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Ohlédnutí za létem
Prázdniny jsou již zase minulostí. Jako vždy utekly příliš rychle.
Počasí bylo neobvykle teplé a mnohdy jsem si přála ochlazení a hlavně
déšť, protože zahrady už nepřipomínaly místo plné zeleně, ale vyprahlou
step.
Začaly tradičně turnajem ve volejbale a nohejbale a pouťovou
bohoslužbou. Pokračovaly přes „Roztančené léto“ k „Slatinskému
patníku“, ze kterého jsme si přivezli do pískovce vytesaný znak obce. Po
uvážení byl patník umístěn na skalce poblíž budovy pohostinství. Byla
to velice příjemná akce, kde většina zastupitelů přidala ruku k dílu a
vytvořila dílo, za které se nemusíme stydět. V srpnu přes obec projížděl
závod Rally Agropa a poslední týden v srpnu se děti mohly zúčastnit
hledání zlatého pokladu v Čečelovicích.
Školákům začalo období povinností a domácích úkolů a zastupitelé se
také budou snažit zvládnout jeden z hlavních úkolů. Vytvořit na návsi
obecní úřad, který nenaruší její vesnický ráz, ale poskytne všem místním
občanům dostatečné pohodlí pro využívání služeb obce a zastupitelům
vhodné prostředí pro výkon jejich práce.
Budova obce byla od roku 1990, kdy se obec odtrhla od Záboří, třikrát
rekonstruována. Poprvé to bylo již v roce 1991za starosty pana Vojtěcha
Červeného, podruhé v roce 2007 a k poslední úpravě došlo v roce 2009,
kdy zde byla zahájena výstavba dvou bytových jednotek. V té době byl
již starostou obce pan Milan Stejskal.
Nově navržená stavba bude navazovat na stávající budovu a bude
zachovávat možnost pěšího průchodu mezi kapličkou a obecním úřadem.
Budova má sloužit pro potřeby obecního úřadu a zároveň umožňovat
v přízemních prostorech uskladnit techniku pro údržbu obce. Hlavní
vchod je plánován ze strany od hlavní silnice. V prvním podlaží je
projektována kancelář obecního úřadu a zasedací místnost. Ze současné
kanceláře vznikne archiv. Prostory knihovny zůstanou zachovány. Druhé
podlaží je rozděleno na dvě části. Je zde navržen prostor pro služby
s bezbariérovým přístupem a víceúčelová místnost s možností východu
na terasu. Na pozemku se nachází studna. Vodu z ní bychom chtěli
využít pro zpříjemnění okolí a případné osvěžení projíždějících cyklistů.
Předpokládáme zahájit výstavbu v jarních měsících příštího roku.
Rádi bychom využili finančních prostředků z dostupných grantů.
Náklady na stavbu jsou odhadovány na 7 mil. Kč. Přejme si, aby se nám
do cesty postavilo co nejméně překážek a abychom brzy mohli společně
přestřihnout pásku při otevírání našeho nového, krásného, funkčního
obecního úřadu.
Sen, který sníš sám, je jen sen. Sen, který sníte společně, je realita.
J. Lennon
Ing. Marie Kalbáčová, místostarostka
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Vzpomínka na Vojtěcha Červeného
Na konci prázdnin uplynulo deset let od předčasné smrti
bývalého starosty obce pana Vojtěcha Červeného. Ráda bych
v krátkém medailonku připomněla jeho život i působení v obci.
Vojtík, jak jsme mu všichni říkali, se narodil 23. května 1953
jako nejstarší ze čtyř sourozenců manželů Červených. Časem
přibyla do rodiny Maruška, Fanda a Jirka, takže rodiče se měli co
otáčet.
V letech 1968 – 1971 se vyučil topenářem v Plzni a pracoval ve Sportu v Horažďovicích. Poté přešel do
Dřevokovu Blatná, nejdříve pracoval jako řadový topenář, později jako vedoucí. V roce 1974 se oženil
