těch nejbližších naší láskou, naším 
časem, naší obětavostí. 
Srdečně vás všechny zveme a přejeme všem 
krásné Vánoce.

zase o něco hezčí. 
    A závěrem něco k blížícím se svátkům vánočním. Pěkně 
o tom píše v „rozhledu“ v čísle 12/2021 z 1. 12. pan Karel 
Bárta, šéfredaktor. Dovolil bych si krátce citovat: „Milí 
čtenáři, náš Rozhled se vám dostává do rukou v období, 
které je pro svět, založený na křesťanských tradicích, tím 
nejkrásnějším a nejvzácnějším.“ Dále píše, že „v neděli 28. 
listopadu (1. nedělí adventní) jsme zahájili advent … 
v němž se připravujeme na připomínku narození spasitele. 
Narození toho, kdo tak hluboce ovlivnil dějiny lidstva, jako 
nikdo před ním a nikdo po něm. Období hlubokého 
rozjímání, radostného očekávání příchodu Ježíše, božího 
syna, který svojí krví sňal viny všech lidí, i těch, kteří žijí 
dnes, i ještě nenarozených, a dává naší duši naději na život 
věčný.“ Pak dál píše, že jistě ne všichni to takto cítí, ale 
všichni se na Vánoce nějak připravují; buď po stránce 
duchovní, kulturní nebo materiální, anebo po stránce obojí. 
A abychom, přes všechny obtíže a problémy dnešní doby, 
prožili Vánoce v pokoji a radosti. To přeji i já sobě i všem.

Marie Hlůžková

Koncert v Písku
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Mikulášská nadílka

V neděli pátého prosince nás navštívila skupina čertů, andělů  Mikulášů. Chodili  po neposlušných dětech. a
A že je bylo za co kárat! Naštěstí se čerti spokojili se slibem, že se hříšníci do příštího roku polepší,
a s básničkou nebo písničkou. Za rok je tu máme zas, tak snad budeme i za rok po čertech bez ztráty obyvatel.

prosinec, leden 2021/2022

Čerti ve Velkém Boru Čerti v Jetenovicích

Kouzlo Vánoc 

nikdy nekončí 

a jeho největšími 

dary jsou 

rodina a přátelé.

Dana Šrámková

SDH Velký Bor
Téměř po dvou letech nám přála situace a my jsem v  listopadu uspořádali výroční valnou hromadu.  Sešli jsme se 
v  hojném počtu. Zhodnotili jsme poslední dva roky, naplánovali jsme činnosti na příští rok, přivítali nové členy 
a vzájemně si popovídali. 
Jelikož se velice rychle blíží Vánoce, dovolte mi za nás všechny popřát Vám krásné svátky vánoční plné pohody 
a lásky a užijte si čas strávený s  rodinou. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.

Starostka Radmila Štípková

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Slivonicích
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Milí spoluobčané, chtěl bych se s vámi podělit 
o činnosti našeho sboru od posledního vydání novin. 
Akcí bylo mnoho, a tak mi dovolte je připomenout.
5. 11. 2021 jsme opět uspořádali lampionový průvod 
obcí. Sešlo se nás před hasičárnou okolo 60 účastníků. 
Po průvodu jsme si opekli špekáčky.
7. 11. 2021 proběhl výlov rybníka na návsi, kde jsme si 
mohli zakoupit kapra.
12. 11. 2021 se po dlouhé době uskutečnila členská 
schůze.
26. 11. 2021 se konala výroční členská schůze, kde jsme 
shrnuli činnost našeho sboru za poslední dva roky.
 Vyznamenáni byli tito členi:
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů: 
p. Josef Pihera č. p. 33 a p. Petr Karšík.

Byly předány medaile: 
Za zásluhy – p. Stanislav Makovec st.
 – p. Jaroslav ZoubekZa příkladnou práci 
Čestné uznání SDH Jetenovice:
Václav Pihera, Jaroslava Kovářová, Hanka Hnojská, 
Bohuslav Makovec, Josef Levý, Luboš Makrlík. 

