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Květiny nejen k pokoukání
Votice - Český svaz chovatelů Votice II poslední dubnový víkend ve 

svém areálu nad benzinkou uspořádal šestou výstavu květin. Tato výstava 
se v širokém okolí stala známou a oblíbenou. Po letošní dlouhé zimě lidé 
netrpělivě čekali na sadbu kytiček, zeleniny a okrasných keřů, aby si mohli 
své domy a okolí zkrášlit.

Před areálem čekali v sobotu již brzy ráno, protože si chtěli nakoupit to, co 
chtějí a potřebují. Zajímavé pokojové květiny byly doplněny o ukázku bonsají, 
orchidejí a narcisů, které stačily do té doby rozkvést. Zajímavá byla i kolekce 
kaktusů, přivezených z Tábora členy kaktusářského klubu. Nechyběly ani sazenice 
bylinek. Rovněž se neprodávaly jen květiny. Mohli jste zakoupit i další zboží, 
jako výrobky z proutí včetně košíků, ponožky, chovatelské potřeby, ale i živé 
králíky, drůbež, holuby a rybičky do jezírek. Pro dobrou náladu zahrála dětská 
kapela pod vedením Jaroslavy Kratinové. Sobotní večer zakončilo krupobití, 
které přineslo také ochlazení na neděli. Pořadatelé pamatovali i na to a každý 
návštěvník se mohl zahřát teplou medovinou, nebo si koupit med domů. Řada 
dalších prodejců musela být bohužel odmítnuta kvůli nedostatku prostoru. 

Chovatelé připravují i další akce. Jarmark a ruční práce budete moci navštívit 
22. června. Tradiční výstava drobného zvířectva se bude konat 27. a 28. září. 
Akce se konají v roce, kdy naše základní organizace oslavuje padesát let od 
svého založení. Jednou ze zakládajících členek je paní Milada Weberová, která 
je stále aktivní a pracuje jako pokladní této organizace.

Výbor ZO Votice II Na kytky se stály fronty. Foto: J. Spálenková

Čarodějnice 
zpestřilo vystoupení 

Poprasku
Votice - Ve Voticích máme novou hezkou 

tradici - Čarodějnice na dvorku restaurace 
U Modré Kočky. V předvečer 1. máje přišla 
slavit asi stovka dospělců, kteří přivedli také 
své děti. Přilákalo je vystoupení Poprasku, ale 
i možnost opéct si špekáčky.

Na trávníku bylo uděláno posezení a za podiem 
ohniště. Vuřty dostaly děti zdarma. Oslava se 
protáhla až do pozdních nočních hodin.

Jana Spálenková

Myslivci připravili 
odpoledne pro děti

Votice - Už po páté připravili členové mys-
liveckého sdružení Javor odpoledne pro děti. 
Akce se konala v sobotu 4. května od 13 hodin 
u myslivecké klubovny na konci Melicharovy 
ulice. 

Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, 
poznávání stromů podle větviček nebo lesních zvířat 
podle trofejí. Připravené byly také projížďky na 
koních a skákací hrady. Na ohni si návštěvníci akce 
mohli opéct vuřty, celé odpoledne zpříjemňovala 
živá hudba. O úspěchu akce svědčí i to, že v půl 
třetí (tedy hodinu a půl po začátku akce) prošlo 
registračním stánkem přes sto třicet dětí.

Jana Spálenková

Pochodníci 
a cyklisté se sešli 

U Kočky
Votice - Lukostřelecký klub ve spolupráci 

s restaurací U Modré Kočky uspořádali v so-
botu 4. května Pochod okolo Votic. Na třicátý 
čtvrtý ročník pochodu mohli lidé vyrazit na 
kole i pěšky.

Mezi dvěma pěšími trasami si mohlo vybrat asi 
sto registrovaných pochodníků. Padesátka cyklistů 
vyrazila brzy ráno na trasu dlouhou třicet dva kilo-
metrů. První se dostali do cíle - na dvůr restaurace 
- už před polednem. Těm pomalejším to trvalo do 
pozdního odpoledne. I přes ranní nepřízeň počasí 
vyrazilo letos do okolí Votic sto padesát cyklistů 
a pochodníků.

Jana Spálenková

Upálení čarodějnice. Foto: L. Mudra Trofeje většina dětí poznala. Foto: J. Spálenková Odpočinek po kilometrech v pedálech. Foto: J. Spálenková
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Ptáme se za VásPtáme se za Vás

VoticeVotice

Informace z úřadůInformace z úřadů
Kontejnery v lokalitě osady Amerika 
určené pro ukládání odpadů mohou 
využívat pouze trvale bydlící občané 
osady Amerika a chataři, kteří mají 
pro svou nemovitost v této osadě 

uhrazen poplatek za likvidaci odpadů! 
Ostatní ukladatelé odpadů do těchto 

míst se dopouštějí protiprávního 
jednání a podle toho bude proti nim 

postupováno. Město Votice.

Tentokrát na to, kam mohou 
občané každý týden vozit 
posečenou trávu ze svých zahrad

S prvními jarními dny začala růst tráva a tak 
má každý, kdo vlastní zahradu už alespoň jednou 
posekáno. Na otázku, kam můžeme třeba každý 
týden vozit trávu ze zahrady mi odpověděl Petr 
Voldřich, vedoucí provozu a skládky TKO z vo-
tického COMPAGU. Trávu je možno pravidelně 
vozit buď do sběrného dvora v Luční ulici nebo  
do sběrného dvora na skládce TKO Votice.

Jana Spálenková
Trávu je možno vozit do dvora na skládce. Foto: 
J. Spálenková

Největším problémem v osadách je stav komunikací 
Votice - Koncem března a začátkem dubna proběhly schůzky členů rady a zastupitelstva s předsedy osadních výborů a občany jednotlivých osad.

BEZTAHOV
Dne 27. března jednali s občany Beztahova 

starostka Votic Jana Kocurová a zastupitelé Jiří 
Slavík a Milan Němec. Přítomná byla také vedoucí 
finančního odboru Ivana Brehovská. Dvacítka 
obyvatel Beztahova a Střelítova se dozvěděla, 
že do přípravy územního plánu byly zahrnuty 
všechny jejich požadavky. Pan Rokos sdělil pří-
tomným, že společnost ZAPA Beton a.s. bude 
letos kupovat nový stroj na čištění komunikací 
a tím by se měl úklid komunikace kolem lomu 
zlepšit. Cesta na Voleveč byla zpevněna a částečně 
opravena. Místo na kontejnery na tříděný odpad 
na Dolním Beztahově stále není dořešeno, nebyl 
nalezen vhodný pozemek. Bylo domluveno, že 
by bylo možné kontejnery posunout víc vpravo 
nebo vlevo od budovy nádraží a místní občané, 
když budou seznámeni s novým umístěním, je 
budou využívat k separaci. Na Horním Bezta-
hově je také požadavek na přemístění kontejnerů 
na tříděný odpad. Je třeba zpevnit plochu a posu-
nout je. Střihání zeleně na návsi bylo provedeno 
spol. Compag, dub v zatáčce na Dolním Bezta-
hově byl pouze prořezán, k odstranění stromu 
nedal souhlas odbor životního prostředí. Byla 
opravena strouha a ořezány stromy při cestě 
na Horní Beztahov. Z důvodu nešetrného sekání 
u kapličky se musí znovu zakoupit a zasadit 
pět rododendronů. Trámy v kapličce byly opraveny 
panem Kokoruďou. Byla také prodloužena linka 
autobusu na Horní Beztahov. V této souvislosti 
občané požádali o možnost posunutí odpoledního 
autobusu. V současné době jezdí ve 13.40 hod 
z Votic, lépe by vyhovovalo ve 14.15 – 14.30 hod.  
Bylo domluveno zakoupení dřevěné čekárny na 
tuto zastávku. Na Horním Beztahově jsou staré 
vývěsky, ve kterých je rozbité sklo. Pan Rokos 
přislíbil opravu skla, ale nakonec všichni občané 
souhlasili s jejich odstraněním a se zakoupením 
plakátové plochy, která bude umístěna v blízkosti 
nové autobusové čekárny. Pan Rokos uvedl, že 
největším problémem jsou komunikace - do Sr-
bic a hlavní komunikace přes Beztahov, protože 
jsou zničené od stavby koridoru. Paní starostka 
odpověděla, že obě budou řešeny s ukončením 
prací na koridoru (úplný konec má být na jaře 
2014), město na to dohlédne.  

Dlouhodobě poničené jsou cesty od kapličky 
vpravo a nad kapličkou kolem p. Hameršmída až 
k Šaldovům. Zde bude třeba situaci řešit v celé 
šíři, začít s odvodněním komunikací, poté zpev-
nit vozovku a položit nový povrch. Komunikace 
směrem na Košovice je také ve špatném stavu, 

popraskaná, vyvěrá z ní voda - opět je třeba řešit 
komplexně. 

Jako každý rok budou přistaveny kontejnery 
do jednotlivých osad, a to v průběhu dubna 
a května.

Na dotaz o stavu budovy bývalého vlakového 
nádraží a možnosti otevření WC v ní paní starostka 
odpověděla, že již dvakrát psala na Správu budov 
českých drah, ale dosud ji nikdo neodpověděl. 

Osada Beztahov a pod ní spadající části má 
na svém „účtu“ 374 tisíc korun, které mohou být 
použity na požadavky, které na schůzce zazněly.

Zastávka autobusu na Horním Beztahově. Foto: 
J. Spálenková

BUDENÍN
Na schůzi osadního výboru a občanů do Bude-

nína přijel 3. dubna zastupitel Jiří Čáp a vedoucí 
finančního odboru MěÚ Votice Ivana Brehovská. 
Schůze se zúčastnilo asi patnáct občanů. Finanční 
prostředky osady v roce 2012 byly přečerpány, 
takže po ročním přídělu 100 tis. Kč na rok 2013 
měla osada 59 186,10 Kč. Během ledna – března 
byla v restauraci zbudována nová kuchyňská linka 
za 74 105,43 Kč (materiál na kuchyňskou linku, 
dřez, baterie, elektrika a další drobnosti) a tudíž 
osada má v současné době na svém kontě mínus 
14 919,33 Kč. Pan Hájek jménem všech požádal 
o možnost navýšení rozpočtu osady a bylo mu 
přislíbeno, že si osada může dopředu vyčerpat 
i finanční prostředky na rok 2014 ve výši 100 
tis. Kč. Po celém proúčtování může osada použít 
85 080,67 Kč, s tím, že již finanční prostředky na 
rok 2014 neobdrží. 