s Věrkou a narodili se jim dva synové – Vojtěch a Miroslav.
Na začátku devadesátých let se spolu s Ing. Josefem Skalou významně zasloužil o znovuobnovení
samostatnosti obce Čečelovice. Tehdejší jednání na kraji byla zdlouhavá a ne právě jednoduchá.
V červenci 1990 se naše obec osamostatnila a v jejím čele byl právě on. Obec, která byla delší dobu pod
působností MNV Záboří, však trápilo několik zásadních problémů.
Vzpomeňme si, jaké byly problémy s vodou - někteří lidé chodili pro vodu ke studni, vzpomínám
třeba na paní Vydrovou. Jaký problém byl tehdy jen obyčejný sobotní nákup – dlouhé čekání na
dodávky z mlékárny a pekárny. V době mobilních telefonů už možná mnozí z nás zapomněli, jak se
budovalo v devadesátých letech telefonní připojení na pevné linky do obce. Kolik práce se odvedlo na
budově bývalé školy, na likvidaci nevzhledné skládky za obcí, na výsadbě v obecních lesích.
A tady právě je třeba připomenout záslužnou práci, kterou tehdejší vedení obce odvedlo, a byl to právě
Vojtík, který stál u zrodu tehdejších jednání, ať již šlo o akce Programu obnovy vesnice, nebo jednání
sdružení obcí Radina. (Často řešil dilema ohledně financí, kterou akci stran financí upřednostnit, co
může ještě nějaký čas počkat). Za jeho „starostování“ se odkoupil od SD Jednota Volyně objekt
pohostinství a prodejna smíšeného zboží.
Rovněž se podařilo díky jeho houževnatosti a zapálení pro věc mj. dokončit chybějící kanalizaci
v obci, provést plynofikaci, započít s výstavbou veřejného vodovodu a mnoho dalších akcí. Přitom,
kdykoliv byla vyhlášena nějaká sobotní brigáda, nikdy on sám nechyběl, často chodil brigádničit i malý
Vojtík. Byl rovněž členem Sboru dobrovolných hasičů.
Řekneme-li jméno Červený, je dobré připomenout i působení této rodiny v místním pohostinství.
Všichni z rodiny se otáčeli obdivuhodně, hospůdka měla úžasnou atmosféru, bylo zde čisto, útulno.
Radost vkročit. Zvlášť pátky, soboty, v zimě plesy – to bývalo v hospodě moc hezké posezení. Jsem
velice ráda, že současný personál pohostinství si drží laťku také vysoko a hostinec, který byl jeden čas i
uzavřený, slouží k plné spokojenosti nás Čečelovických. Myslím, že Červených by z toho měli velkou
radost.
Bohužel, život nejsou jen vítězství. Veškeré Vojtíkovy další plány, ať již osobní, nebo pracovní,
přerušila nemoc. Vojtík Červený odešel v pouhých 52 letech 26. srpna 2005.
Závěrem, milí čtenáři, věnujte, prosím, tichou vzpomínku na tohoto našeho spoluobčana, který
dokázal myslet i na jiné a v srdcích mnohých z nás zanechal nesmazatelnou stopu.
aš
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Přijatá usnesení OZ ze dne 28. 5. 2015
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2015.
2. OZ projednalo a schválilo závěrečný účet DSO Radina a zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2014.
3. OZ projednalo závěrečný účet obce Čečelovice za r. 2014, spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Čečelovice a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to s výrokem bez výhrad.
4. OZ schválilo roční účetní uzávěrku.
5. OZ projednalo a schválilo výběr dodavatele na veřejnou zakázku – Bezdrátový
rozhlas. Pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s firmou Sovt - Radio
s.r.o.Vodňany za vítěznou cenu 297 500,- Kč bez DPH.