Děkujeme MS Velký Bor za maso na guláš.

27. 11. 2021 jsme se sešli, abychom pohrabali listí 
a pouklidili naši krásnou vesničku. Večer jsme za 
doprovodu Volného sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů rozsvítili stromeček na návsi.

Konec roku se blíží, a tak vám všem přeji do nového 
roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

SDH Jetenovice

Starosta SDH Jetenovice Petr Makovec

prosinec, leden 2021/2022

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Velkém Boru
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Sváteční Mník
V  lesní hloubi, v  čisté tůni, plavou rybek hejna, 
můžete tam potkat lína, kapra, štiku, cejna. Jsou ale 
tajemnější, ty potkáte stěží, ukážou se jenom v  noci, 
anebo když sněží.
Nevěříte? Třeba takový Mník jednovousý, ten 
skutečně miluje zimu a žije v  noci. Přes den odpočívá 
v  rybím pelíšku a  léto radši skoro celé prospí, stejně 
jako zajíci a medvědi zimu. Ryby mají spánek složitý. 
Nemají víčka, musí tedy spát s  otevřenýma očima 
a ještě u toho plavat. Inu, raději bychom s  nimi 
neměnili, viďte.
Jeden statný Mník bydlel v  tůni v  lese. Ve stejné, kde 
žily i ty ukvákané žabky. Brázdil hlubiny při svitu 
měsíce a vousem na bradě šmátral ve skulinách po 
nějakých jikrách, nebo šťavnatém rakovi. Byl to 
urostlý samec, který neznal nebezpečí. Jelikož brázdil 
vody v  noci a v  zimě, skoro nikoho nepotkal, natož 
aby ho někdo ohrožoval. Proto mu bylo dobře a všeho 
měl dost.
Jenže pod vodou v  noci skoro nebylo na co koukat. 
Často a rád vystrkoval bradu s  jedním vousem z  vody 
ven a zíral na hvězdnou oblohu. Na šumné koruny 
stromů, tiché noční ptáky. Naslouchal šelestům lesa. 
Zíral a snil. Ve snech měl také křídla, svítil jako měsíc 
na nebi, nebo vyběhl na pevných nohou do kapradí.
Vždycky ho probralo svítání, hlad, či svědění na 
ploutvi a neochotně se vnořil zpět do temných vod. 
Ryby ho měly za podivína a raději se mu vyhýbaly. 
„Co nad tou vodou pořád okukuje?“
„Vodní království je mu málo?“
„Aby na to jednou nedoplatil!“
Drbaly Plotice, když ho pokradmu obeplouvaly. Mník 
se ušklíbl a už mířil k  hladině. 
„Padají první sněhové vločky. Kolem břehů mráz 
uháčkoval krajkový lem z  ledu. Na šípcích a jehličí se 
tvoří rozkošné rampouchy, které propouštějí záblesky 
světla. Ach, jak je tahle doba krásná...“ rozplýval se 
Mník. Najednou se pleskl ploutví do čela.
„Ale pozor! Vždyť budou brzy vánoce! Málem bych 
na ně zapomněl. Spoustu věcí mi vloni uniklo. Prý si 
zvířátka zdobí nejvyšší jedličku. Lidé chodí dávat do 
lesa sváteční nadílku. A na nebi září vánoční hvězda 
a zpívají andělé. Nic si nenechám utéct.“ Připravoval 
se odhodlaně. Vánoce se vážně přiblížily. Ve vzduchu 
bylo cítit slavnostní očekávání, cukroví a dřevo 
z  kamen. Mník se tetelil, jako malé dítě. 
I nastala sváteční noc, většina ryb pospávala u dna, 
mrzlo až praštělo. Mník vyplul vprostřed jezírka 
a nasával kouzlo vánoc. Mžoural na ozdobenou jedli, 
na jasnou hvězdu polárku, hledal kde sletí andělé, až 
se mu z  toho hlava motala. Zíral tam takhle celou noc.
„To jsem ale dlouho z  vody koukal. Vskutku jsem 
ztratil pojem o čase. Tělo mám celé zatuhlé, až 
k  ocasu mne brní. Honem do pelechu, slupnout 