Občané požadovali opravu dešťové kanalizace 
a dále kapličky na návsi. Osady Kaliště a Světlá by 
chtěly elektrické zvonění do kapliček. Dále občané 
požádali o zakoupení nových kamen do hospody. 
Původní jsou již děravá. Občané si stěžovali na 

zimní údržbu. Prohrnování sněhu provádí Com-
pag až odpoledne, tudíž prohrnutí musí ráno dělat 
místní sami a zdarma.

Kaplička na návsi má místy poškozenou fasádu. Foto: 
J. Spálenková

MARTINICE
S asi dvaceti občany Martinic jednala 8. dubna 

starostka Jana Kocurová společně s vedoucí finančního 
odboru Ivanou Brehovskou. Došlo ke zprovoznění 
mostu za Střelítovem, komunikace na Farandu byla 
částečně opravena, autobusový spoj byl zachován. 
Umístění zrcadla v Nazdicích na křižovatce nebylo 
schváleno Policií ČR. Buňku v Nazdicích si občané 
opravili, tůje na návsi byly vytrhány.  Stromy na návsi 
v Martinicích byly prořezány a byla zakoupena hou-
pačka. Nebylo dořešeno vyčištění potoku v Martinicích 
a v Bučovicích.  Ing. Budková má domluveno místní 
šetření se správcem vodního toku v souvislosti s při-
pravovanou kolaudací rybníku Mastník a v nejbližší 
době tedy posoudí stav obou potoků přímo na místě. 
V Nezdicích byla prohloubena škarpa a upraven odtok 
vody z meliorace, zpevnění můstku nad propustkem 
nebylo ještě provedeno.  Paní Zahradníková z Vranova 
se dotázala na komunikaci z Martinic do Košovic přes 
Vranov. Komunikace je ve velice špatném stavu, na 
konci března dávala na město žádost o opravu této 
komunikace. Paní starostka odpověděla, že město 



ročník XXIII, číslo 09 Votické noviny strana 3Votické noviny

SloupekSloupek

Nejen o Bostonu
O bostonském výbuchu jsme slyšeli a četli už 

mockrát, ale pozastavil jsem se nad tím, jak aten-
tátník prohlásil, že šel „bránit islám“. Moje první 
reakce byla: proč jej nezůstal bránit ve své rodné 
zemi, kde má islám kořeny, kde je doma, ale proč jej 
šel „bránit“ do země, která jemu osobně a bratrovi 
také, poskytla azyl, vzdělání, příležitost pracovat 
a žít podle svých přání. I islám mohl vyznávat tak, 
jak to toto náboženství vyžaduje. A proč jej „brá-
nil“ před naprosto nevinnými lidmi – tedy ženami, 
dětmi a sportumilovnými a zrovna na maratónu, 
jehož poslání je šířit mírové myšlenky mezi lidmi 
všech barev a vyznání. Vůbec se nechci atentátníka 
zastávat, ale tak trochu mě napadá spojitost mezi 
„obranou islámu“ a „šířením křesťanství“ mezi In-
diány v Jižní Americe, mezi domorodými kmeny 
v Africe a „obranou“ Božího hrobu a Jeruzaléma. 
Hlavní rozdíl je jen v časovém posunu několika 
století, ale brutalita je podobná. Víte, ona všechna 
náboženství a vlastně skoro všechny ideologie jsou 
zdůvodňovány tím, že chtějí „osloveným“ pomoci, 
přivést je na „správnou cestu“, ukázat jim to, co je 
pro ně jedině dobré. Proč jim to však nutit násilím. 
Křesťanství hlásá lásku k bližnímu, islamisté tvrdí, 
že jejich náboženství také, tak proč ti mrtví a zra-
nění? Každý člověk touží po svobodě, ať už po svo-
bodě pohybu, vyznání, vyjadřování či majetku, ale 
málokdo si již uvědomuje, že svoboda jednotlivce 
sahá jen k hranicím svobody toho druhého, který 
má na ni přece právo také. Nemůžu mít svobodu 
na úkor někoho jiného. To mi říká obyčejný, selský 
rozum. Ano, mohu si říkat co chci, ale nesmím 
tím urazit, nebo se nijak dotknout nikoho jiného. 
Mohu vyznávat kteréhokoliv boha, ale svou víru 
nesmím nikomu vnucovat. Mohu hromadit ma-
jetek, ale jen ten, který jsem získal svou vlastní 
prací, ať už rukama nebo mozkem, ne tím, že jej 
vezmu tomu, komu patří právem. Domnívám se, 
že tohle by mělo být jasné každému. Bohužel se 
několikrát denně setkáváme s tím, že tyhle základní 
principy lidského soužití jsou hrubě porušovány, 
a co je nejhorší, i společenskými zákony tolerovány, 
dokonce někdy i zákonně zpochybňovány nebo 
přímo popírány. Je však jen na každém z nás, jak 
bude žít a jak se k tomu bude stavět.

Jan Žaloudek

nemá v současnosti zbytné finanční prostředky 
na opravu těchto okrajových komunikací, přesto se 
pokusí s majetkovým odborem domluvit, a alespoň 
částečně komunikaci opravit. Jde o přístup k nemo-
vitostem, kde žijí 3 trvale hlášené osoby (Vranov) 
a 11 osob (Košovice). Dotace na opravu místních 
komunikací nejsou zatím vypisovány.

Další občané si stěžovali na komunikaci z Martinic 
do Vojkova. Koridor tuto komunikaci hodně využíval, 
ale opravena dosud nebyla. Občané uvažují o sepsání 
petice, která by se poslala na Středočeský kraj a Správu 
a údržbu silnic. Stejně tak komunikace z Nazdic 
do Martinic, která byla před dvěma roky sice opravena 
je opět ve špatném stavu.  Středočeský kraj tehdy měl 
do opravy této komunikace také investovat, potom 
by vydržela déle. Jedna z občanek si postěžovala na 
opravenou střechu na kostele, krytina je sice nová, ale 
hladká a nejsou tam žádné sněhové zábrany. V letošní 
zimě spadlá závěj poničila několik pomníků. Paní 
starostka přislíbila, že se obrátí na p. Lutze, který má 
na starosti budovy církve, jak toto řešit. 

P. Kuchař z Bučovic požádal o vyčištění hlavní 
komunikace a komunikace k táboru od zimního 
posypu. 

Paní Blandová z Martinic požádala o zpomalovací 
pruhy na začátek a konec vsi. Paní starostka odpově-
děla, že žádost se musí směrovat na vlastníka - KÚ, 
popř. požádat o umístění informační tabule s rychlostí 
projíždějících aut. 

Další občané požádali o rozšíření veřejného 
osvětlení směrem ke Košovicům. Nové světlo by 
bylo vhodné i u autobusové zastávky. Jedna z obča-
nek požádala o opravu hřiště na návsi. Nakonec bylo 
domluveno, že se udělá nové pískoviště se zakrytím 
plachtou. Stávající klouzačka bude odstraněna a vy-
měněna za novou, případně bude zakoupena jedno-
duchá hrazda s provazem na lezení. Jeden z občanů 
požádal o opravu komunikace v Nezdicích směrem 
do Bučovic (cesta kolem návsi dolů). Stačilo by 
navést pouze kámen, aby se uhutnila. 

Na „účtu“ osady Martinice je 95 tisíc korun. 
Osada může použít tyto finanční prostředky ve svůj 
prospěch.

Hladká střecha kostela dělá v zimě problémy. Foto: 
J. Spálenková

MYSLETICE
S asi deseti občany Mysletic se 28. března setkal Jiří 

Čáp a Ivana Brehovská. Kanalizace u Herbenovy vily 
na Hostišově byla udělána, avšak sesunula se tam hlína. 
Opravit místo bude úkolem pro letošní rok. Dodána 
bude lavička na Lysou, občané Hostišova požadují 
umístění tří květináčů na cestu, aby tudy nemohly 
projíždět kamiony. Oprava příkopu mezi Hedviko-
vými a Satranovými na Větrově  také  neproběhla, 
v letošním roce se tam vyhloubí taluta a komunikace 
se opraví. Občané Hostišova požádali o umístění 
dvou světel k zastávkám při hlavní silnici. Silnice je 
majetkem Ředitelství silnic a dálnic a podle něj světla 
ke komunikaci není možné umístit, protože by oslňo-
vala projíždějící vozidla. Občané osady Mysletice již 
vloni mluvili o tom, že chtějí na návsi dětské hřiště. 

Zbudování hřiště není problém, avšak bezpečností 
předpisy a revizní zprávy s tím související jsou tak 
náročné, že město jeho zbudování nedoporučuje. 
Občané přesto žádají,  že  tam nějaký prostor pro vy-
žití dětí chtějí, nebude to dětské hřiště, ale venkovní 
tělocvična. Občané požádali o přistavení kontejneru 
a to týden před poutí na svatého Vojtěcha. Dále si 
občané postěžovali na stav komunikací.  Nejhorší je 
komunikace mezi Mysleticemi přes Větrov na rozcestí 
k Baště, na několika místech dokonce vyvěrá voda. Na 
Hostišově je třeba od kapličky do Hostišova vyspravit 
komunikaci. Vloni ji vyspravili ob díru, takže díry, které 
tam zůstaly, jsou nyní ještě větší. Pan Čáp odpověděl, 
že teď z jara se budou komunikace opravovat, tudíž 
se udělají i tyto. Paní Neckářová si postěžovala, že 
nad Hostišovem směrem na Buchov byly opravovány 
studny již před dvěma roky a na louce zůstaly staré 
trubky z této opravy.  Bylo by třeba to uklidit a odvézt. 
Dále občané požádali o posunutí cedule Mysletice až 
ke křižovatce při odbočce do Mysletic. 