Přijatá usnesení OZ ze dne
16. 7. 2015
1. OZ
projednalo
a
schválilo rozpočtovou
změnu č. 3 a 4/2015.

V měsíci červenci a srpnu byl firmou B. Braun opraven pomník věnovaný obětem minulých válek. Byla
osazena tabulka se jmény padlých z naší obce a dále jmény padlých ze Slivonic, neboť pomník byl zbudován
oběma obcemi. Mimo jiné byly vytrhány náletové dřeviny. Toto místo je nyní důstojnou vzpomínkou na
hrdinství našich předků v době světových válek. Stavebníci téže firmy pak provedli opravu požární nádrže
v obci. Nyní je prováděna oprava hráze rybníčka Na Hlupíně, která byla v havarijním stavu.
V lokalitě na Pasece je prováděna vodovodní přípojka ke čtyřem stavebním pozemkům a přípojka elektřiny.
Zároveň je do země dáván kabel pro veřejné osvětlení.
V tomto měsíci byl firmou Hainz s.r.o. odvezen náš zvon z místní kapličky sv. Josefa. Byl restaurován a bylo
na něj přimontováno zařízení, které umožňuje jeho chod pomocí elektřiny. Navíc toto zařízení umožnilo
místní každodenní zvonění v době pravého poledne a v 18 hodin podvečer.
16. 9. byl firmou Sovt – Radio s.r.o. Vodňany zprovozněn nový veřejný rozhlas.
Čekáme na nainstalování měřiče rychlosti v lokalitě na Pasece.
Firma Šumava – Net se sídlem v Horažďovicích bude na místní vodárně instalovat svůj přenosový modul.
S obcí jednala o podmínkách svého připojení. Mimo jiné dojde k navýšení rychlosti připojených účastníků
v naší obci bez toho, aby se zvedla nasmlouvaná cena se Spork- Netem. Dále firma provede mimo jiné ořez
a prořez topolů.
Občané měli možnost podat si návrhy na změnu územního plánu do konce měsíce září. Nyní naše
požadavky předáme k dalšímu řešení do Blatné.
Další číslo obecního zpravodaje vyjde v měsíci prosinci 2015.

Naši jubilanti
V měsíci září až listopadu oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem jmenovaným
přejeme do dalších let hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a kopu životního elánu.
Září
paní Dana Pilná

55 let

Říjen
paní Miloslava Reitmajerová
pan Miroslav Trávníček
pan Bohumil Braun
paní Ludmila Dubanová
paní Jolana Hrubešová
pan Štefan Kružliak
pan Rostislav Krejčí
paní Aloisie Němečková

