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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice srpen, září 2022
Slovo
pana starosty...

Vážení spoluobčané,

vítám Vás u dalšího vydání Velkoborských novin.
Dny se pomalu krátí, žně jsou již za námi a co
nevidět se přihlásí podzim a začne topná sezona,
která nebude levná, neboť všechny druhy paliv
velmi zdražily.
V pátek 24. června proběhla vernisáž výstavy
„Vážím, vážíš, vážíme“, na které jsme mohli vidět
úžasně renovované váhy ze sbírky manželů
Kourových. Návštěvníci žasli nad spoustou vah a
závaží a na adresu majitelů pěli jen a jen chválu.
V sobotu 6. srpna se uskutečnil přejezd přes
rybník po lávce na kole a s trakařem. Ráno ještě
trochu pršelo, ale pak se počasí umoudřilo a bylo
nádherné teplo. Letošního přejezdu se zúčastnil
rekordní počet soutěžících. Všichni jsme si užili
pohodové odpoledne plné her a zábavy. Disciplínu
kolo vyhrál Martin Pančenko před Markem
Heřmanem a Matyášem Říhou. Jízdu s trakařem
vyhrála dvojice David Večeřa senior s Davidem
Večeřou juniorem. 

Vyvrcholením celého odpoledne bylo soutěžní
klání trojic, kdy každý musel co nejrychleji vypít
pivo nebo limo, následovala chůze na chůdách,
hod míčkem na cíl, válení pivního sudu a jízda
lodí kolem bójky. Zábava to byla ohromná pro
diváky i soutěžící. Celé odpoledne moderoval
Jirka Dobrý a dobré bylo jídlo i pití. V sobotu 27.
srpna od 14 hodin se uskuteční tradiční
rozloučení s prázdninami na myslivecké chatě.
Letos se celé odpoledne ponese v duchu práce na
statku, a na toto téma bude připraveno mnoho her
a zábavy. Nebude chybět velká skluzavka.
Nezapomeňte dát dětem tepláky, protože v
kraťasech to na skluzavce velmi pálí. Také střelba
ze vzduchovky a další a další hry budou
připraveny na celé odpoledne. Hladem ani žízní
nikdo trpět nebude, neboť vše bude na místě
připravené. Ve dnech 23. a 24. září proběhnou
komunální a v našem obvodu také senátní
volby. Občané si zvolí své obecní Zastupitelstvo
na další čtyři roky a senátora na šest let.

Děkuji všem za pomoc při organizování akcí,
úklidu obcí a všeho ostatního, co je potřeba k
fungování obce. Přeji Vám stálé zdraví, hodně
štěstí, pevné nervy a žijte naplno.

Václav Zábranský



Gratulujeme k narození
 

Denisky Bláhové
 

9. 8. 2022
 

Přejeme hodně štěstí a zdraví

Gratulujeme k narození
 

Filípka Havránka
 

11. 8. 2022
 

Přejeme hodně štěstí a zdraví

Prázdniny a státní svátky během školního roku 2022/2023:

Začátek školního roku 2022/23 - čtvrtek 1. září 2022.
Den české státnosti (sv. Václav) - středa 28. září 2022.
Podzimní prázdniny - středa 26. a čtvrtek 27. října 2022.
Den vzniku samostatného Československa - pátek 28. října 2022.
Den boje za svobodu a demokracii - čtvrtek 17. listopadu 2022.
Vánoční prázdniny - pátek 23. prosince 2022 – neděle 1. ledna 2023 (v pondělí 2. ledna se už půjde do školy)
Pololetní prázdniny - pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny - pro okres Klatovy 6. března – 12. března 2023, pro okres Strakonice 27. února – 5. března 2023.
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023.
Velký pátek - pátek 7. dubna 2023.
Velikonoční pondělí - pondělí 10. dubna 2023.
Svátky 1. a 8. května vychází na pondělí.
Hlavní (letní) prázdniny začínají v sobotu 1. července a končí v neděli 3. září 2023.

oslavenci v září

65 let Marklíková Marie             Jetenovice
80 let Hausteinová Blažena        Velký Bor

oslavenci v říjnu

82 let Černý Miroslav          Slivonice

Oslavencům přejeme 
hodně štěstí a zdraví
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Zamyšlení
P. Stanislava Bušty