Jeden z občanů  Mysletic se zmínil, že se dozvě-
děl o dopise z Ministerstva zemědělství, který dostaly 
všechny obce v okolí, kde se píše o možnosti scelování 
pozemků, které by bylo zdarma. Požádal o zjištění 
podrobností v této souvislosti.

Město Votice takový dopis také obdrželo a tento 
dopis je vyvěšen na elektronické úřední desce města 
Votice (bude tam do konce roku 2015!). Zájemce 
o scelení pozemků musí vyplnit žádost (žádost si 
můžete vyzvednout  na městě u paní Neubergové).  
Město Votice zvažuje možnost pozvat odborníka 
z katastrálního úřadu a udělat informační schůzku 
pro občany, kteří by měli o scelování zájem.

Osada Mysletice má v současné době na svém 
„účtu“ 183 402 korun, které může použít na zvele-
bení místní části.

Čekárna u E 55 na Hostišově. Foto: J. Spálenková

SRBICE
Schůzka s asi dvaceti občany Srbic se konala 

26. března, tentokrát s místostarostou Tomášem 
Válkem, radním Jiřím Čápem a vedoucí finančního 
odboru Ivanou Brehovskou. Je nutné vyřešit ve 
spolupráci s osadním výborem úpravu otevřeného 
koryta potoka na pozemku pana Malého. Díky jeho 
zanedbanému stavu zde pravidelně dochází k vy-
plavení větví, listí a dalších předmětů, které při 
zvětšeném přítoku pravidelně ucpou dolní horskou 
vpusť. Pan Pohan požádal o zkontrolování kana-
lizace okolo restaurace, zda je kanalizace čistá. 
Dalším bodem jednání byla komunikace mezi 
Beztahovem a Srbicemi. Osada má k dispozici 
asi 400 tisíc korun. Částku by chtěli občané 
využít na vybudování nového hřiště u restaurace.  
Chtěli by zarovnat obecní pozemek - udělat 
směnu pozemků mezi městem a p. Rokosovou.  
Občané projevili i zájem zbudovat terasu před okny 
restaurace u hřiště. Osada dále požádala o rozšíření 
veřejného osvětlení, zejména u restaurace. Vše by se 
mohlo vyřešit společně s vybudováním venkovního 
hřiště - tělocvičny. Pan Pohan požádal vedení města 
o umístění kamery při vjezdu do Srbic. Pan Čáp uvedl, 
že město skutečně v současné době řeší umístění kamer 

ve městě, zejména na náměstí a autobusovém nádraží, 
kde neustále vandalové něco ničí.  Na vjezdu do Srbic 
by to bylo také možné. 

Občané upozornili, že zase chybí poklopy kanálu 
v Srbicích a to od rybníku v Srbicích směrem do ulice 
Melicharovy.  

Podle zápisů ze schůzí v jednotlivých osadách 
připravila Jana Spálenková

U restaurace by mohla být předzahrádka. Foto. J. Spá-
lenková
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Jak se Vám podnikáJak se Vám podniká

Poslední transport
POKLAD

V prodeji v MKC Votice za 370 Kč

Sběrný dvůr v Luční ulici zahájil letní provoz
Votice - Od dvanácti do osmnácti v pondělí, ve 

středu a v pátek je od 1. května otevřen sběrný dvůr 
v Luční. Pro ty, kteří by nestíhali přes týden, je ote-
vřeno ještě v sobotu od devíti do dvanácti hodin.

Dvůr je určen pro občany s trvalým pobytem 
ve Voticích, tedy všem, kteří zaplatili na Městském 
úřadě poplatek za likvidaci komunálního odpadu. 
V Luční se přijímají odpady pouze od občanů, nikoli od 
firem. Podnikatelské subjekty mohou ukládat odpad na 
skládku ve Voticích. Do Luční můžete přivézt velko-
objemový odpad, papírové a lepenkové obaly, plastové 
a kompozitní obaly, sklo, pneumatiky, dřevo, jedlý 
olej a tuk, biologicky rozložitelný odpad a také železo 
a ocel. U dvou posledně jmenovaných je dle zákona 
třeba identifikovat osoby, které je do sběrného dvora 
přivezly. Pracovník v Luční bude po vás chtít uvést 
vaše jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození 
a stručný popis předmětů, kterých se zbavujete.

Jana Spálenková

Sběrný dvůr v Luční ulici. Foto: J. Spálenková

Sběrný dvůr, Luční ulice Votice
Otevírací doba:
PO, ST, PÁ 12:00-18:00
SO                9:00-12:00

Hrad na sídlišti je nově natřený: Foto: J. Spálenková

Proč nemáme májku?
Votice - Určitě si na to pamatujete…, když hasiči za pomoci techniky stavěli na náměstí májku. 

Již několik let však tato tradice nefunguje. Doufám, že nezanikla docela, protože to by byla velká 
škoda.

 Přitom postavení májky by nebylo příliš složité. Nemusí to být kdovíjak vysoký strom, stačila by malá, 
třeba jako mají v Mysleticích nebo v Budeníně. Jak mi potvrdila starostka Votic Jana Kocurová, v obecních 
lesích by se jistě nějaký ten strom, vhodný na májku každoročně našel. Obnovení tradice by mělo ale vzejít 
od nás - Votičáků. Troufne si na to někdo? Třeba už příští rok? Jana Spálenková

Májka v Budeníně. Foto: J. Spálenková Májka v Mysleticích. Foto: J. Spálenková

Na prvního máje sirény nehoukaly
Votice - První máj vyšel letos na první středu v měsíci. Aby nic nerušilo tento svátek, neroze-

zněly se, tak jako obvykle v pravé poledne sirény.
 Na základě rozhodnutí generálního ředitele Hasičských záchranných složek České republiky byly 

první májový den zrušeny bez náhrady akustické zkoušky sirén, týkající se všech koncových prvků 
varování, zařazených do jednotného systému varování a vyrozumění.

Jana Spálenková

Angličtinu nebo 
němčinu se můžete 

naučit u Lenky 
Zapletalové

Votice - Mgr. Lenka Zapletalová je překla-
datelka, tlumočnice, učitelka anglického a ně-
meckého jazyka, která pracuje na „volné noze“ 
tedy na živnostenský list. V současné době nabízí 
kurzy jazyka, překladatelství, ale i tlumočnic-
tví. Bydlí na Královně, z Votic to k ní případní 
zájemci budou mít tedy jen kousek.

Lenko, jakou máte praxi?
Patnáct  let pracuji v oboru, mám zkušenosti 

s překlady a tlumočením v nejrůznějších oborech, 
vyučovala jsem studenty všech věkových skupin 
včetně dětí, učila jsem na ZŠ, SŠ, v jazykových 
školách i firemní kurzy obchodní angličtiny. 
Co jste studovala a jak vás vysoká škola připra-
vila na Vaši profesi?

Studovala jsem na FFUP v Olomouci obory 
anglistika a germanistika. Studium na Filozofické 
fakultě mi dalo hlavně teoretické zázemí, praktické 
jazykové zkušenosti jsem získala spíše při zahra-
ničních pobytech.
Proč jste si vybrala ke studiu právě angličtinu 
a němčinu?

Pocházím z učitelské rodiny navíc se zaměřením 
na cizí jazyky, takže prostě pokračuji v rodové linii. 
Dodnes se divím, že jsme ještě nezaložili rodinnou 

Lenka Zapletalová vlevo. Foto: Archiv autorky

Kostel sv. Františka má novou fasádu
Votice - V loňském roce, od 27. července do 24. září, byla provedena 

oprava štítu fasády na kostelu sv. Františka z Assisi. Ve výběrovém 
řízení vyhrála firma Hora s. r. o. Tábor, která nabídla nejnižší cenu, 
a to 299 998 Kč.

V letošním roce je naplánováno zhotovení nové mříže u vstupu pro 
nahlédnutí kolemjdoucích do kostela.. Tuto akci provede firma Starosta  
z Vrchotových Janovic. Konečná cena a vzhled se nyní řeší dle připomínek 
NPÚ Praha.

Jana Pavluková
Kostel sv. Františka z Assisi. Foto: 
J. Pavluková
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Vážení prodejci,
v tomto roce budou farmářské trhy 

pouze součástí akcí konaných 
na náměstí.

Můžete však prodávat kdykoliv 
po dohodě s Vl. Nádvorníkovou 

(finanční odbor MěÚ Votice) 
v Nerudově ulici.

Kontakt: 317 830 183

jazykovou školu, ale nějak jsme se rozprchli po 
naší zemi. 
Jakou formou učíte, na co kladete při výuce 
důraz?

Při výuce využívám různé metody od tradiční 
gramaticko-překladové až po moderní komuni-
kativní přístup. Nebráním se ani experimentům 
s alternativními výukovými metodami. Výuka 
dětí probíhá hravým komunikativním způsobem. 
V podstatě se snažím přizpůsobit metodiku potřebám 
konkrétní skupiny studentů tak, aby zvládli všechny 
základní komunikační dovednosti - mluvení, poslech, 
čtení a postupně i psaní. Největší důraz kladu na schop-
nost domluvit se, byť s chybami, protože jazyk je 
především nástroj komunikace.
   Doučujete také žáky základních škol v našem 
regionu, jaké jsou jejich znalosti angličtiny 
a němčiny?

Ano, doučuji několik dětí z místních základních 
škol. Myslím si, že děti jsou ze škol připravovány 
víceméně kvalitně, nicméně ve škole není pro větší 
počet dětí ve třídě prostor, aby mohly komunikaci 
v cizím jazyce dostatečně procvičovat, také se učitel 
nemůže individuálně věnovat potřebám jednotlivých 
žáků, ať už těch lepších či horších. Mnozí rodiče také 
nemají potřebné znalosti pro to, aby mohli s dětmi 
doma cizí jazyky pravidelně procvičovat, což je 
nezbytné. Tady právě vzniká prostor pro mě.
Co byste poradila takzvaným věčným začáteč-
níkům?

Aby se přihlásili v září do mých kurzů ve Voticích 
a v Jankově. J
Od září byste tedy chtěla zavést kurzy cizího 
jazyka. Jakých úrovní? Plánujete také kurzy 
konverzace?