65 let
50 let
82 let
65 let
50 let
75 let
55 let
86 let

Listopad
paní Dana Poklopová
paní Olga Klečková
pan Antonín Hakr

55 let
65 let
86 let

Zdroj dat –Keo registr obyvatel

Střípky a postřehy
 V letošním roce se o zelené plochy v obci starají již dvě party našich brigádníků. A je tato posila velmi znát.
Přibylo jim práce, neboť chceme mít hezká prostranství kolem křížků, vyhlídku na jižní Šumavu, upravenou
vodárnu, posekané plochy kolem vrtů a samozřejmě zelená prostranství v obci jako v anglickém parku. Ale
tyto plochy patří obci, proto by se o ně také měla starat. A stará se dobře. S tím asi všichni letos
souhlasíme.
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 Naše červencová pouťová mše doznala změn. Byla
taktéž ozvučena jako všechny kulturní akce u nás.
Lidé, kteří se do kapličky nevměstnali, mohli tak
v klidu vyslechnout mši svatou ve stínu akátů před
vchodem.
 Pan Jan Hrubeš osvěžil večerní pouťové posezení před
pohostinstvím diskotékou. Pro tanec a hlavně poslech
zvolil starší skvělé hitovky. Dokonce zlákal i několik
dvojic pro „křepčení“ na parketu. Díky za hezký večer.
 12. července v odpoledních hodinách se nad
Čečelovicemi objevilo motorové rogalo. Zalíbilo se mu
hlavně nad Žďárky. Pak si vše rozmyslelo a přistálo na
silnici pod vodárnou, kde se s pilotem mluvícím
německy domluvila paní Denisa Hadašová. Splnila
jeho prosbu a odvezla ho do blízkých Strakonic,
odkud si ho jistě vyzvedli jeho přátelé. A tak nás
z nebe navštívil občan z Německa – učitel létání.
 V podvečer 17. července došlo v lokalitě na Březinách
k vznícení balíkovacího stroje, od něhož začalo hořet
strniště a balíky na něm. Zásahu několika požárních
jednotek pomáhali i někteří naši obětaví hasiči, kteří
pomocí lopat v počátku před příjezdem hasicích vozů
lokalizovali dané místo, aby se oheň nešířil dál. Do
ranních hodin pak zásahové družstvo ze Záboří
sledovalo požářiště. Včasným zásahem sborů byla
škoda na pozemku celkem nepatrná. Pracovníci ZD
byli taktéž pohotově připraveni, oborali danou hořící
plochu, a tak ji oddělili od vyprahlého okolního
strniště a lesíků.
 V měsíci červenci spadlo na území Čečelovic za celý
měsíc pouhých 8 litrů vody na m2. Očekávané srážky
pak přišly až koncem srpna a ještě ne ve velkém
množství, jak bychom si přáli. V mnoha domech došla
voda ve studních, a tak občané byli odkázáni na
jediný zdroj, a to obecní vodovod. Poruchovost
čerpání vody ze tří obecních vrtů byla vyřešena
zakoupením nových čerpadel a jejich lepším
připojením. Dík patří především panu Františku
Skalovi a obětavým pracovníkům ZD Záboří, kteří se
do několikadenní opravy pustili.
 Byli jsme letos požádáni skautským oddílem od
rybníka Kuš o pitnou vodu pro své děti. V okolních
obcích voda nebyla anebo její kvalita nesplňovala
parametry nezávadnosti. Slečny vedoucí jezdily každý
den do obecního sklípku, a dokonce jim byl předán od
něj klíček, aby si vodu do kanystrů čerpaly samy. Po
společné domluvě mělo v posledním týdnu jejich
pobytu dojít k účtování vody. Ani v jednom
dohodnutém termínu se nikdo z jejich strany na OÚ
nedostavil. Voda zaplacena nebyla. Klíček zanechaly

slečny u paní hostinské a náš kraj opustily. Po
dlouhém hledání se naše paní pokladní dopátrala
kontaktu na tuto pražskou skautskou skupinu a
podařilo se nám od nich peníze vymoci. Řekneme si,
že je to jen pár drobných, ale čekali bychom toto od
skautů?? Měli jsme se skupinou předcházejících
skautů, kteří v našem katastru tábořili, vždy jen dobré
vztahy. Malí skautíci nám onehdy pomohli vynosit
z čp. 62 několik desítek q uhlí, které bylo pod vodou
ve sklepě, pomáhali odklízet dřevo, sžili se s naší
vesnicí, vedoucí k nám chodili na letní zábavy. Vše
bylo řádně a vždy před ukončením zaplaceno. Dodnes
máme jejich telefonní čísla uložena v mobilech. Nu,
není skaut jako skaut.
 „Roztančené léto“ dne 25. července se velmi
povedlo. Po odpoledním sportovním klání na Pasece
si naši sportovci i ostatní obyvatelé přišli zatancovat
na místní „šikmý“ venkovní parket. Byla tak
obnovena hezká tradice, kterou jsme kdysi zahájili
v době zhotovení nového asfaltu na návsi. Kapela
Starý psi ukázala, že ještě umí skvěle hrát, i když let
pozvolna přibývá. Po půlnoci se téměř všichni
účastníci zábavy přesunuli do místního sálu a za
doprovodu skvělé hudby, kterou „mixoval“ pan Jan
Hrubeš, se pokračovalo v zábavě až do ranních hodin.