A měl jsem na vybranou.
Legrace šla stranou. Po provedené biopsii (odběru
vzorků tkáně) mi pan vyšetřující lékař oznámil po
čase výsledek: Z dvanácti odebraných vzorků je osm
karcinogenních. Nadějné je to, že je „to“ ohraničené.       
K výběru jsem dostal tři možnosti, tři řešení dalšího
postupu: nechat „to“ a pozorovat, co „to“ bude dělat
dál. Nebo ozařovat. Nebo to vyndat – operace. Těžké
rozhodování. Jde o život! Tak jsem si vzpomněl na
pana Dudu. Měl problémy s chůzí, chozením, 
s nohama, váhal s ortopedickou operací, a vždy, když
jsem se s ním občas setkal a mluvil, přišla řeč i na
tento problém, mluvil          o svém váhání s operací ,
či spíše se operace bál a kdo by se nebál. I já se bojím
každého říznutí, ba píchnutí třeba při injekci a nebo
odběru krve, ať už z konečku prstu, či ze žíly někde
na ruce. „Obdivuji“ ty (či spíše se divím těm), co
podstupují plastické operace kvůli parádě. Pan Duda
si své váhání s operací odůvodňoval – utvrzoval
názorem pana primáře Voldřicha z chirugie sušické
nemocnice. A sice, když bylo posezení na
„Myslivně“ ve Velkém Boru, po mysliveckém honu,
jehož se pan Duda účastnil coby náhončí (nevím jak
se tito účastníci honu správně odborně nazývají) a
pan primář Voldřich asi jako hostující lovec střelec
(také neznám správné odborné pojmenování), takže
když byla při tom „pohonním“ posezení příhodná
vhodná chvíle, tak prý pan Duda mluvil o svém
zdravotním problému s panem primářem a prý se ho
ptal, jak pan Duda mi vždy říkal: „Pane primáři,
řekněte mi upřímně po pravdě: Vy byste na tu operaci
šel ?“ Pan primář Voldřich že mu odpovídal, mu prý
říkal: „No, pane Duda, taky bych si to hodně
rozmýšlel.“ Ano, jistě, každá operace, i ta, jak se říká
„nejmenší, nejlehčí“, má svá určitá zdravotní rizika.
Při otázce pana urologa v budějovické nemocnici,
když mi oznamoval výsledek vyšetření odebraných
vzorků tkáně prostaty a dával mi na vybranou, co dál
- tak jsem si vzpomněl na pana Dudu a použil jsem
jeho řešení ve vážném rozhodování. Stejně jako pan
Duda panu primářovi Voldřichovi, tak i já jsem panu
doktorovi          z budějovické urologie (byl ve věku
tak asi bych odhadoval kolem padesáti let) odpověděl
otázkou: „A co byste si, pane doktore, vybral Vy?“