nějakou tu schovanou hmyzí larvu. Nechám si o všem ještě 
jednou zdát.“ Těšil se Mník a mrskl ocasem. Správně ho 
mrsknutí mělo otočit a nasměrovat ke dnu. Zůstal však na 
místě.
„Co je to za žerty? Nemám na ně náladu. Že se dožeru 
a potom si mě nepřejte. Plotice udrbané!“ hromoval a mával 
zle vousem kolem sebe. Nikdo mu ale neodpověděl. Nic se 
nedělo. Mrskal se, jak jen dovedl. Chvíli tlačil tam a zase 
zpátky, dral se na strany, snažil se otočit. Stále nic.
On vám tam, děti, úplně do ledu zamrzl. Noc byla mrazivá 
a Mník tak dlouho trčel z  vody ven, až ho led obrostl a semkl 
jako skála. K  ránu se probraly některé ryby a spatřily ten 
mrskající ocas, jak z  ledu trčí. Mnoho se tomu podivovaly. 
Naštěstí slunko milosrdně zasvítilo, paprskem led 
obměkčilo a zesláblého Mníka vysvobodilo. Měl odřené 
boky a byl zralý na pár dnů v  pelechu. Zato Plotice na to 
zíraly jako opařené a skutečně to pokládaly za vánoční 
zázrak. Jako opravdový rybí anděl, kdyby z  ledu 
vystoupil… Honem to plavaly říct do všech koutů rybníka. 
To byly tehdy šťastné a veselé!

A Mník od té doby ví, že je lepší se někdy držet více při dně.

Nevíte, co si nadělit pod stromeček?

Ludmila Bakonyi Selingerová
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Dary Pošumaví 
a sladké brambory od prababičky
Vánoce jsou v  plném rozpuku a v mnohých 
domácnostech už to voní po vanilce. Je známo, že Češi 
jsou v  pečení vánočního cukroví poměrně 
konzervativní. Vsází na osvědčené tradiční recepty 
a málokdy se odváží vyzkoušet něco nového. I přesto 
si letos dovolím nabídnout k  vyzkoušení jeden staro-
nový recept, a to skladké brambory od prababičky. 
Jedná se o šumavský recept ze začátku 20. století, 
který zaručeně potěší vaše chuťové buňky. 
Tuto originální vánoční lahůdku uvádím i ve své knize 
Dary Pošumaví, která vyšla v  loňském roce. Pro ty 
z  vás, kteří o knize ještě neslyšeli, bych ji ráda 
v  krátkosti představila. 
Dary Pošumaví jsou netypické svým složením. 
Nevěnují se totiž výdobytkům dnešní doby, ale vsází 
na přírodu a její léčivé účinky, na období staré dobré 
Šumavy. Zaměřují se na zdraví, duševní pohodu, 
mezilidské vztahy a tradice a zvyky na našem území. 
Kniha je určená rodinám s  dětmi, které mají tvořivého 
ducha a rádi tráví čas v  přírodě. Najdete v ní kapitoly 
věnující se čtení na dobrou noc, tvoření z  darů 
přírody, recepty z  maminčiny kuchyně, lesní hry, ale 
i tipy na toulky Pošumavím. 
Pokud by vás tato myšlenka zaujala, mrkněte na 
ukázku z knihy na internetových stránkách 
nakladatelství Albatros Media a recenzi od „Čteme 
české autory“ zde:

http://www.ctemeceskeautory.cz/2021/10/recenze-
dary-posumavi-lucie-oudova.html

Kdo ví, třeba vás Dary Pošumaví osloví a rázem 
budete mít hezký vánoční dárek pod stromeček. 
Přeji vám příjemně strávený vánoční čas v  kruhu 
vašich blízkých, ve zdraví, v  lásce a celkové 
spokojenosti!