Ráda bych otevřela kurzy anglického a německého 
jazyka pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně 
obtížnosti - od začátečníků po pokročilé, záležet bude 
na zájmu. Možné jsou i kurzy obchodního jazyka. 
Konverzace tvoří nedílnou součást náplně všech 
kurzů, v případě zájmu by bylo možné otevřít pro 
pokročilejší kurz konverzace s občasnými lekcemi 
s rodilým mluvčím.  
Jaký typ kurzů podle vás ve Voticích chybí?

Pravidelné večerní kurzy pro dospělé a kurzy 
obchodního jazyka. 

Děkuji za rozhovor, ať se vám ve Vaší práci 
daří.

Jana Spálenková

Mgr. Lenka Zapletalová
Královna 34

257 03 Jankov
Tel.: 776 624 235

e-mail: 
lenka.zapletalova34@gmail.com

projekty, na nichž se podílel při realizaci a řízení pro- v roce 2012 převzala Jana Spálenková

Značku KRAJ BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ regionální produkt® 
získalo ubytování v Libouni

Region - Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organi-
zací a veřejné správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® třem dalším 

Region - Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organi-
zací a veřejné správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® třem dalším 

Region - Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organi-

výrobkům a jedné službě.
Značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® zahájila druhý rok své existence udělením dalších 

čtyř certifikátů. Ke třinácti výrobkům a dvěma službám se nyní připojují další tři výrobky a jedno ubytování:
Pivo Hubertus - Pivovar Kácov s.r.o.
Stavebnice loutek s příslušenstvím - PhDr. Eva Houdková, Atelier EH Vlašim
Textilní výrobky - patchwork, šité panenky, výšivky - Šárka Roštíková, Chotýšany
Ubytování u rotundy sv. Václava v Libouni - Jana Otradovcová, Libouň
Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří zejména 
jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita a ohled na životní prostředí. Ubytování v Libouni se tak zařadilo 
mezi další certifikovaný produkt z území mikroregionu, v loňském roce tuto značku obdržely dva medy:
Med z včelí farmy Bystřice - MVDr. Bělohlávek
Med z přírodního parku Džbány-Žebrák - Miroslav Dvořák, Olbramovice - Semtínek 
Med z včelí farmy Bystřice - MVDr. Bělohlávek
Med z přírodního parku Džbány-Žebrák - Miroslav Dvořák, Olbramovice - Semtínek 
Med z včelí farmy Bystřice - MVDr. Bělohlávek

Další zájemci o udělení značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, ať už výrobci nebo 
poskytovatelé služeb, se mohou průběžně hlásit do dalšího kola certifikace, které proběhne na podzim příštího 
roku. Doplňující informace: Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje od začátku 
poskytovatelé služeb, se mohou průběžně hlásit do dalšího kola certifikace, které proběhne na podzim příštího 
roku. Doplňující informace: Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje od začátku 
poskytovatelé služeb, se mohou průběžně hlásit do dalšího kola certifikace, které proběhne na podzim příštího 

roku 2012 Český svaz ochránců přírody Vlašim, člen Asociace regionálních značek ve spolupráci s Posázavím, 
o.p.s., Správou CHKO Blaník a dalšími organizacemi. Značku mohou získat výrobci nebo poskytovatelé služeb 
z území MAS Posázaví.

Další informace včetně přehledu všech dosud certifikovaných produktů lze získat zde: http://www.regionalni-http://www.regionalni-
znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/ Mgr. Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Mikroregion Džbány loni nezahálel
Voticko - Mikroregion Džbány, svazek obcí neob-

držel v r. 2012 žádnou dotaci. V únoru 2012 pořádal 
svazek obcí seminář Vzdělaný zastupitel, který byl 
zaměřen na vzdělávání zastupitelů členských obcí, 
zúčastnilo se ho 44 zastupitelů a financován byl 
z příspěvku Svazu měst a obcí ČR.
zúčastnilo se ho 44 zastupitelů a financován byl 
z příspěvku Svazu měst a obcí ČR.
zúčastnilo se ho 44 zastupitelů a financován byl 

Dále se v průběhu roku 2012 uskutečnilo anketní 
šetření na území mikroregionu, které bylo důležitým 
podkladem pro aktualizaci strategie regionu Posázaví 
na období 2014 - 2020. Komunitní plánování za území 
Mikroregionu Džbány proběhlo za účasti všech starostů 
v říjnu 2012 v rámci zasedání Valné hromady. Průběžné 
vyhodnocování ankety a setkávání tematických skupin 
se prolínalo celým rokem 2012. V červnu jsme ve 
spolupráci s podnikateli uspořádali druhý ročník akce 
Cyklotoulka, jednalo se o cyklistickou akci zaměřenou 
na poznávání území mikroregionu. V říjnu pak pro-
běhlo setkání s podnikateli v cestovním ruchu, jehož 
hlavním tématem byla budoucnost turistiky a možnost 
připojení k turistické oblasti Toulava. 

V průběhu celého roku manažerka zpracovávala na 
základě požadavků nejrůznější dotace členským obcí, 
neziskovým organizacím i podnikatelům. Významnými 
projekty, na nichž se podílel při realizaci a řízení pro-

Vojkovský špýchar v době rekonstrukce. Foto: J. Spálenková
jektu svazek obcí, byla rekonstrukce sportovního areálu 
v Bystřici (žadatel nezisk. organizace) a rekonstrukce 
špýcharu ve Vojkově (žadatel podnikatel). Prostřed-
nictvím činnosti svazku obcí bylo v roce 2012 získáno 
z různých dotačních titulů 8 569 859,- Kč pro obce, 
NNO a podnikatele z území mikroregionu.

Z Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Džbány 
v roce 2012 převzala Jana Spálenková

Chystá se Víkend pro děti 
se Zajíčkem na koni

Bučovice - Občanské sdružení Zajíček na koni 
připravilo na třetí květnový víkend bohatý program pro 
děti s rodinami. V sobotu 18. května bude v Bučovicích 
na statku Stáje Artuš Den otevřených dveří. 
Přijďte se podívat, jak probíhají naše pravidelné 
integrační programy s jízdami na koních (dopoledne) 
a co všechno umějí děti, které se učí pravidelně jezdit 
na jízdárně (odpolední program). 

Prohlédnete si areál statku Stáje Artuš, kde má Zajíček 
na koni své tábořiště, něco pěkného si vyrobíte a můžete 
si nechat namalovat obličej. A samozřejmě se děti mohou 
vydat i na procházku na koni. Pokud máte o tuto projížďku 
zájem, doporučujeme se přihlásit předem.

V neděli 19. května se pak bude konat jeden 
z pravidelných Dní v sedle, tentokrát s názvem Kytičkový 

den. Čeká vás procházka na koních, malování na obličej, 
se Zajíčkem na koni

den. Čeká vás procházka na koních, malování na obličej, 
se Zajíčkem na koni

výtvarničení, zpívání a hry. Handicapované děti mají 
vstup zdarma. Nutné se přihlásit předem: j.nehasilova
@zajiceknakoni.cz, tel. 605 014 765.Eva Dlabalová
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Jak se bydlí u rotundy v Libouni?
Libouň - Ubytování u rotundy svatého Václava v Libouni se nově pyšní značkou „ Regionální 

produkt“.  Pojďme se přesvědčit, zda je ocenění zasloužené.
Ubytování u rotundy nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování a pobyty kdykoliv během roku 

v příjemném prostředí podblanického venkova, v Chráněné krajinné oblasti Blaník, v kraji Blanických 
rytířů. Renovovaná chalupa se nachází ve středu Libouně. Uzavřený dvůr je předností pro rodiny 
s dětmi. Můžete zde strávit příjemné chvíle s přáteli, romantický víkend nebo celou Vaši dovolenou. 
Okolní krajina nabízí mnoho možností k výletům a tůrám v každém ročním období. Chalupa s obytnou 
částí 3+1, má dvě ložnice po čtyřech lůžkách, v každé je manželská postel + dvě válendy, ve spole-
čenské místnosti je rozkládací gauč, společenskou místnost (TV, SAT, video), vybavenou kuchyni 
(plynový sporák, 2x lednička, 2x mrazák, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí), dvě koupelny 
(rohová vana, sprchový kout, dvě WC). Za chalupou je rozsáhlá zahrada se třemi zatravněnými hřišti 
vhodnými na nohejbal, volejbal, líný tenis, malou kopanou, košíkovou. Je zde místnost na stolní 
tenis, odpočinková místnost, altán a zákoutí s krbem, dětské pískoviště, brouzdaliště, krytý bazén 
5,5 x 3,5, solární sprcha, branky na florbal, dětský minigolf, koš na košíkovou. Se zahradou takřka 
sousedí místní rybník Strašík o rozloze cca 10 ha. Prostředí je vhodné jak pro rodinné rekreace, tak 
malé sportovní soustředění, firemní setkání, vše do 10 osob. Letos je pro rekreanty navíc připravený 
zábavný program, a to soutěž ve třech kategoriích. Na vítěze týdenního anebo víkendového pobytu 
čeká čestný titul „Libouňský blanický rytíř“ a na památku si odveze diplom. Titulem se budou moci 
chlubit ti, kteří naleznou osm kapliček a křížků v okolí Libouně. Dalším úkolem je návštěva čtyř 
rozhleden Blaník, rozhledna Kovářka, věž na hradu Šelemberk, věž na kostele v Libouni. Okruh má 
20 kilometrů. Doporučuje se také návštěva naučné stezky na Zlatodole Roudný, návštěva muzea ve 
Vlašimi a infocentra v Louňovicích. Posledním, také příjemným úkolem, je zasportovat si. V areálu 
si můžete zahrát volejbal, nohejbal, košíkovou, stolní tenis, florbal, hokejbal nebo malou kopanou.
Jak vidno, ubytování u rotundy svatého Václava v Libouni bude jistě příjemným zážitkem. Pokud pře-
mýšlíte, kde ubytovat své známé, kteří přijeli na návštěvu, neotálejte dlouho. Například prázdninové 
měsíce už jsou takřka obsazené. Bude to zřejmě také příznivými cenami. Celý objekt si lze pronajmout 
za 1 800 Kč za den + elektřina + plyn 100 Kč za den. 