On řekl hned bez rozmýšlení: „Já bych si to
samozřejmě nechal vyndat.“ Byla tam se mnou moje
sestra (pracovala  v budějovické nemocnici na chirurgii
jako zdravotní sestra 43 let, posledních asi patnáct let
před odchodem do důchodu jako staniční sestra), 
s panem doktorem se znala, tak ta řekla za mě:
„Vyndat!“ Na žádné námitky jsem se nezmohl a tak
pan doktor hned nabídl termín nástupu na operaci 24.
ledna 2019. Vyšetření bylo nějak v polovině října
2018. A tak bylo rozhodnuto! („O mně beze mě“). Co
mi zbývalo, rakovina, to je vážná věc, jde o život. 
 Když jsem potom po operaci byl někdy v březnu 2019
na kontrole v nemocnici, při čekání na chodbě jsem
viděl jak v místní televizi ukazují, jak se mají správně
mýt ruce. To už se tak nějak začala rozbíhat virová
nákaza a je dosud. Ale teď již došlo ke značnému
uvolnění protiepidemických opatření a toho se, co se
dá, využívá. Mluví se o dvou letech značných omezení,
a když došlo k uvolnění, tak vidíme mnohde snahu
dohnat „zmeškané“. Je mnoho kulturních akcí, setkání
rodáků, oslav výročí hasičů a různých spolků, jsou
nabízeny různé zábavné programy, koncerty,
vystoupení zpěváků a různých hudebních skupin, různá
„diska“ a všeliká taneční posezení s dechovkou a další
mnohé jiné. Podle hesla doby: Když je možnost, je
třeba ji využít, dokud je! Když se mi v e-mailové poště
objevila výzva k napsání článku do Velkoborských
novin, tak den předtím jsem měl v poštovní schránce
další vydání „Rozhledu“ č. 8/2022 z 3. 8. 2022, to asi
mnozí, či všichni dostávají, tak obsahem vás nebudu
zdržovat. Vždy to zběžně prolistuji, tu a tam se u
něčeho zastavím, třeba i s tím, že najdu nějaké téma, o
kterém by stálo za to něco napsat. V úvodníku pana
šéfredaktora Karla Bárty bylo aktuální všeobecné
připomenutí, že vstupujeme do měsíce srpna, druhého
měsíce krásného léta, času prázdnin, dovolených,
cestování za rekreací a poznáním. Že se na to můžeme
dívat buď pesimistickým pohledem, že „už“ polovina je
za námi a nebo optimistickým, že“ ještě“ polovina je
před námi, vyjádřeno oním rčením o poloplné, či
poloprázdné sklenici. Že se máme dívat na vše
pohledem optimisty. Pak tam je několik pozvání na
různé kulturní a poznávací akce, které nám mohou
zbývající čas léta zpříjemnit, mnoho pěkného a
pozoruhodného nabízí příroda a nám blízká Šumava.
Optimistický, pozitivní přístup k životu radí i známý
psychotronik a vizionář Stanislav Brázda titulkem jeho
článku „Nenechte se ničím zaskočit a jděte dál.
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Pohyb a změna je život.“ Ono někdy se dál jde dost
těžko, když to jaksi v životě nevychází podle našich
plánů a představ. No, co ale nakonec člověku zbývá.
A pak také byl článek s názvem „Poděkování patří
Klatovské nemocnici“. Tak to se mohu jenom
souhlasně připojit. Píše tam paní, že jí tam operovali
nohu po úrazu – mně po úrazu kyčle operovali nohu
dvakrát, taky mohu jen chválit a děkovat. Pak je tam
právní problém: psi v nájemním bytě. I to něco
vypovídá o naší době. K tomu bych se nerad
vyjadřoval. To jsem kdysi kdesi četl v článku o psích
útulcích, že je někdy skoro lepší být psem, než
„člověkem v problémech“, že o toho psa se spíše
někdo postará než o toho, kdo potřebuje pomoc. S tím
by jistě souzněl předvolební článek v letošním
srpnovém Rozhledu nadepsaný. „Politické strany
„normální občan“ nezajímá“. K tomu bych se také
radši nevyjadřoval, možná, že někdo má ten dojem. Já
za sebe mohu akorát říci, že si nemohu stěžovat. Jinak
článek jistě stojí za přečtení, jsou v něm zajímavé
podnětné neotřepané myšlenky. Je to rozhovor s
kandidátkou do Senátu, rodinnou advokátkou a
spisovatelkou JUDr. Danielou Kovářovou. Jako její
heslo je uvedeno: „Chraňme normální svět“. A pod
tím pak k tomu více jak tomu rozumět: „Svět se nám
mění před očima. Přestává být normálním, jak jsme
ho znali. Je měněn lidmi, kteří prý nejlépe vědí, jak
máme žít. A pokud se nechceme mít lépe podle jejich
představ, chtějí nás k tomu donutit. Oni (prý) vědí
nejlíp, jak mají vypadat naše rodiny, naše soužití, jak
máme pracovat, bydlet, cestovat, co máme jíst, co a
za kolik nakupovat, jak máme správně korektně
mluvit, jak vychovávat své děti. Nedovolme to.
Chraňme svůj normální sousedský svět.
Nepodléhejme tlakům, abychom zahodili svou
normálnost, abychom se za ni začali stydět. Buďme
normální a buďme na svou normálnost hrdí. Pak bude
normální i náš svět." A v úvodu říká, že „je třeba
chránit normální svět." A pak paní kandidátka do
senátu ujišťuje: Budu zastupovat všechny normální
lidi. A bude mě slyšet.“ Jak to známe, bývá to
obvyklé, že v předvolebních prohlášeních ti, co jdou
do voleb, slibují, jak to bude jiné a lepší, když budou
zvoleni. V jedné otázce v uvedeném článku je paní
JUDr. Kolářová oslovována jako bývalá ministryně
spravedlnosti – takže už ve vládě jednou byla, nevím,
v jaké to byla a co prosadila. Co bylo, to bylo – teď
slibuje změnu k lepšímu. Tak uvidíme. 