Lucie Oudová(ukázka z knihy)
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Moje borovské kořeny
Hospoda U Trčků

Ze strany mé matky žijeme na Velkém Boru doloženě 
víc než 300 let. Určitě déle, ale Švédové spálili za 
tř iceti le té  války archiv pozemkových knih 
v  Horažďovicích.
Z  otcovy strany jsme na Velkém Boru přesně 100 let. 
Otec se narodil v  Dožicích u Nepomuku   14. 11. 1909 
, jeho otec, můj děda, řezník a majitel realit, jak má 
napsáno na parte, které jsem našel na víku jeho 
vojenského kufříku-truhly,  tam zemřel v  roce 1916.
Babička Růžena, vdova s  pěti dětmi, Bohoušem, 
Josefem, Slávou (mým otcem) a dcerami Růženou 
a Marií koupila v  roce 1921 na Velkém Boru hospodu 
U Bumbičků za 140  000,- Kč. 
Děda Faměra, který mi v  roce 1981 opravoval 
zahradní zídku, mi vyprávěl, že si zrovna hráli před 
školou v  Chanovicích když okolo jely povozy. To se 
babička Růžena s  dětmi stěhovala z  Dožic na Velký 
Bor. Přišla s nimi i babička mého otce, moje 
prababička. Bohužel nevím, jestli to byla matka 
babičky nebo dědy. Od mé borovské babičky, jediného 
prarodiče, kterého jsem poznal, jsem slyšel, že babička 
Růža byla z  velkého statku a trochu to dávala najevo. 
Vdově s  pěti dětmi asi nic jiného nezbývalo než být 
trochu tvrdší. O prababičce od Trčků ale mluvila 
borovská babička hezky: „S tou jsem se ráda 
zastavila.“ Matky bratranec, Pepík Sládek, byl u Trčků 
denním hostem. Přicházel, hvízdal si a babička ho 
vítala slovy: „Žeň, pasáčku, dál, tady nenapaseš.“ 
Pepík byl vůbec veselá kopa. Pamatuji si ho, jak byl na 
návsi s  kosou a kloboukem s  pérem z  kohouta, 
připraven jít obsikovat obilí před sečením valovkou 
nebo samovazem, jak si prozpěvuje: „Krávu dáme do 
kolchozu, necháme si jenom kozu.“ Za ním jeho žena 
Máňa a tahala ho za rameno:„Pepíku, vždyť tě 
zavřou“. Bylo to totiž v  začátcích združstevňování 
a písnička byla silně ideologicky závadná. Hezkou 
vzpomínku na strejdu Sládkoc mám také z doby 
Vánoc, když přišel na Boží hod navštívit svou tetu, 
mou babičku. V  předsíni, v  ještě původní chalupě,  se 
o z va l o  j e h o  z v u č n é : „ N e s e m v ám  n o v i n y 
poslouchejte.“ Nádhera, vzpomínám na to snad každé 
Vánoce. Nebo když jsem se vrátil od své první zábavy 
až ráno v  šest, matka  která se nejdřív nemohla dočkat,  
kdy poprvé vyrazím k muzice, nakonec překonala 
zlobu a smířlivě pravila: „ Ty holt  budeš jako ten Pepík 
Sládkoc“. Ten vždycky říkal: „Já jsem  si zaplatil až do 
konce.“
Strejda Bohouš byl duší podnikátel, Pepík dělal 
řeznické řemeslo a Sláva můj otec hospodu a vedl 
účetnictví. Kromě bratrů bylo u Trčků vždy ještě 
několik tovaryšů.
S  náklaďákem jezdil strejda Ševčíkoc (Brůha), pan 
Pivnička z Horažďovic a také můj otec. To se ještě 
oprávnění k  řízení automobilu nejmenovalo řidičský 