Prázdninové časy jsou za námi. Nastal čas
školy. Doufejme, že děti budou více ukázněné a navíc
si opráší pravidla silničního provozu v hodinách
prvouky či vlastivědy. Stalo se již u nás skoro
pravidlem krácení si cesty od hospody na dolní silnici
před okny sálu. Betonový chodník je lákavý, ale
přednost zprava dole neplatí. Taktéž moderní dětská
pravidla – jízda na kole po levé straně vozovky dolů
do Slivonic - připravují horké chvíle řidičům jedoucím
odspodu. Zlobíme se na rychlost aut, ale jen málo
kontrolujeme své potomky, jak po místních
komunikacích jezdí bez sebemenšího respektování
silničních pravidel. Aby nebylo pozdě.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie - Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie: Dne 13. 10. 2015 od 08:00 do 16:00. Vypnutá
oblast: Čečelovice část obce od návsi výjezd směr
Záboří, ulice od čp. 9 směr k nové výstavbě (vodárna)
směr Záboří, včetně všech podnikatelských odběrů v
této části obce, Čečelovice ZD, vysílač T-MOBILE
Čečelovice .

dost
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1. Slatinský patník 1. srpna byla skvělá akce, jež
pobavila malé i velké příznivce tesání do kamene.
Vytvořili jsme družstvo s největší podporou svých
občanů. Výborná příprava, odborná pomoc, perfektní
obsluha, zlaté ruce našich „kluků“ a máme na co
vzpomínat. Patník je v parčíku.

_______________Foto Irena Zachová a Bohumil Braun
2. Volejbalová a nohejbalová klání na Pasece
Během prázdnin proběhly na našem hřišti dva turnaje
v nohejbale a volejbale. První se uskutečnil v sobotu
4. července v rámci čečelovické pouti a druhý při
„Čečelovickém létě“, také v sobotu, a to 25. července.
V obou případech se vždy začínalo volejbalovým
kláním, poté následovaly nohejbalové soutěže. Nad
vysokou sítí dvakrát zvítězilo bezkonkurenčně
volejbalové družstvo ze Strakonic, druhá místa patřila
na obou turnajích borcům z Horažďovic. Na domácích
hráčích se projevila malá trénovanost a špatná
docházka na přípravu, v obou případech skončili na
posledním místě, o pouti třetí a při „Čečelovickém
létě“ čtvrtí, když 3. místo patřilo mužstvu ze Svéradic.
V nohejbale jsme byli daleko úspěšnější, a to jak do
počtu zúčastněných, tak i co se týče výsledků. Na obou
turnajích soutěžilo 6 mužstev, z toho 2 až 3 byla
složená z domácích borců, dále Horažďovice, Hejná a
mužstvo ze Strakonic.

V obou případech zvítězili
domácí borci. O pouti to
byli mladí v sestavě bratři
Lukáš a Milan Zachovi a
Michal
Stejskal.
Při
„Čečelovickém létě“ stará
garda ve složení Jarda
Třeštík, Václav Vocásek a Milan Stejskal využila
oslabení sestavy mladých a prvenství ukořistila pro
sebe. Závěrem všichni zúčastnění obdrželi za své
výkony hodnotné ceny a již se těšíme, že se za rok opět
v podobné sestavě sejdeme.
___________________________Foto Ondřej Straka

3. Náš zvon byl odvezen do Prahy restaurátorskou
firmou a doznal změn i v automatizaci zvonění. Nyní se
zvon rozezní v poledních a večerních hodinách, stejně
jako u našich sousedů – v Záboří a ve Slivonicích. Na
zvonu je čitelný tento nápis: „Věnovala rodina
Karnosova - čp. 45 – léta páně 1945“. Hezký dar, že?