A vedle tohoto článku a pod ním je článek s názvem:
„Dožínky Plzeňského kraje.“ A to už je blízko nás:
Úvod článku: „Obyvatelé Plzeňského kraje si po
dvouleté covidové přestávce užijí tradiční oslavu
sklizně obilí! Dožínky Plzeňského kraje tentokrát
zavítají do Chanovic na Klatovsku. Uskuteční se už v
sobotu 27. srpna 2022 od 10 do 16 hodin.“ Program
bohatý a pestrý: dožínkový průvod, žehnání úrody,
předání dožínkového věnce a kytice – a mnoho dalších
doprovodných akcí. Právě ta zmínka o dvouleté
covidové přestávce mne vedla ke vzpomínce, že
poprvé jsem se jaksi více dozvěděl o postupující
nákaze při kontrole (po operaci) z místní televize v
nemocnici. Že to je už více než dvě léta – a vlastně
ještě není konec. Uvidíme, co bude dál, jak dopadnou
podzimní volby, jaká bude situace ve světě a v naší
zemi, co bude dál „s virem“ - a jak tyto a další vlivy
budou ovlivňovat náš život! Když jsem se rozhodoval,
co tentokrát napsat, uvědomoval jsem si, že nejlépe je
psát o tom, co bylo, a ještě nejlépe sám o sobě. To asi
málokdo „kriticky napadne“. Když jsem vzpomněl v
dobrém dobrého pana Dudu, doufám, že to v dobrém
přijme i jeho rodina. Jeho slova mi opravdu pomohla
při mém životním rozhodování. A při čtení článku o
„normálním světě a životě" jsem vzpomněl na ty starší,
s kterými jsem se setkával a s nimi měl možnost
hovořit, ať to byl již zmíněný pan Duda, či můj soused
odvedle pan Jan Janeček, či tatínek našeho pana
starosty, pan Zábranský, či pan Josef Pihera, zvaný
Bastián, a nebo pan Turek z návsi tak s těmi a jinými
dalšími když jsem mluvil bylo mi dobře a jim jsem
rozuměl. Oni pro mne byli „srozumitelný svět“.
Dneska už mnohému ve světě a v dnešní době
nerozumím. Ne, vůbec nechci tvrdit, že dřív byl život
lepší, ale byl „jednodušší“ srozumitelnější. Dnes máme
život velice komplikovaný a složitý, díky „pokrokům
ve vědě a technice“-dnes toho potřebujeme velice
mnoho k „spokojenosti - k spokojenému“ životu –
jinak řečeno: ke štěstí. A tak jsou lidé spíše než více
„spokojenější a štastňější“ - tak spíše méně, či vůbec.
Také je tam v posledním Rozhledu vyprávění paní,
která v snaze mít vlasy úžasně krásné – nakonec
dopadla tak, že nemá skoro žádné, díky požadovanému
„melíru“ v kadeřnictví. A tak to bývá někdy v životě,
že čím kdo toho chce od života víc, má velké plány,
všeliká veliká očekávání a přání – tak se třeba dožije o
to většího zklamání. A tak buďme spokojení, když je
náš život „jakž takž“ normální. A pak vyvstává hned
další otázka: Co to je normální? Co je normální? 
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Sbor Velkobor

Milí čtenáři a příznivci hudby a zpěvu,

ještě než jsme si naordinovali tradiční prázdninovou pauzu, zazpívali jsme na Noci kostelů v Chanovicích, na
vernisáži k pouťové výstavě "Vážím, vážíš, vážíme" a při poutní mši svaté. Léto se pomalu nachyluje ke konci 
a my už se těšíme na společná setkávání a nácvik písní na adventní a vánoční koncerty. Také domlouváme
hosta na příští ročník Májového podvečera duchovní hudby. Protože se snažíme dostat do Velkého Boru
virtuózy v jejich oboru, kteří jsou časově vytížení, je třeba domlouvat si termín v dostatečném předstihu. Nechte
se překvapit, koho jsme pozvali na příští rok, ale už teď Vám můžeme slíbit, že se bude jednat o výjimečný
hudební zážitek. 

Přejeme všem úspěšný školní rok a budeme se těšit na setkání na některém z našich koncertů,

SDH Velký Bor

 18. 6. 2022 u nás proběhlo okresní vyřazovací kolo
mužů. Našim mužům bohužel nepřálo štěstí a s celkovým
časem 128,48 s skončili na 11. místě z 16 družstev.
 O týden později se v Bystřici nad Úhlavou konala
okresní soutěž všech postupujících družstev. I když si
naše ženy polepšily celkový čas (128,79s), na místo
vítězů to nestačilo a obhájily si tak 5. místo. 
 O prázdninách nám byla dodána nová vodní nádrž, která
odpovídá požadovaným standardům SH ČMS. Tak se
nám příští rok bude snáze a lépe cvičit.
 Přejeme Vám krásný a prosluněný zbytek prázdnin.
 