průkaz,  ale  vůdčí  l is t .  Vozi l i  dobytek na jatka 
v  Holešovicích nebo také třeba do Karlových Varů. Otec 
vyprávěl, že na jatkách v  Holešovicích v  Praze od něj 
ko l ikrá t  p řebí ra l  dobytek  zápasník  Fr i š tenský.               
V začátcích byl ovšem hlavním dopravním prostředkem 
motocykl Indian jako v  Poláčkových Bylo nás pět. Otec na 
něj často vzpomínal.
Doma mám fotku hořícího osobního auta Laurin Klement. 
Strejda Bohouš jel někam za obchodem, řídil strejda 
Ševčíkoc a v  Hajištích auto vzplálo. Strejda Bohouš  
vzpomínal: „Měl jsem na sobě nový kožený kabát. Kdybych 
ho na ten oheň hodil asi bych ho udusil, ale mně bylo toho 
kabátu hrozně líto.“
Slýchával jsem, že strejdovi Bohoušovi hodně pomohl 
v  podnikání pan Koma, jeden ze šéfů jatek v  Plzni. Komů 
neměli děti a strejdu si oblíbili. Pamatuji si hlavně na paní 
Komovou, moc milou starou paní. I na pana Komu, staršího 
pána, úředníka ještě rakousko uherského střihu v  tmavém 
obleku a se zlatým řetízkem od hodinek ve vestě. Pamatuji si, 
že jsem jednou jel do Plzně s  matkou vlakem, paní Komová 
nás čekala na nádraží a měla pro mě teplý rohlík. Pro mě věc 
nevídaná.
K  tomu nákupu hospody mi vyprávěla sestřenice Jiřina, 
dcera Bohouše, který byl z  dětí nejstarší, pikantní, ale 
neověřenou příhodu. 
Bohouš dostal peníze a úkol hospodu na Boru koupit. 
Bohouš ale zasedl cestou ke kartám a peníze prohrál. 
Babička byla ale žena činu a podle sestřenice se šla udat, že 
hrála zakázanou hazardní hru, nechala se dokonce na pár dní 
zavřít, ale peníze dostala zpátky. Údajně vzala vinu na sebe, 
aby Bohouš nepřišel o živnostenský list. Je-li tento příběh 
pravdivý, nevím, když mi to Jiřina vyprávěla, otec i Bohouš 
už nežili. A viděl jsem na vlastní oči živnostenský list psaný 
na babičku Růženu.  A Bohouš převzal živnost až v  roce 
1936. To by pravdivost příhody vyvracelo.
O kartách v  hospodě u Trčků mám i jinou příhodu. Vyprávěl 
mi ji pan František Pavlovský z  Chanovic. Jeho otec 
provozoval tesařskou fabriku a  mladého  Frantu poslal na 
stavbu vyplatit tesaře. Franta se ale zastavil v  hospodě na 
Boru a tam se hrálo. Bohouš, mlynář  Chaloupka  ze 
Svéradic a ještě někdo. Bohouš si odskočil přidat kobylám 
do žlabu a mladý  Franta Pavlovský, který jak říkal, se do 
všeho hrnul, zasedl na jeho místo. Než se Bohouš vrátil, bylo 
po výplatách. Nepříjemná skutečnost. Bohouš se ale kluka 
zastal a hráčům vynadal.  Mlynáři, ty umeleš, vyděláš, ale 
kde to má vzít ten kluk. Sedl ke kartám a výplaty Frantovi 
vyhrál zpátky.
Další karbanickou příhodu mi vyprávěl Pepík Bastyánů 
(Pihera). Po válce, ale ještě před převratem, mu jeho otec dal 
p e n í z e  n a  p é r á k a ,  P e p í k  h r á l  u  Tr č k ů  k a r t y 
a prohrál. Chtěl na Bohoušovi, aby mu půjčil, ale Bohouš se 
držel zásady, že do karet nepůjčuje. Pepík tedy doběhl domů 