___________________________ Foto Bohumil Braun

4. Poznáte, kde jsme fotili? Aneb všímám si.
Chodíme kolem, a přesto nám trvá chvilku, než
řekneme, kde jsme tuhle chalupu viděli. Pokud nevíte,
na poslední straně zpravodaje najdete odpověď.
Autorem hádanky: Alena Šourková
Foto Miroslav Reitmajer

stem, dost
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Tak jako každý rok patřil přelom jara a léta hasičským soutěžím v našem kraji. Naše soutěžní družstva se
zúčastnila hned tří soutěžních klání. 20. června nás reprezentovaly naše hasičky v Třebohosticích, kde i přes
nepřízeň počasí vybojovaly krásné 2. místo. V soutěži v Mečichově se 11. 7. představila obě naše mužstva - ženy i
muži. Ženy obsadily 3. místo a muži byli 5. Oba tyto přebory se konaly nad rámec okrskové soutěže, protože
Třebohostičtí slavili 90. výročí založení hasičského sboru a Mečichov si připomínal 125 let od založení hasičského
sboru.
Oficiální okrsková soutěž se konala 5. 7. v Bratronicích, kde si rovněž připomínali výročí, a to 110 let od založení
sboru dobrovolných hasičů. Pro náš sbor bylo toto klání prestižní i proto, že se konalo v našem soutěžním okrsku.
To se také odrazilo na účasti nejen obou našich soutěžních družstev, ale i důstojného počtu uniformovaných členů
našeho sboru. Parné odpoledne se neslo v přátelském duchu, jak už jsme ostatně u Bratronických zvyklí. Diváci i
soutěžící se potýkali s úmorným vedrem, ale domácí měli připraveny dostatečné zásoby tekutin (hlavně piva) a
taktéž něčeho na zub. K dobré náladě přispěla místní kapela Tři cvrčci. I naše družstva se poprala s horkem a ženský
tým obsadil 2. místo. Výrazně omlazené družstvo mužů bylo sedmé. Všem členům našeho SDH děkujeme za
přípravu, podporu a následné reprezentování na všech soutěžích.
V příštím roce bychom se chtěli pokusit poskládat i dětské družstvo a vyrážet na soutěže se třemi mužstvy. Tak
nám držte palce a díky za jakoukoliv pomoc.
Milan Zach ml. – velitel SDH Čečelovice, Michal Stejskal – velitel cvičných družstev

Bratronické soutěžení:

Foto Bohumil Braun
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Poslední srpnovou sobotu jsme pozvali naše školáky a předškoláky na rozlučkovou diskotéku. Prázdniny utekly
jako voda a znovu hajdy do školy a školky. Děti si zatančily, vyřádily se a v podvečer napjatě čekaly na avízovanou
cestu za pokladem.
Po 21. hodině se v malých skupinkách a jen s baterkami vydaly po označené trase za cílem. Po čtvrt hodině se
část chlapců „udatů“ za velkého řevu vrátila a bylo „vymalováno“. Slyšeli totiž podivné houkání a podlehli davové
sugesci, že na ně číhá kdesi v křoví Tomáš Zrno v ukrutné masce. Ti nejsrdnatější z nich došli až na konec a poklad
našli. Bravo statečným!
S děvčaty to bylo horší. Nejen že sešly ze správné cesty, ale také je popadl noční děs a vrátily se zpět na základnu
bez úspěchu. Za doprovodu dospělé osoby se jim ale napodruhé vše podařilo a všichni se radovali z nalezených
pokladů.
Tak zase příští prázdniny. Teď nás čeká škola, povinnosti a možná i nové zkoušky na divadlo. To se ještě uvidí.
Tak pilně študujte, ať je pak o prázdninách chuť na zábavu.
hrub