                                                                         R. Štípková

Jana Brůžková

 To by bylo na další dlouhé psaní. Tak možná někdy příště! A co mohu napsat hned a s čím asi budou
všichni souhlasit: že válka nepatří k normálnímu životu a že asi nikoho neudělá spokojenějším a šťastnějším
a že jistě nikomu neudělá život krásnější ! Svět nemá zrovna moc na vybranou! Legraci stranou. Je to vážné.
Jde o život! A tak si navzájem přejme: zdraví, sílu a nějakou tu radost, a jak přává náš pan starosta: „elán –
chuť do života“ a těšme se, že bude radostněji a lépe a taky pro to něco, co můžeme, dělejme. 

Stanislav Bušta

Hospoda Velký Bor

 Od 22.8. zavírá místní hospoda a otevírá až 6.9.



 Ve dnech 23. a 24. září proběhnou komunální a v našem obvodu také senátní volby. Občané si zvolí své
obecní Zastupitelstvo na další čtyři roky a senátora na šest let. Jelikož končí volební období, můžeme se
poohlédnout co se za čtyři roky udělalo. 

2019 – oprava prostranství u KD – dotace 280.000, doplatek vlastních 725.834, celkem 1.005.834,-Kč;
projektová dokumentace ČOV – dotace 150.000, doplatek 150.000, celkem 300.000,-Kč; provoz prodejny
Jetenovice – dotace 30.000, doplatek 3.334, celkem 33.334,-Kč; oprava vodovodu V. Bor – dotace
250.000, doplatek 287.699, celkem 537.699,-Kč; dále z vlastních peněz bylo financováno: oprava
kanalizace v Jetenovicích – 223.798, nové veř. osvětlení V. Bor 801.817, obytná zóna Jetenovice
3.592.119 a DPH za rok 2019 činilo 431.870,-Kč.

2020 – oprava has. zbrojnice V. Bor – dotace 400.000, doplatek 1.573.880, celkem 1.973.880,-Kč; provoz
prodejny Jetenovice – dotace 30.000, doplatek – 3.334, celkem 33.334,-Kč; z vlastních fin. prostředků –
obytná zóna Jetenovice – 3.727.138,-Kč a DPH za rok 2020 činilo 311.030,-Kč.

2021 – oprava vodovodu V. Bor – dotace 200.000, doplatek 510.992, celkem 710.992,-Kč; provoz
prodejny Jetenovice – dotace 30.000, doplatek 3.334, celkem 33.334,-Kč; z vlastních byl financován
chodník na hřbitově 101.660,-Kč, hasičská zbrojnice 564.490,-Kč.

2022 – výměna oken a dveří ve V.B. č.p. 50+103 – dotace 330.000, doplatek 364.000, celkem 694.000,-
Kč; z vlastních koupě nemovitosti č. p. 125+135 – 2.000.000; chodník na hřbitově 74.742; obecní dům 
+ hasičská zbrojnice Jetenovice 126.896 + 136.000,-Kč. V současné době probíhají opravy zakoupené
nemovitosti. Dle potřeby probíhají běžné opravy veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, údržba
obecních domů, hřbitova, komunikací, zeleně, lesů, atd... Pravidelně přispíváme nemocnici v
Horažďovicích, Charitě HD, svazu zdravotně postižených, fungujícím spolkům v obci atd...

Václav Zábranský

Podzimní volby

POSLEDNÍ VÝZVA K UPLATNĚNÍ POŽADAVKŮ K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE VELKÝ BOR

VLASTNÍCI POZEMKŮ, FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ
OBCE VELKÝ BOR, JETENOVICE A SLIVONICE MOHOU PÍSEMNOU FORMOU NEJPOZDĚJI DO
4. ZÁŘÍ UPLATNIT PODNĚTY, POŽADAVKY A PŘIPOMÍNKY K ÚZEMNÍMU PLÁNU. KLADNĚ
VYHODNOCENÉ POŽADAVKY BUDOU ZAPRACOVÁNY DO ÚZEMNÍHO PLÁNU.
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SDH Jetenovice

Milí spoluobčané, 
prázdniny se blíží ke svému konci a já bych vám rád připomněl
události od posledního vydání novin.V sobotu 2. července se jako
každý rok konala pouťová zábava. K tanci a poslechu zahrál DJ
JONO ze Žichovic.V neděli 3. července se konal tradiční pouťový
fotbálek místních borců. Děkuji všem za pomoc při pořádání
všech akcí. 
V sobotu 9. července jsme s naším hasičským praporem vyrazili
na oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve
Svéradicích. Obecní úřad nám nechal vyměnit nová automatické
vrata do hasičské zbrojnice. Díky novým vratům bude náš výjezd
ještě rychlejší, moc děkujeme. V pondělí 1. srpna se někteří naši
členové výjezdové jednotky podíleli na hašení požáru za
jetenovickou vlakovou zastávkou. Díky našemu veliteli sboru se
požár nerozšířil a byl tak včas uhašen. Chtěl bych opět poukázat
na nepořádek u kontajnerů na tříděný odpad, je to vizitka nás
všech. 
Co nás čeká.... na začátku září nás čeká rozloučení 
s prázdninami. Datum a čas ještě včas upřesníme.