Za víkendové ubytování (pátek - neděle) zaplatíte 4 200 Kč. A dobrá zpráva pro pejskaře - po dohodě 
s majiteli jsou pejsci vítáni.

Jana Spálenková

K rotundě vás zve libouňský rytíř. Foto:www.ubytovani-blanik.cz

Chalupa sousedí s kostelem. Foto:www.ubytovani-
-blanik.cz

Na zahradě si můžete posedět i zaplavat. Foto:www.uby-
tovani-blanik.cz

KVĚTNOVÝ VÍKEND V SEDLE
18. - 19. května 2013

V BUČOVICÍCH U VOTIC
Milé děti,

pojeďte s námi za kamarády koníky! Projedete se krásnou přírodou, zacvičíte si na nich, zazpíváme si, zahrajeme hry, něco pěkného si vyrobíte.
V sobotu také pro všechny DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. (na ten není nutno se předem hlásit, pokud se nebudete chtít svézt na koni)

Akce je určena pro děti s doprovodem.
Přihlášky na víkend či jednotlivé dny a informace u Jitky Nehasilové j.nehasilova@zajiceknakoni.czj.nehasilova@zajiceknakoni.cz , tel. 605 014 765.

1. června 2013
Den dětí na koních s Koblížkem

Přijďte mezi nás na veselý den dětí. Vození na konících, malování na obličej, tvoření, hravá procházka do lesa po stopách Koblížka, 
co utekl dědečkovi…

Více informací a přihlášení u Markéty Šulcové, m. sulcova@zajiceknakoni.cz , tel. 731 009 645
22. - 23. června 2013 

Víkend v sedle
Více informací a přihlášení u Moniky Splavcové (m.splavec@zajiceknakoni.cz)

Ceny na všechny akce (květen i červen): Dítě s handicapem zdarma, zdravé dítě 200 Kč/den, 300 Kč/víkend. Členové KPZ: 50 Kč/dítě/den.
Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn.

 Změna programu vyhrazena.
(www.zajiceknakoni.cz , Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice)

Ubytování u rotundy 
svatého Václava – Libouň

kontakt: Zdeněk Otradovec, 
zdenek.otradovec@seznam.czzdenek.otradovec@seznam.cz, 
zdenek.otradovec@gmail.comzdenek.otradovec@gmail.com,

mobil: 724 443 784
          

Jana Otradovcová, 
mobil: 776 631 043, 
fax:    317 852 642

www.ubytovani-blanik.cz
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SpolečnostSpolečnostNávsi ozdobily 
májky

Voticko - Opět po roce má většina návsí obcí 
nové májky. Bez úhony přečkaly i valpuržinu 
noc a tak se jimi můžete pokochat třeba i dnes.

Májka v Ješeticích. Foto: J. Spálenková

Májka v Arnoštovicích. Foto: J. Spálenková

Májka v Heřmaničkách. Foto: J. Spálenková

Projev napsaný Pavlem Pavlovským u příležitosti připomínky konce 2. světové války
Vážení spoluobčané!
Čas neuvěřitelně rychle utíká a následkem toho se také 

neuvěřitelně rychle vzdalujeme od historických událostí 
odehrávajících se před 68 lety. A tak tu najednou opět máme 
měsíc květen, poeticky i romanticky nazývaný měsícem 
květů, měsícem lásky. Ten, dnes vzpomínaný květen 
v r. 1945, však byl zcela odlišný od všech jiných květnů. 
Karel Hynek Mácha by o něm rozhodně nenapsal: „Byl 
pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas!“

Ale Jan Karafiát ve své nádherné pohádce o svato-
jánských broučcích by klidně mohl napsat: „A bylo jaro. 
Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ta tráva 
byla taková veliká, a ti ptáčci tolik, tolik zpívali!“

To by se však týkalo jen samotné přírody, protože 
ta taková je i se všemi svými námi neovladatelnými 
proměnami.

Co nám vlastně neobvyklého přinesl ten právě vzpo-
mínaný květen před 68 lety? Tehdy dny ke konci dubna 
a v 1. polovině května byly velmi vzrušující. Střídal se v nich 
strach s nadějí, že přece jen dožijem konce války. Ještě 
1. a 9. května nás sirény vyzývaly k útěku do protiletadlo-
vých krytů (to znamená do označených sklepů), bojovalo 
se v ulicích Berlína, Hitler spáchal sebevraždu, v Praze 
vypuklo povstání a v 1. polovině května se na Pražský hrad 
vrátil milovaný prezident dr. Edvard Beneš, kterého jsme 
v červnu uvítali i před votickou radnicí.

To všechno však už byly poslední dozvuky války, té 
krvelačné bestie, která v celém světě připravila o život 
téměř 50 mil. lidí. Tato válka však nezačala 1. září roku 
1939, ale o mnoho let dříve, začátkem 30. let minulého 
století, kdy se v sousedním Německu dostal k moci 
Adolf Hitler. Západní mocnosti ho naprosto trestuhodně 
podcenily a vůbec nebraly na vědomí. Vzpamatovaly se 
pozdě, až ve chvíli, kdy proti nim stála vyzbrojená, ke 
všemu odhodlaná nacistická armáda, neuznávající žádné 
mezinárodní dohody. Následující světová válka byla jen 
nevyhnutelným následkem tohoto omylu.

Počáteční neuvěřitelně lehké a rychlé úspěchy nacistické 
armády nás přímo děsily. Když v krátké době opanovala 
převážnou část Evropy, byli jsme zoufalí, protože víra 
o znovuzískání svobody se rychle rozplývala a měnila 
na neuskutečnitelnou fantazii. Až rok 1942 přinesl první 
viditelné důkazy o tom, že se válečná situace začíná 
vyvíjet v neprospěch nacistů. Právě v tomto čase však 
u nás převládaly jiné starosti. Byla to doba po atentátu na 
Heydricha, doba nacistického vražedného šílenství, doba, 
kdy denní tisk na předních stránkách přinášel dlouhé se-
znamy našich popravených spoluobčanů, doba vyhlazení 
Lidic a Ležáků.

Je pravda, že naše republika v porovnání s jinými státy 
prošla celou válkou jen málo poškozena. Ale také je pravda, 
že i proto se přímo z našich řad začaly ozývat názory, že 
my Češi jsme zbabělci, že jsme nikdy nebojovali, že jsme 
nikdy žádné hrdiny neměli a nemáme. Avšak kdyby tomu 
tak skutečně bylo, asi bychom již dávno v tomto exponova-
ném prostoru, jakým je Střední Evropa, přestali existovat. 
Ne náhodou jsou naše dějiny až příliš často dějinami bojů 
o přežití, mnohdy i proti všem, bojů, z nichž jsme i často 
vycházeli vítězně. Na toto téma se hodně mluvilo v roce 
1938, kdy jsme ustoupili z našeho pohraničí. Ale nebylo 
to bez jediného výstřelu, jak se také tehdy říkalo. I tehdy 

jsme měli své padlé hrdiny: vojáky, četníky, policisty i členy 
finanční stráže. Potom v březnu 1939 statečně bojoval 8. pěší 
pluk v Místku, 12. divize vedená generálem Olegem Svát-
kem, později popraveným nacisty, neohroženě bojovala na 
Podkarpatské Rusi s ohromnou přesilou maďarské armády 
a podařilo se jí probojovat ke svým. A to vše se odehrávalo 
v době, kdy Pražský hrad pošpinil svou přítomností Adolf 
Hitler a vlála tam vlajka s hákovým křížem.

Během celé druhé světové války bojovali čeští vojáci 
v Polsku, ve Francii, ve Velké Británii, v SSSR i v Africe. 
Krátce řečeno všude, na všech bojištích na zemi, na vodě 
i ve vzduchu. Bojovali i na domácí půdě. Podle Vojenského 
historického ústavu jsou ztráty ve velitelském sboru naší 
armády ve 2. svět. válce zcela srovnatelné s kteroukoliv spo-
jeneckou armádou, která přímo bojovala s nepřítelem.

Také stovky absolventů Vojenské akademie v Hranicích 
byly mezi padlými.

Nesmíme ale zapomenout, že v domácím odboji stáli 
nejen vojáci, ale i tisíce našich civilních spoluobčanů 
a mnoho z nich zaplatilo svou statečnost vlastním životem, 
nebo jako zázrakem přežili utrpení a mučení v nacistických 
koncentračních táborech.

Velký úder české statečnosti byl zasazen během vlády 
totalitního režimu, který se obával všech těch, kteří již do-
kázali, že jsou připraveni obětovat své životy za svobodu 
a demokracii, ať to bylo na Západě, na Východě nebo 
v domácím odboji.

Je pravda, že celých 68 let jsme nezažili válku, ale 
můžeme o nich mluvit jako o pohodových, spokojených? 
Zamysleme se nad nimi. Sotva skončila válka a my začali 
doufat, že se brzy obnoví předválečná prosperita našeho 
státu, nastal pravý opak, který stále více zhoršoval naši 
hospodářskou situaci a způsoboval stále větší nedostatek 
zboží na trhu a celkové zaostávání za světovým pokrokem. 
Tolik slibovaný blahobyt se nedostavil. Těšili jsme se na 
svobodu, volný pohyb po celém světě, ale opak byl pravdou. 
K některým změnám sice došlo, ale jen ve jménech. Pojem 
gestapo byl nahrazen pojmem Státní bezpečnost, název 
koncentrační tábor byl změněn na pracovní tábor apod.

Po několika desetiletích přišla další změna. A my se 
opět radovali, těšili a doufali. A opět se ukázalo, jak jsme 
nepoučitelní a naivní. Krutost minulých diktatur zmizela 
i s jejich zločinnými nařízeními a zákony. Jsme tedy 
konečně v pohodě?

Ze svých temných děr se na povrch zase derou jiné děsivé 
stíny, ohrožující pocity klidu a probouzející stále větší nejis-
totu. Vlády se neustále střídají a ještě častěji ministři v nich. 
Všichni - bez rozdílu stranické příslušnosti - nás zahrnují 
krásnými sliby o krásné budoucnosti, které však platí jen 
do vyhlášení volebních výsledků. Slibuje i nový prezident 
i když velmi dobře zná rozsah svých pravomocí.