Američan s českými kořeny
Malé ohlédnutí z kategorie perličky a zajímavosti z roku 2013
V červnu r. 2013 naši obec navštívil americký občan Jindřich Nosek, narozený
21. 6. 1921 v USA, který se na sklonku svého života v poměrně vysokém věku přijel
podívat do naší obce, odkud pocházel jeho otec a jeho předci. Shodou okolností jsem
se s ním náhodou potkal, tak jsem alespoň v rychlosti udělal fotografii a zjistil
některé údaje pro naši paní kronikářku.
Jindřich Nosek se narodil v USA, kde celý život také žil. V současné době žije
na Aljašce. Jeho otec, který se jmenoval Adolf Nosek, byl narozený 5. 7. 1896 a
pocházel z domu čp. 76 (současným majitelem nemovitosti je Pavla Krejzarová
z Chebu). Otec Adolf Nosek odešel do Ameriky v roce 1919, tam se oženil s Marií
Noskovou, nar. 27. 2. 1900, původem ze Srbska. Jindřich Nosek má ještě sestru
Miladu, která žije rovněž v USA, a bratra Stanislava, který žije v Anglii. Jindřich Nosek
byl v armádě, bojoval také ve Vietnamu, kde byl zraněn. Domů z války se vrátil s trvalými následky. V době návštěvy
naší obce byl pan Nosek ubytovaný v Blatné, v hotelu Beránek.
Při sčítání lidu v Čečelovicích v roce 1910 – viz příloha, bydleli v domě čp. 76 kromě Adolfa Noska i rodiče
Josef Nosek – domkař s manželkou Karolínou Noskovou a další sourozenci Josef Nosek – dělník stavba železnic,
František Nosek - dělník stavba železnic, Václav Nosek – učeň kolář, Antonín Nosek a vdovec (výměnkář) Vít Lukeš.
Na závěr tohoto setkání jsem panu Noskovi věnoval publikaci o naší obci vydanou u příležitosti srazu rodáků, kde
jsou uvedeni jeho předci.
bobo

Knihovna byla otevřena po celé prázdniny, dospělí přicházeli pro odpočinkovou četbu, děti četly a prohlížely nové
knihy, naše i z nového putovního souboru. Hlavně ale přicházely malovat a lepit své lampiónky. Protože: 9. října
v 18,30, na závěr Týdne knihoven, se sejdeme před knihovnou, rozsvítíme lampióny a jako bludičky projdeme
setmělým podvečerem ke škole. Znovu si budeme číst, povídat, hrát a soutěžit.
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POZOR – kdo ještě nemá lampión hotový a chce se zúčastnit večera, je nejvyšší čas dohnat zpoždění a tvořit.
Knihovna je otevřená každý pátek od 16 hodin.
Týden knihoven je každoročně vyhlašován Svazem knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářství a
knihoven.
Novinky ve fondu knihovny:
Kalbáč, Josef: Písničky, které ani čas neodvál – 10 sešitů sebraných písňových textů
Tremayne, Peter: Paní temnot, Dým ve větru – historické detektivky z Irska v 7. století, hlavní postavou je řádová
sestra Fidelma.
Šulc, Jiří: Dva proti Říši – historický román, autor na základě dostupných dokumentů popisuje atentát na
nacistického protektora R. Hendricha.
Binchy, Maeve: Nezapomenutelné léto – do osudů obyvatel irského městečka zasáhne bohatý a ambiciózní
Američan.
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – osm knih zápisků 11letého Grega. Vtipně a bez zábran popisuje starosti se
školou, s rodiči i s kamarády. Možná byste, děti, po přečtení Gregových trampot lépe čelily těm vlastním. Jeden díl
máme vlastní, sedm dalších nám půjčila Šmidingerova knihovna ve Strakonicích.
Bailey, V.: Abrakadabra karetní hry.
Představila jsem Vám pouze několik zajímavých knih, lepší by jistě bylo přijít, prohlížet a vybírat.
Reit.
____________________________________________________________________________________________

Září:

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Říjen: Teplé září – říjen se mračí.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Studený říjen – zelený leden.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Listopad: Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Stromy –li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Správná odpověď: majitelé „sluníčkových chaloupek“: 1. foto - Antonín a Hana Hakrovi – čp. 1 na návsi
2. foto - Pavel Valentíni čp. 60 v ulici na Mečíchov tzv. „Pražská“
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