Za SDH Jetenovice 
Petr Makovec
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Úplněk Září 2022 – Úplněk v Rybách 10. ZÁŘÍ 2022 11:58

Úplněk 2022 ve znamení Ryb je charakteristický přecitlivělostí, emočním vypětím, ale také intuitivním
vnímáním. V dnešní den bude oslabena vaše schopnost mentální koncentrace, úplněk vás posune do světa iluzí a
představ. Úplněk 2022 v září vám může pomoci otevřít “třetí oko”. Budete mít chuť uniknout pryč od reality.
Nejlepší bude, pokud budete dnešní zářijový úplněk 2022 trávit volným časem. Jeďte na výlet nebo se věnujte
tvůrčím činnostem. Bez komplikací budou veškeré úřední a právnické záležitosti. Po zdravotní stránce je vhodný
den na to, abyste se zaměřili svoji pozornost na očistu lymfatického systému. Velmi prospěje například
lymfatická masáž. Tento úplněk označovali indiáni jako kukuřičný.

Marie Sládková

https://www.spektrumzdravi.cz/wellness/wellness-lymfaticka-masaz-pomuze-proti-celulitide-i-proti-unave


Drahé energie a my

Asi každý z nás nelibě sleduje strmý růst cen energií 
a přemýšlí, kde a jakým způsobem by mohl ušetřit. Před
námi je topná sezona a s ní i spousta otazníků. Na kolik nás
vlastně vyjde letošní topná sezona? Bohužel to nikdo neví.
Naše současná vláda nám není schopna poskytnout
jakékoliv garance či záruky, aby dala občanům alespoň
nějakou jistotu či odrazový cenový můstek, se kterým by
občan mohl předem počítat. Rozumím tomu, že jsme závislí
na dovozu plynu a ropy a válka na Rusko–Ukrajinském
konfliktu žene jejich ceny vzhůru a ty pak ovlivňují ceny
všech dalších komodit včetně energií. Přesto již vláda mohla
přijít s nějakou predikcí a nastavit nějakou garantovanou
maximální nepřekročitelnou cenou za plyn a elektřinu, se
kterou bychom my, prostí občané, mohli počítat a předem si
zkalkulovat, kolik by nás nadcházející topná sezona mohla
alespoň orientačně stát. Vláda se zastropováním cen energií
nepočítá, my tedy nemáme z čeho vycházet a před námi je
tak pouze velká cenová neznámá, která se může na jaře
2023 projevit v podobě cenového šoku, kdy obdržíme
vyúčtování nákladů energií za uplynulou topnou sezonu. To
je podobná situace, jako kdybychom přišli na nákup do
obchodu, kde by nebyly vůbec žádné cenovky a my až
teprve u pokladny zjistili, kolik to vlastně stojí a zda na to
máme. Absurdní představa, že, ale u cen energií bohužel
holý fakt. V obchodě máme tu výhodu, že tam případně
můžeme část nákupu ponechat, ale u spotřebovaných energií
již nevrátíme nic. Ty budeme muset bohužel zaplatit!
Nejpozději v srpnu měl být připraven úsporný energetický
tarif. Ani ten dosud není a jediná informace, kterou jsme se
od vlády dozvěděli, je, že v letošním roce bude „možná“
vyplacena menší část finanční podpory, kterou má tento
úsporný energetický tarif zahrnovat. Takže jediné, co teď
víme, je, že stát nám nepomůže a musíme si pomoci sami. 
A co tedy máme dělat? Odborníci radí snížit topnou teplotu
o 2 °C. Ano, tomu rozumím. Tímto způsobem je možné
ušetřit přibližně 12 % ročních nákladů na vytápění. Ale
kolik bude těch uspořených 12 % v přepočtu na koruny?
Kdybychom znali budoucí cenu energií, tak si každý z nás
předem spočítá, zda mu toto opatření bude stačit, anebo
musí hledat další energetické úspory, aby byl schopen vše
finančně zvládnout. Ale tím, že neznáme budoucí ceny
energií, není nastaven jejich maximální strop, tak nikdo
netuší, kam až se jejich cena může vyšplhat. Proto se každý
připravuje na nadcházející topnou sezonu dle svých sil 
a možností. Firma IQ-THERM CZ s.r.o. přichází 
s variantním řešením na snížení Vašich nákladů za vytápění
v podobě solárních thermo-sonických panelů. Výhodou
těchto panelů je, že ke svému provozu nepotřebují vůbec
žádnou zpoplatněnou energii, ale jen a pouze čistou sluneční
energii.