Nedůvěra ve vedení našeho státu je velká a stále roste. 
Avšak to nejhorší, co bychom v této situaci mohli udělat, by 
bylo podléhat beznaději. Nikdy, zdůrazňuji: nikdy nesmíme 
klesat na mysli. Vezměme si k srdci slova nositele slavného 
jména, bývalého našeho ministra zahraničí Jana Masaryka, 
který i v těch nejtěžších chvílích za 2. svět. války nás z Lon-
dýna povzbuzoval a říkal: „Tož, moji milí tam daleko u nás 
doma, neklesejte! Hlavu vzhůru a furt se jde!“

Pavel Pavlovský

Slavnostní pokládání věncůSlavnostní pokládání věnců
Společnost

Slavnostní pokládání věnců
SpolečnostSpolečnost

Slavnostní pokládání věnců
Společnost

Votice - Pietní akt pokládání věnců k památníku 
T. G. Masaryka proběhl v letošním roce v úterý 
7. května v 11,00 hodin. Tato oslava je spojena 
s ukončením druhé světové války.

Věnce položili představitelé města, zástupci TJ So-
kol Votice, Sokolské župy blanické, votického Junáka 
a Českého svazu bojovníků za svobodu. Velice pěkně 
promluvil votický kronikář Pavel Pavlovský, starostka 
Jana Kocurová poděkovala všem přítomným a v závěru 
si všichni vyslechli českou hymnu.
Pietního aktu se zúčastnili žáci votických základních 
škol. Jana Pavluková Pokládání věnců. Foto: J. Pavluková
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KulturaKulturaKeramika šla 
„na dračku“

Votice - V pátek 3. května jste měli možnost 
navštívit vernisáž prodejní výstavy Keramiky man-
želů Zikových, která proběhla v MKC Votice.

Úvod zpříjemnila fanfára žáků ZUŠ Votice 
pod vedením ředitele školy Milana Včeláka, poté 
promluvili autoři a následovalo hudební vystoupení 
žáků (na kytary) pod vedením Antonína Zázvůrka 
a (na flétny) pod vedením Radka Malotína.

Následoval přípitek, prohlídka výrobků a v nepo-
slední řadě masivní předprodej keramiky.
    Tímto bych chtěla poděkovat ZUŠ Votice 
za zpestření programu.

Výstavu můžete navštívit a výrobky zakou-
pit do 15. června v MKC Votice v budově staré 
radnice.

Jana Pavluková

Úvodní fanfára. Foto: J. Pavluková

Pojďme si zavzpomínat
Onehdy jsem jen tak brouzdal po Youtube 

a připomněl jsem si pár zpěváků a taky zpě-
vaček, o kterých ti mladší možná ani neslyšeli 
a ti starší na ně skoro zapomněli. Pojďte se se 
mnou o několik let vrátit. 

Jedním z nich je černý soulman Otis Redding. 
Vrcholu své slávy dosáhl už začátkem šedesátých 
let. V oblíbeném pořadu Houpačka (také 12 na 
houpačce) jsme mohli slyšet jeden z jeho hitů Fa 
Fa Fa (Sad song), z dalších skvělých věcí jsou to 
Sitting on the Dock of the Bay, Since I‘ve Been 
lovin‘ You (hodně cover verzí). V roce 1967 
tragicky zahynul, když jeho sedmnáctiletý pilot 
spadl s letadlem do bažin. Mám dojem, že letadlo 
se nikdy nenašlo. Bylo mu pětačtyřicet. 

Další zpěvák se smutným koncem byl Sam 
Cooke. Ten zahynul v pouhých třiatřiceti, za-
střelen na parkovišti, protože jej považovali za 
zloděje - byl černý. Jeho největším hitem byla 
jedna z verzí mnohokrát převzaté písničky Bring 
It On Home To Me. Měl krásný, sametový hlas 
a říkalo se o něm, že byl nejkrásnějším černým 
zpěvákem své doby. Za poslech stojí i jeho verze 
hitu Great Pretender.

Percy Sledge ještě žije, i když už moc nezpívá. 
Narodil se v roce 1941, takže není divu. Nezapome-
nutelná je jeho verze skladby When A Man Loves 
A Woman (Když muž miluje ženu), u nás ji zpíval 
Pavel Novák - Jen já vím, kdy muž pláče. Mě osobně 
se tahle věc víc líbila se Stevie Winwoodem, ale to 
je jen věc vkusu. Mám ale moc rád jeho písničku 
Warm And Tender Love (Horká a něžná láska). To 
je jeden z nejlepších „slaďáků“ všech dob. 

A posledním, na kterého chci dneska vzpo-
menout je Wilson Picket. Z těchhle je to můj 
nejoblíbenější. Určitě znáte Mustang Sally nebo 
Land of 1000 Dances, In The Midnight Hour, 
případně Knock on Wood (Zaklepej na dřevo). 
Má ohromný drajv, napětí v hlase, a když si zařve, 
bolí vás v krku.

Příště si připomeneme některé „holky“.
Jo, a taky nedávám přímé odkazy na Youtube. 

Než byste je tam přepsali, je jednodušší si to zadat 
do vyhledávače. Určitě to udělejte, stojí to za to.

Jan ŽaloudekSam Cooke byl fešák, že ano?Zdroj: http://fotky.showbiz.cz/
lide/sam-cooke/100651-hlavni/1596874/

Ze schůze Českého svazu bojovníků
Votice - Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnila v zasedací místnosti MěÚ Votice schůze ČSBS, 

kterou zahájil předseda Ing. Karel Peterka.
Hostem byla starostka Jana Kocurová a okresní předseda Ing. Kubíček.
Na schůzi se řešil příjem nových členů, výlet do Terezína a další aktivity svazu. Mimo jiné bude 

provedena inventarizace památníků 2. světové války a následně se bude řešit úprava jejich okolí, aby 
byly přístupné pro širokou veřejnost a byly důstojnou vzpomínkou na tyto oběti.

Jana Pavluková Členové svazu. Foto: J. Pavluková

Galerie na plotě v Ratměřicích zahájila letos výstavou již 1.dubna
Ratměřice - Milí přátelé, v tomto roce bylo v naší 

zahradní galerii dosaženo několika rekordů. Dne 
30. března 2013 skončila loňská výstava, která pře-
čkala na plotě přes celou dlouhou zimu, žádný obrázek 
nebyl porušen, dokonce ani barvy nepobledly (první 
rekord). 

Tato výstava nazvaná  Iluze a humor byla nainstalována 
1. května 2012 a trvala tedy celých 11 měsíců (druhý re-
kord). Mezi návštěvníky galerie byli i čtyři komisaři 
z Evropské Unie, kteří přišli posoudit, jestli Ratměřice 
nejsou náhodou vesnicí Evropy. V soutěži Ratměřice 
nakonec skončily na sdíleném druhém místě, což je po 
vesnici roku v ČR  největším úspěchem této malé obce. 
Galerii ale kromě komisařů navštívilo ještě nespočitatelně 
pěších, cyklistů, motocyklistů a automobilistů. Jsme první 
galerií v ČR a pravděpodobně i v celé Evropě, nebo alespoň 
ve střední Evropě, kterou si lze prohlédnout z automobilu, 
ba i z letadla. Což o to, malá letadla krouží nad námi často, 
ale máme vážné podezření, že se spíše piloti létají dívat na 
sekvojovce, které ční nad sousedním zámeckým parkem.  
Takže letadla pro jistotu mezi návštěvníky nepočítáme. 
Vzhledem k tomu, že je výstava otevřena dnem i nocí, 
nemůžeme, bohužel, posloužit přesnou statistikou rekordní 
návštěvnosti. To víte, spát se musí. Nočním návštěvníkům 
ale připomínáme, nezapomeňte si baterky. Za tmy lze na 
plotě občas shlédnout i místní lahůdku, svítící lampiony 
speciální konstrukce s krajinami z okolí. 

K rekordům se letos přidaly ještě několikeré kulatiny. 
Od roku 2007 se naše výstavy začaly nazývat „Ratměřické 

ptáčkoviny“. Přesněji řečeno, poprvé to byly „Ratměřické 
ptákoviny“, ale protože se nám to zdálo vzhledem k jem-
nému humoru přihlášených děl nepřiměřené a také poněkud 
banální („ptákoviny“ dělá kdekdo, že?), pro další léta jsme 
dali přednost zdrobnělině. 

Od zahájení naší činnosti jsme se rozhodli počítat naše 
výstavy na tucty (zní to lépe), čili „Ratměřické ptáčkoviny“ 
dosáhly letos půl tuctu opakování, což je první malé kulaté 
výročí. Již roku 2003, před 10 lety se v naší galerii ode-
hrálo první televizní natáčení. Vzhledem k tomu, že však 
počítáme na tucty, toto výročí nás nezajímá, zvláště když 
v Ratměřicích byla televize a různí novináři již mnohokrát  
při různých oslavách obce. První záznam o výstavě v „Galerii 
na plotě“ je z roku 2001, neboli letos jsme dosáhli prvního 
tuctu let trvání (první velké výročí, na které se nezapomíná). 
Oslavíme to v sobotu 6. července slavnostní lampionovou 
iluminací hned po setmění.   