pokračování na další str.
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pro peníze na motorku a dluh v  kartách vyrovnal. 
Jenže pérák byl na cestě, musel se zaplatit, ale na to už 
mu Bohouš půjčil. Dluh se musel splácet. Pepík 
vzpomínal, jak: „Táta mi třeba poslal prodat bejka, já si 
ale část peněz nechal.“ Mordyje to jsem si myslel, že 
ten bejk je těžší, ulevil si starý Bastyján. Takto 
splacený pérák měl pohnutý osud. Bastyánů byli 
největší statek na Boru, byly to vlastně grunty dva, 
Bastyánů a Vyplerů a při združstevňování byl Pepíkovi 
pérák zabaven a dostal ho do užívání jeden z  agitátorů. 
Ten se pak na něm zabil na mostě do Svéradic. 
Pamatuji se jak pan Josef Polena, trafikant, který seděl 
na dvorku svého domku, vyprávěl, jaká to byla rána. 
Před vojnou jsem měl známost ve vesnici za Blatnou. 
Otec toho děvčete, když slyšel Trčka, vzpomněl si, že 
před válkou přijeli do hospody v  Zalužanech nějací 
Trčkové náklaďákem a hráli tam tři dny karty. Já mlčel, 
a le  bylo mi  to  hned  jasné.  Karban nějak 
k řeznickému řemeslu patřil.
V  hospodě bývalo asi veselo, mnohokrát jsem slyšel 
příběh o kočce, která suplovala na talíři roli zajíce. 
Nějak byla požadována ten večer zvěřina a myslím, že 
to byl strejda Mouraloc (Turek), co si vzpomněl, že 
ráno střelil na Ouvarech kocoura jako tele. Doběhl pro 
něj a za chvíli už se podával zajíc na smetaně. Všem to 
moc chutnalo, hádka, zle, protože na někoho se 
nedostalo.  Pak, a to přesně nevím kdo, buď Xandr, 
který sloužil u Trčků, nebo Michal, který sloužil 
u Hlaváčů, vyšel ze dveří kuchyně s hlavou kočky 
a zamňoukal. A bylo zase zle.
Na svatbě v  roce 1977 mi hrál na harmoniku pan Kába 
z  Maňovic a rozpovídal se o hospodě U Trčků. Přišel 
jsem tam, zahrál a byl jsem tam tří dny. Oni 
v  zimě sedláci nikam nepospíchali, říkal harmonikář. 
Jen skočili na chvíli domů přidat dobytku do žlabu 
a hned zpátky.
Já si toho z  hospody u Trčků moc nepamatuji. Třeba 
pana Karšíka s velkým červeným nosem, kdysi 
hajného hraběte Kinského, tehdy už ve výslužbě, jak 
ošetřoval strejdovi ovocný sad. Pan Karšík byl totiž 
původem Kinského zahradník, hájenku dostal až 
později. Strejda Štěchů vyprávěl, že když Karšík, ještě 
jako hajnej,  zašel do hospody, poručil si soudek jen 
pro sebe a nikdo další z  něj nesměl pít. Samozřejmě 
sud nevypil za večer a návštěva se protáhla.  Zavírací 
hodiny tenkrát ještě nebyly vynalezené. Tenkrát se 
také ještě dobývaly pařezy na otop. Šílená práce, ale 
kvalitní smolnaté dřevo. Hajnej pařezy, tedy ty ještě 