Tyto topné panely výrazně sníží Vaše celkové roční náklady
na vytápění a po část roku můžete dokonce topit zcela
ZDARMA.  Panely jsou schopné na jaře a na podzim zvýšit
teplotu vzduchu, který proudí z venku do interiéru, až 
o 35 °C v závislosti na intenzitě slunečního záření. V tomto
období dosahují maximální účinnosti a mohou zcela nahradit
hlavní topný systém. Podobné je to i v zimních měsících,
kdy jsou jasné slunné dny. Výrazně tak sníží Vaše roční
náklady za vytápění. Návratnost pořizovací ceny těchto
panelů je max. 3 roky. Panely se umisťují na venkovní stěnu
objektu nebo na střechu. Ideální je jižní nebo jihozápadní
orientace. Každý panel je vybaven ventilátorem 
a termostatem pro regulaci topné teploty, vše je solárně
napájeno přímo z thermo-sonického panelu. Panely je tak
možné instalovat i do objektů, kde není elektrický proud.
Solární topné thermo-sonické panely IQ-OS můžete
kombinovat s jakýmkoliv jiným topným systémem. Panely
pracují nezávisle na Vašem stávajícím topném systému.
Pracují s čistou solární energií a s nulovými provozními
náklady. Od jara do podzimu je lze používat jako hlavní
topný systém a v zimním období pak v kombinaci s Vaším
stávajícím topným systémem. Panely nepotřebují napájení,
lze je tak používat i v objektech bez elektrické energie,
například v chatách a rekreačních objektech, které mohou 
v zimním období temperovat a udržovat v nich zdravé klima.
Celý systém pracuje automaticky a nepotřebuje obsluhu ani
zvláštní údržbu. Popis funkce solárního thermo-sonického
panelu: Každý panel je opatřen vnitřním termostatem. Na
něm si nastavíte požadovanou topnou teplotu. Když svítí
slunce (nebo je alespoň polojasno) a teplota v místnosti
poklesne pod nastavenou teplotu, termostat vyšle signál 
k otevření nasávací klapky umístěné na spodní části panelu.
Do panelu začne proudit čerstvý vzduch, který se uvnitř
panelu zahřeje a ventilátor v těle panelu ho bude vhánět do
interiéru. Jakmile dojde k dosažení teploty nastavené na
termostatu, ventilátor klapku uzavře a vytápění se
automaticky vypne. Topná teplota, respektive teplota
ohřátého vzduchu cirkulujícího uvnitř IQ-OS panelu je
závislá na intenzitě slunečního záření. Vstupní průduchy
jsou vybavené filtrem s aktivním uhlím, který zachytí
prachové částice, pyly a pachy. Ventilační klapka je opatřena
tepelnou izolací a silikonovým těsněním. Brání tak průniku
chladného vzduchu do interiéru, když je uzavřená. Solární
topné thermo-sonické panely IQ-OS = čistá solární a zcela
bezemisní zelená energie!

Každý zájemce o solární topné panely z obce Velký Bor a
ze všech okolních obcí u nás získá slevu 7 % na jejich
pořízení.

 Za firmu IQ-THERM CZ s.r.o. 

 Václav Makovec, DiS.
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Uplynulé akce Velký Bor

Výstava historických vah

Velkoborská lávka
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Co se šustne v trávě

Péťa bloumal po zahradě a nevěděl, co má dělat. Byly
prázdniny a všichni kamarádi někam odjeli. Sedl si
do trávy a znuděně se v ní přehraboval. 

“Co si tady mám počít úplně sám? To není žádná
zábava!”
Najednou koutkem oka zahlédl něco zajímavého.
“Jupí čtyřlístek! Teď si můžu něco přát!” zaradoval se
Péťa. Nad přáním usilovně přemýšlel.
“Už vím. Chci dnes zažít něco výjimečného.”
Zašeptal do dlaně a pevně zavřel oči. Když je znovu
otevřel, na čtyřlístku seděl čmelák! 