Letos jde o výstavu skupinovou a současně mezinárodní. 
Po Američance před několika lety je to letos Japonka Masami 
Naka, která v Ratměřicích před dvěma lety trénovala na 
„Pražský maraton“. Masami se mne jednou zeptala, kam se 
chodíme dívat na východ slunce, protože je chtěla přivítat  
ranním během. Hrozně ji překvapilo, když jsem jí řekl, 
že se dívám jen na západ a východ jsem nikdy neviděl, 
protože dlouho spím. A tak vznikla její kolekce fotografií 
„Východ japonského slunce u Ratměřic“, kterou mi loni 
poslala e-mailem z amerického Baltimore a já jsem ji pro 
letošní výstavu s jejím povolením vytiskl. Ještě jeden obraz 
(reprodukce) se tu věnuje slunci. Jde o  slavný obraz Clauda 
Moneta, kterým otvíráme seriál pozoruhodných příběhů 

slavných děl (tentokrát je to detektivka). Hlavní ozdobou 
„ptáčkovin“ jsou ale nesporně jiné  „Příběhy“, díla grafika 
a malíře Vladislava Kasky nositele „Ceny za Ex libris“ z Pa-
říže (1989), který právě dovystavoval také v Informačním 
centru ve Voticích. Já letos přispívám třemi sériemi ilustrací. 
Dvě z nich jsou pokračováním humorných „Ratměřických 
haiku“ a „Seznamovacích inzerátů“ a poslední se nazývá 
„I písmenka si povídají“. Když jsem písmenka začal kreslit, 
myslel jsem si, jak jsem originální. Již v průběhu jsem však 
zjistil, že podobné věci byly módní již v časopisech první 
republiky. A dál jsem raději nepátral, aby se neukázalo, že 
již staří Řekové..............................

Když už jsem u představování svých letošních výstav, 
upozorním ještě na hudební festival Popenec, který letos 
bude 1. a 2. června (sobota a neděle), a to jako obvykle 
v parku zámku Odlochovice. Vystavím tam kolekci ilustro-
vaných básniček „Úplně prostřední rýmy“. Přijďte se podívat 
a nepřestanete žasnout. Takové básně jste jistě ještě nikdy 
neviděli. S Janem Peštou z Odlochovic ještě připravujeme 
výstavu „Napětí“, která se bude konat v Bolzanově galerii 
v Těchobuzi u Mladé Vožice od 7. září do konce září. 

Místo pozvánky do Ratměřic uvidíte v každých le-
tošních Votických novinách připomínku z písmenkové 
kolekce. Když si písmenka povídají, jsou z toho někdy 
rébusy na luštění.

Výstava v Galerii na plotě potrvá až do konce března 
2014.

 Na shledanou u našeho plotu
se těší Vondrejsovi, Galerie na plotě, 

Ratměřice 33, Jankov  
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Vernisáž fotografické výstavy 
se povedla

Miličín - V páteční podvečer 19. dubna pro-
běhlo slavnostní zahájení výstavy s názvem Mi-
ličín v čase fotografií pana fotografa Ladislava 
Hadraby a sedmi děvčat Okrašlovacího kroužku 
- šesti žákyň ZŠ a MŠ Miličín -Adriana Šťastná 
Hadraby a sedmi děvčat Okrašlovacího kroužku 
- šesti žákyň ZŠ a MŠ Miličín -Adriana Šťastná 
Hadraby a sedmi děvčat Okrašlovacího kroužku 

(5.ročník), Veronika Babická (6.ročník), Hana 
Novotná a Jana Janoutová (7.ročník), Kristýna 
Dohnalová (8.ročník) a Karolína Vindušková 
(9.ročník) a jedné studentky gymnázia Pierra 
de Coubertina v Táboře Terezy Dohnalové.

Děvčata vyfotila objekty v Miličíně pod stejným 
úhlem podle fotografií pana fotografa Ladislava 
Hadraby. Na výstavě vedle sebe leží minulost 
a současnost. Pro nás mladší je překvapením 
srovnávat vyfocené objekty v 50. až 70. letech 
minulého století panem Hadrabou a srovnávat je 
se současností, popřípadě si uvědomovat, že už tu 
nejsou. Pro starší je to připomenutí vzpomínek. 
Účelem výstavy je uvědomění si, jak se naše obec 
Miličín mění. 

 Ladislav Hadraba se ve svém mládí věnoval fo-
tografování v Miličíně a po odstěhování do Sedlčan 
ve svém zájmu pokračuje dodnes. Občanům Mili-
čína zanechal fotografickou dokumentaci historie 
Miličína, za kterou si zaslouží veliké poděkování. 
Vernisáže se zúčastnil i sám 82letý pan fotograf, 
který je na svůj věk velmi vitální a sršící energií. 
Sám poděkoval děvčatům za jejich práci a popřál 
jim mnoho fotografických úspěchů.

Veliké poděkování patří firmě WIFCOM a.s. 
sídlící v Miličíně, která zdarma vyvolala fotografie 
a  OÚ Miličín, který poskytl zázemí pro slavnostní 
zahájení a samotnou výstavu. Výstavu lze navštívit 
v zasedací místnosti OÚ Miličín v době otevírací 
doby místní knihovny do 22. května 2013. 

Tato výstava bude na podzim v informačním 
centru ve Voticích.

Jana Slabá Janoutová

Meterologické okénkoMeterologické okénko

Duben je za námi. 
Jaké nám přinesl počasí?

Region - Potrápilo nás ještě osm mrazivých 
dnů, to je dnů, kdy bylo méně jak 0° C. Bylo 
i jedenáct dnů chladných (méně jak 10° C).

 Naměřená minimální teplota činí - 3,6 °C a byla 
naměřena 1. dubna v 7:04 hodin. Naopak nejvyšší 
zaznamenaná teplota je 24,8 °C a byla naměřena 
18. a 26. dubna. Průměrná teplota v dubnu byla 
7,6 ° C. V dubnu spadlo 22,4 mm srážek. Z toho 
nejvíce 27. dubna (7,8 mm). Duben přinesl cel-
kem 13 srážkových dnů. Nejvyšší náraz větru byl 
9,8 m/s dne 12. dubna. Nejvyšší sněhová pokrývka 
byla 4 cm dne 1. dubna (poslední souvislá sněhová 
pokrývka)

Aktuální data ze stanice na  www.pocasije-
setice.cz, www.facebook.com/ceskasibir.

Ondřej Vacek

Srážky v dubnu 2013.

Teplota v dubnu 2013.

Ladislav Hadraba s fotografkami. Foto: J. Šťastná

Meterologické okénko
První letošní bouřka 

napáchala škody
Ješetice - Dne 27. dubna v 19:30 hodin se 

přihnala první letošní bouřka. Slabě bouřilo a asi 
pět minut padaly kroupy do velikosti 5 mm. 

Během půl hodiny napršelo 7,8 mm. Nejvyšší 
intenzita byla 202,2 mm/hr. Druhý den se opravdu 
ukázalo, že i v Ješeticích byl déšť vydatný. Přibližně 
500 metrů od meteostanice je pole na kterém jsou 
výrazné škody. Zem se valila přibližně 200 metrů 
(viz foto).

Data jsou z meteostanice Ješetice: www.po-
casijesetice.cz.

Ondřej Vacek

Ve Voticích nebyly velké škody - kroupy. Foto: P. Kohoutek

Splavené pole. Foto: O. Vacek
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Snižme společně náklady na energie 
pro naše domácnosti - akce stále běží.

eCENTRE ve spolupráci s městem Votice pro Vás zřídilo kontaktní místo v Městském kulturním 
centru, kam se můžete chodit informovat o tom, 

jak snížit náklady na elektřinu a plyn. Máte-li zájem účastnit se aukce, nejlépe rovnou přineste kopii 
poslední platné smlouvy se stávajícím dodavatelem a kopii ročního vyúčtování. O účast v aukci již 

projevila zájem řada obyvatel Votic a okolí, připojte se také – čím více lidí, tím větší úspora! 

Těšíme se na Vás každé úterý odpoledne od 14 do 18 hodin 
v Městském kulturním centru. 

Mgr. Jakub Šafránek, obchodní zástupce eCENTRE.

Kreslený vtipKreslený vtip
Vladimír Vondrejs

I písmenka si povídají

Kulturní kalendář 
OSTATNÍ KULTURNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE

3. 5. - 15. 6.
Keramika manželů Zikových
Kde: MKC Votice (budova staré radnice)
Kroužek Dancing Crackers
Každá středa 15,30 - 17,30
19. 4. - 22. 5.
Miličín v čase
Kde: Zasedací místnost OÚ Miličín
10. 5.
Motion food+Havana Street
Kde: Sokolovna Miličín od 20,00 hodin
11. 5.
Motokros
Kde: Areál Polský vrch od 12,00 hodin
Vstup: Dobrovolný
Občerstvení zajištěno
11. 5.
Hasičská soutěž
Kde: Hřiště Votice od 12,00 hodin
11. 5.

Okrsková hasičská soutěž
Kde: Ješetice - Radíč u kapličky od 12,30 hodin
11. 5.
Zábava Pohoda Team
Kde: KD Ješetice od 19,00 hodin
18. 5.
Pochod Praha - Prčice
Start: Náměstí Votice
18. 5.
Cyklorytíř
Cyklovýlet okolo Blaníku
Start: Načeradec od 13,00 - 14,00 hodin
18. 5. - 19. 5.
Květnový víkend v sedle
Kde: Bučovice u Votic - Stáj Artuš
Informace na: j.nehasilova@zajiceknakoni.cz, 
tel.: 605 014 765
24. 5.
Noc kostelů
Kde: Kostel sv. Františka Votice od 17,00 hodin
26. 5.
Dětský den
Start: Trasa od hasičů Votice do Srbic
1. 6.
Den dětí na koních s Koblížkem

Přes 31 % na elektřině a více než 22 % 
v zemním plynu. 

Tolik ušetřily domácnosti Prahy 6.
30. dubna se v Praze 6 konala e-aukce na levnější dodavatele elektřiny a plynu. Po více než 4,5 

hodinách a 132 prodloužení dražby se všichni účastníci dočkali výsledku. Občané Prahy 6 ušetřili přes 
31 % na silové elektřině a více než 22 % na komoditní složce zemního plynu. Celková úspora činí 7,6 
milionů korun, což je 25,54 % oproti původní hodnotě celého balíku energií. I ve Voticích mají lidé šanci 
najít levnější dodavatele prostřednictvím e-aukce. Zájem ale musí projevit nejdéle do 28. května a přijít 
na kontaktní místo, které je otevřeno každé úterý od 14:00 do 18:00 hodin v městském a kulturním 
informačním centru na Komenského náměstí.