v zemi, dražil. Po přiklepnutí prý pronášel: „ Kanče, dři se!“ 
To mi vyprávěl další hajnej, původem také ještě zaměstnanec 
h r a b ě t e  K i n s k é h o ,  p a n  H o l í k .  A  d o d a l : 
„Většinou to přiklepl Pepovi Trčkovi.“ Hajnej Karšík prý 
říkával: „Ženský se nezavděčíš. Odneseš ji na zádech do 
Mariazell a ona ti vynadá, žes ji špatně sundal.“
Pak si vzpomínám na zahrádku za stodolou s ranými 
brambory, vedle, v  další zahrádce byla ochočená srnka. Po 
hospodě , dvoře i návsi volně pobíhal bernardýn Baryk. 
U boudy byl uvázán vlčák, ten se pouštěl jen přes noc.
Na nadlesního Neužila, který jezdil lehkou bryčkou, 
dvoukolkou, s  jedním koníkem a německým krátkosrstým 
ohařem hnědé barvy. Nádlesní byl u Trčků častým hostem. 
Kobylka venku, nádlesní s  pejskem v  šenku. Díval jsem se 
jak nadlesní otevřel dveře hospody, pustil psa a poručil: 
„Vyčůrej se.“ A pes se vyčůral. To mě fascinovalo.
Často se mi stalo, že si při vyslovení jména Trčka,  hned, 
zejména starší hostinští vzpomněli. A hned otázka: 
„A kterého ty jsi, Bohouše, Pepíka nebo Slávy?“ Třeba se mi 
zadřela motorka před hospodou v  Měcholupech 
u Nepomuka. To byl rok asi 1970. V  hospodě jsem čekal, až 
motorka vychladne, slovo dalo slovo a když jsem 
hospodskému řekl, že jsem Trčka z  Boru, hned otázka. 
A kterého?
 V  roce1967 zkouška z chemie. Zkouší asistent Benedikt. Je 
z  Karlovců a ví se o něm, že krajanům neublíží.  Jenže jak 
dát vědět, že jsem, stejně jako on, od Horažďovic. Nedostal 
jsem se k  tomu. A pak pan asistent otevřel index a koukal na 
moje jméno. Z  Velkého Boru? Přikývl jsem. Pana asistenta 
to evidentně potěšilo, ožil a následovalo: „Kterého, 
Bohouše, Pepíka, nebo Slávy?“ To strejda Bohouš ještě žil 
a na statek Benediktů v Karlovcích vzpomínal v  dobrém: 
„Koupil jsem tam prasata, zaplatil a oni mi je tam ještě třeba 
týden krmili, než jsem našel výhodný odbyt.“
 
Velká událost ve vsi byl odvod rekrůtů. Na odvedence se 
čekalo s  muzikou v  Hajištích, čekalo se, až je starosta, tehdy 
už  předseda MNV,  který je vedl k odvodu v Sušici,  přivede 
od vlaku. Všichni měli kytku na klopě a byli veselí. Šlo se 
k pomníku padlých z první války položit věnec a pak do 
hospody,  kde byla taneční zábava.
Na takové rekrůty jsme si jednou hráli s  Mírou Robertoc. 
Drželi jsme se okolo ramen, zpívali, vrávorali, jen ty 
rekrutské kytky na klopě nám chyběly. A najednou jsme byli 
na schodech hospody u Trčků. Nemohlo mi být víc než pět 
let, ale tetu jsem přesvědčili, že jsme rekrůti. A teta nám na 
schody přinesla půllitr piva. To bylo asi jedinkrát, co jsem 
v  hospodě U Trčků pil pivo.

Stanislav Trčka

Vánoční přáníčka
Jistě každého potěší gratulace k Vánocům či 
k novému roku. A co potom vyrobené přání. Ve 
výrobě přáníčka se meze nekladou. Do výroby 
zapojte i svoje děti, jistě budou nadšené. Máme pro 
vás tip na přáníčko pomocí temper a dětské ručičky 
či nožičky, které obtisknete na papír, potom 
výsledek vyzdobíte.
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TJ SOKOL Velký Bor
Po delší odmlce "trochu" zpráv o dění v tělovýchově. 
Situace je pořád "stejná" a nějaké zlepšení je v 
nedohlednu. Již ve čtvrté sezoně chybí jméno naší TJ 
Sokol v jakékoliv třídě (sezona 2018/19, 19/20, 20/21, 
21/22). Dvě sezony nebyly dohrány pro zhoršení situace 
nemoci covid-19. S velkými těžkostmi se sehrál 
pouťový zápas (tradiční) domácího týmu se starou 
gardoua Kasejovice (1:5). Výsledek nebyl až tak 
důležitý, na obou stranách byly vidět pěkné akce. 
Utkání bylo sehráno bez zranění, a to bylo nejdůležitější 
pro solidní návštěvu přítomných diváků.  