“Páni, čmelák! Ten je legrační. Vypadá jako létající
chlupatá kulička.” rozesmál se Péťa a přiblížil k němu
tvář. 
"Je celý od zlatého prášku. To je ale krása, že ty jsi
kouzelný?" ptal se Péťa. Čmelák roztáhl křídla a s
bzučením vzlétl do vzduchu. Letěl nad trávou a
květinami a všude tam, kam dopadla zrnka zlatého
prášku, se rozezněl jemný tón, jako z pohádkové
zvonkohry. 

Potom čmelák přistál za velkým trsem voňavého
heřmánku. Péťa ho odhrnul a okouzleně hleděl na
malý, květy lemovaný plácek. Vypadal jako malinký
cirkus! 

Čmelák s kytičkami udával melodii, mravenci
postavili živou pyramidu a kobylky přes ně skákali
do veliké výšky. Vážky zase předváděly nádherný
vzdušný tanec. To bylo něco! 
"Péťo! Pojď na oběd!" ozvala se najednou maminka 
z okna. Péťa se na chvíli otočil a když obrátil zrak
zpátky, cirkus byl pryč. Na listu však seděl zlatem
oprášený čmelák. 

"Děkuji ti kamaráde. Já se vrátím, počkáš tu na mě?"
zeptal se Péťa. 
"Přijdu až zase najdeš čtyřlístek." zabzučel čmeláček
a byl pryč. 

Sedí čmelák na čtyřlístku
Bzučí svojí písničku
Sbírá z květin zlatý prášek
Křídly mává sluníčku

.

Ludmila Bakonyi Selingerová
www.pohadkovalida.cz
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Recept
Kávovo-dýňové brownies

Blíží se úroda dýní a proto chci s vámi sdílet vlastní
recept, který miluje celá naše rodina. Zdravé, ale
lahodné kávovo-dýňové brownies. Jedna dýne
Hokaido se oloupe, vyčistí od semínek a dužinu
rozvaříme na kostičky v horké vodě s hřebíčkem.
Potom ještě horkou rozmačkáme jako bramborou
kaši se 100 g másla. Přidáme 100 g sladidla podle
chuti (třtinový nebo normální cukr, med), 80 g
kakaa, nastrouhanou kůru a šťávu z jedné limetky
nebo citronu, tři vejce, lžíce instantní kávy, 250 g
mouky a můžete přidat i oříšky. Ochutíme
cejlonskou skořicí. Pečeme na pečícím papíře na
180 stupňů asi 30-40 minut. Nenecháme vysušit.
Moučník je krásně vláčný a můžu vám slíbit, že se
po něm jenom zapráší!
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Ludmila Bakonyi Selingerová



Ve Velkém Boru máme Z-BOX. Co to je?
Možná jste si cestou kolem velkoborské návsi
povšimli novinky stojící na prostranství před
obecním úřadem. Jedná se o Z-BOX, což je
samoobslužné výdejní místo přepravní společnosti
Zásilkovna. 
Jak funguje?
Pokud si chcete zkusit vyzvednout zásilku v 
Z-BOXu, musíte si v první řadě objednat zboží z
e-shopu, který má jako jeden ze způsobů doručení
službu Zásilkovna. Jako výdejní místo zvolíte 
Z-BOX Velký Bor. Za pár dní obdržíte SMS 
a e-mail, že je Vaše zásilka doručena, a Vaše cesta
k Z-BOXu může začít. Než vyrazíte, ubezpečte se,
že máte ve svém chytrém telefonu staženou
aplikaci Zásilkovna, zapnutá data, Bluetooth 
a poskytnutí polohy. Z-BOX se pomocí Bluetooth
při Vašem příchodu automaticky spáruje s aplikací
Zásilkovna, ve které provedete jedno odkliknutí 
a už se můžete radovat z obdržené objednávky.
Zásilku si můžete vyzvednout v libovolný čas do
určitého data, které budete mít uvedené v aplikaci
či v SMS o vyzvednutí zásilky.

Jana Brůžková

Z- BOX
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Kuriozita měsíce

V neděli 14. srpna v dopoledních hodinách přestala téci z obecního vodovodu voda. Při kontrole úpravny vody
bylo zjištěno, že do budovy vodárny neproudí elektrická energie. Začal jsem pátrat, jak se to mohlo přihodit,
když nebyly silné větry ani bouřka. Když jsem kontroloval elektrický rozvodný sloupek, zjistil jsem, že je plný
sršňů, kteří si uvnitř udělali hnízdo a celé vedení vyzkratovali. Proto byli povoláni profesionální hasiči 
z Horažďovic, kteří toto hnízdo zlikvidovali a přívodní kabely očistili. Po výměně pojistek mohla úpravna vody
opět pracovat naplno a voda začala proudit do domácností. I toto se může stát...

Václav Zábranský