Do 22. srpna na našem hřišti našel opět "azyl" Sokol 
Svéradice (1.A třída) a rezerva "B" týmu (III. třída). 
Tentokrát z důvodu předělávání a zlepšení zavlažování 
hřiště (areálu Sokol Svéradice). V sobotu 31. července 
2021 se utkal "domácí" tým Sokola v 1.A třídě se 
Slavojem Žihle a po solidním výkonu zvítězil 
zaslouženě 4:2. Další týden se 8. srpna (neděle) utkala 
rezerva ("B" tým) s rezervou Bolešin (u Klatov). Zápas s 
nepřesnostmi na obou stranách nakonec skončil 
remízou 1:1, na penalty zvítězili hosté. V sobotu 14. 
srpna v 1.A třídě přijel soupeř ze Sušice. Utkání - "malé 
derby" bylo poměrně vyrovnané se spoustou šancí na 
obou stranách. Konečný stav - skóre (1:1) - byl po 
remíze spravedlivý. Vedení se v utkání ujal tým 
hostujícího Tatranu a z následujícího útoku "domácí" 
tým vyrovnal a nakonec zvítězil i na penalty a získal 2 
důležité body do tabulky. V neděli 22. srpna se utkala 
"rezerva" Svéradic s "B" týmem Hrádku (u Sušice). 
Utkání skončilo opět remízou, tentokrát 0:0 a na penalty 
zvítězili opět hosté.  

Od soboty 28. srpna do října (soboty 16. 10.) zde opět 
sehráli svá "domácí" utkání SK Nalžovské Hory. V 
sobotu 28. srpna přijel soupeř ze Sušice, druhá rezerva 
"C". Domácí přes veškerou snahu prohráli 3:6. V sobotu 
18. září se utkali s TJ Sokol Hory Matky Boží a 
zaslouženě zvítězili 3:0. V sobotu 25. září přijela 
rezerva - Hradešice "B"; "domácí" opět zvítězili, a to 
vysoko 5:1. Říjnové zápasy v sobotu 9. 10. sehráli 
nejprve s TJ Žihobce, a přes velkou snahu prohráli 0:1. 
Další utkání a na podzim závěrečné (v sobotu 16. 10.) 
přesvědčivě a zaslouženě vyhráli 3:0 nad týmem 
Zavlekova. Po utkání následovala "dokopná", která se 
osvědčila.  
Jarní zápasy 2022 zde budou opět hrát SK Nalžovské 
Hory, kteří předělávají hřiště sportovního klubu a 
zázemí kolem - střídačky, kabiny a další potřebné věci. 
Plánují první sečení trávy na hřišti.  

Andělky Chanovice jako vždy pořádají plno různých 
akcí a v soutěžích si vedou se střídavými výsledky. 
Poněkolikáté pořádaly hodnotný turnaj o Andělský 
pohár - Memoriál Páji Řezáče k uctění památky trenéra 
a kamaráda. Dále soustředění, různá příprava utkání, 
sjezd na lodích, jako už tradičně zábavu s řadou 
překvapení, tréninky, dokopnou a samotnou Dívčí 
amatérskou soutěž v malém fotbale "kopané" a jiné 
akce.

Závěrem si všichni popřejme pokud možno veselé 
Vánoce a šťastný nový rok 2022. Hlavně hodně 
pevného zdraví a hodně úspěchů a osobní spokojenosti.

Jirka Strolený

Všechny cesty snížek skryl, sněhulák se unavil.
Sedí smutný na závěji, domů tret nemůže.
Kdo mu, děti, pomůže?

Rád si nosí klobouky,
ještě radši knoíky.
Místo nosu mrkvička
a v podpží metlička.
Co je to?

Všechny cesty snížek skryl, sněhulák se unavil.
Sedí smutný na závěji, domů tret nemůže.
Kdo mu, děti, pomůže?
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1. 1. 13:00 Velký Bor, 
Jetenovice

Novoroční pochod

28. 12. 18:00 Velký Bor - kostelVánoční koncert Velkoboru

Vystoupí Prácheňští trubači 
a místní děti 

24. 12. 21:00 Velký Bor - kostelPůlnoční mše

25. 12. 11:00 Velký Bor - kostelMše na Boží hod vánoční

PF 2022

... ať Vám rok 2022 
píše samé pozitivní zprávy.
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