Jakub Šafránek

Kde: Bučovice u Votic - Stáj Artuš
Informace na: m.sulcova@zajiceknakoni.cz, tel.: 
731 009 645
1. 6. - 2. 6.
Popenec
Kde: V parku zámku Odlochovice
Sobota od 13,00 hodin, neděle od 10,00 hodin
8. 6.
Pochod
Po „Stopách bitvy u Jankova“ pěšky i na kole 
- Jankov náměstí
Start: 8,00 - 9,00 hodin
15. 6.
Cyklotulák
Kde: Cyklozahrada u Modré kočky
Start: 8,30 - 9,30
22. 6.
Jarmark
Prodejní výstava, řemesla a ruční práce
Kde: Areál chovatelů Votice - nad benzínkou 
Oktan od 8,30 hodin
22. 6. - 23. 6.
Víkend v sedle
Kde: Bučovice u Votic - Stáj Artuš
Informace na: m.splavec@zajiceknakoni.cz

Ladislava Kotková - Agentura J. L. M.
Akreditované vzdělávací zařízení v oblasti zdravotní a sociální
Benkova 1696, 149 00 Praha 4
Tel.: 608 207 874

Program registrovaných školících akcí (registrace ČSA) pro střední  

zdravotnický personál na I. pololetí 2013 ve Voticích

Místo konání: Dům s pečovatelskou službou, Pražská 745, Votice

25. května 2013 od 9,00 hodin

Primárně degenerativní demence, AD, senilní a presenilní, Parkinson, vaskulární demence, 
smíšené demence, frontotemporální demence, sekundární demence.
Lektor: Bc. Jana Helikarová

Cena každého jednotlivého semináře je 430,- Kč



ročník XXIII, číslo 09 Votické noviny strana 11Votické noviny

����������
���������

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

15.ro�ník

MKC VOTICE
po�ádá
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START: VOTICE
OD HASI�ÁRNY

CÍL: SRBICE PROGRAM:
SKÁKACÍ HRAD

PÁRTY VELKÁ SKLUZAVKA
PROCHÁZKA PLNÁ HER A SOUT��Í,

V CÍLI NA VÁS �EKÁ
SLADKÁ ODM�NA
KAPELA POPRASK

NA PROGRAMU SE BUDOU TAKÉ PODÍLET: 
OB�ANSKÉ SDRU�ENÍ VALKÝRA, JUNÁK VOTICE, SOKOL VOTICE, 

LUKOST�ELECKÝ KLUB VOTICE A STATEK VOLEVE�.
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Děkujeme všem, kteří posílají příspěvky do Votických novin.
Příští číslo vyjde 24. května, uzávěrka dalšího čísla bude 16. května

Příspěvky a inzeráty můžete posílat na adresu: MKC Votice, Komenského nám. 177
e-mail do redakce:  noviny@votice.cz

ŠkolníkŠkolník
Jaro v MŠ ve Voticích

DEN ZEMĚ
Votice - Tak jako každý rok i letos si naše 

škola připomněla Den Země. Celý projekt se 
konal během měsíce dubna, kdy jsme uklízeli 
školní pozemek, mapovali jsme znečištěné lo-
kality v okolí Votic, malovali jsme na soutěž 
Přání pro Zemi.

Hlavní program se konal v pondělí 22. dubna 
2013. Nejprve jsme navštívili skládku ve Voti-
cích. Zde nás pan Kymla a pan Voldřich z firmy 
Compag provedli celou skládkou, vše nám ukázali 
a vysvětlili. Dozvěděli jsme se od nich spoustu 
zajímavých informací. Tímto bychom jim chtěli 
moc poděkovat za pěknou exkurzi.

Další program pokračoval již ve škole. Paní 
učitelky pro nás připravily vědomostní soutěže, 
stolní hry, pracovní listy a film s ekologickou 
tématikou. Celé odpoledne nám rychle uteklo 
a velmi se nám líbilo.

Žáci 9. ročníku ZŠ, Smetanova 153, Votice

Sběr hliníku v Základní škole Votice
Votice - Žáci šestých tříd ve středu 24. dubna 2013 připravili k odvozu 65 pytlů (277 kg) s hli-

níkovým odpadem, který nasbírala celá ZŠ Votice.
Votice - Žáci šestých tříd ve středu 24. dubna 2013 připravili k odvozu 65 pytlů (277 kg) s hli-

níkovým odpadem, který nasbírala celá ZŠ Votice.
Votice - Žáci šestých tříd ve středu 24. dubna 2013 připravili k odvozu 65 pytlů (277 kg) s hli-

Tento odpad si odveze firma, která hliník přepraví do sběrného parku, kde ho roztaví a použije na 
nové výrobky.

Získané peníze za odpad škola použije na nákup např. pomůcek pro přírodovědný seminář.
Tomáš Randa, 6.B ZŠ Votice

Připraveno k odvozu. Foto: Archiv: ZŠ Votice

Hliníkový sběr. Foto: Archiv: ZŠ Votice
Na skládce ve Voticích. Foto: Archiv ZŠ Votice, 
ul. Smetanova

Jaro v MŠ ve Voticích
Votice - Během jarních měsíců se v naší MŠ uskutečnilo několik akcí 

pro děti. Byly to akce jak výukové, tak i veselé a zábavné.
V březnu proběhla ve všech třídách velikonoční dílna, kde děti společně 

se svými rodiči tvořily z proutí, vajec, papíru i z látek. Své výrobky si od-
nesly domů.

Během března přišla za dětmi lektorka z votické fauny Jana Volková, která 
měla pro děti připravený výukový program na téma „Ptačí zpěv“. Setkání 
jsou vždy velice příjemná a děti se na ně těší.

Na začátku dubna čekalo na děti milé překvapení v podobě pohádky 
plné písniček s názvem „Máme rádi zvířata“. Během pohádky se dozvěděly 
o zvířátkách a jejich mláďatech a o spoustě z nich si za doprovodu kytary 
zazpívaly.

V průběhu dubna přijel za dětmi také kašpárek Nazdárek, který si s nimi zo-
pakoval silniční pravidla a různé dopravní situace. Zábavnou formou si tak děti 
připomněly, jak se mají chovat na ulici a jak je důležitá helma a reflexní vesta.

Velmi milé a příjemné setkání proběhlo v dalším dubnovém týdnu. Na děti 
čekala naše paní knihovnice Vlaďka Kramperová, která jim ukázala upravené 
a obnovené prostory votické knihovny a seznámila je s možnostmi, které místní 
knihovna nabízí všem čtenářům. Na závěr návštěvy přečetla dětem pohádku 
a rozloučila se s nimi s přáním brzkého shledání.

Za zmínku také stojí, že v průběhu celého měsíce dubna jezdí předškolní děti 
na pobyty do solné  jeskyně do Sedlčan a troufáme si říci, že se jim tento program 
opravdu líbí a jezdí tam rády.

Ivana Vávrová

Zapojily se i maminky. Foto: Archiv: MŠ Votice V knihovně. Foto: Archiv: MŠ Votice V solné jeskyni. Foto: Archiv: MŠ Votice

ZVĚSTOV 
včera a dnes

od Jaroslavy Pospíšilové

v prodeji v MKC, cena 280,- Kč
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Projekt „Veselé zoubky“ na votické škole
Votice - Základní škola Votice si ve spolupráci s PR oddělením dm drogerie markt s.r.o. připra-

vila pro žáky prvních tříd vzdělávací program „Veselé zoubky“. Tento program získal od České 
Votice - Základní škola Votice si ve spolupráci s PR oddělením dm drogerie markt s.r.o. připra-

vila pro žáky prvních tříd vzdělávací program „Veselé zoubky“. Tento program získal od České 
Votice - Základní škola Votice si ve spolupráci s PR oddělením dm drogerie markt s.r.o. připra-

stomatologické komory oprávnění používat Pečeť České stomatologické komory. 
vila pro žáky prvních tříd vzdělávací program „Veselé zoubky“. Tento program získal od České 
stomatologické komory oprávnění používat Pečeť České stomatologické komory. 
vila pro žáky prvních tříd vzdělávací program „Veselé zoubky“. Tento program získal od České 

Společnost dm zaslala na školu pro všechny žáky balíček, který obsahoval pomůcky ke správné 
péči o chrup. Součástí tohoto projektu byl i vzdělávací materiál, kde se děti dozvěděly zásady prevence 
vzniku zubního kazu, co je to zubní kaz, jak má probíhat správná péče o zuby a nacvičily si techniku 
čištění zubů. V balíčku nechyběla ani zábava. Děti se mohly podívat na zábavně - vzdělávací film „Jak 
se dostat Hurvínkovi na zoubek“, který byl natočen ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka.

Celým programem „Veselé zoubky“ provedly prvňáčky jejich třídní učitelky v hodinách prvouky, 
výtvarné výchovy a českém jazyce. Tomuto tématu se budou věnovat ve svých hodinách i nadále, 
protože správná péče o chrup je nedílnou součástí zdravého životního stylu.

Více o tomto programu naleznete na: www.dm-drogeriemarkt.cz
Kratochvílová M. ZŠ Votice

GIPSY ve votické škole
Votice - Čtvrteční dopoledne 11. dubna si žáci 

4. až 9. ročníků ZŠ Votice, Pražská zpestřili hu-
Votice - Čtvrteční dopoledne 11. dubna si žáci 

4. až 9. ročníků ZŠ Votice, Pražská zpestřili hu-
Votice - Čtvrteční dopoledne 11. dubna si žáci 

debním vystoupením Radoslava Bangy, známého 
také pod pseudonymem GIPSY.

Program Když chceš, tak to dokážeš, zaměřený 
na prevenci rizikového chování, se koná pod zá-
štitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva 
Moniky Šimůnkové. Motivuje žáky k aktivnímu 
a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, 
xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality 
a dalších variant rizikového chování.

Pro žáky byla zajímavá forma vystoupení za-
ložená na autentickém životním příběhu Radka 
Bangy spojená s hudbou. Program vypovídal 
o problematickém rodinném zázemí očima dítěte, 
upozorňoval na velmi tenkou hranici mezi menši-
nou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího 
a horšího, nutil žáky k zamyšlení a motivoval je 
k toleranci, přibližoval jim  situace, které je mohou 
vést k závislosti na alkohol, drogy a další návykové 
látky, upozorňoval je na důsledky, které s sebou 
závislost, násilí a kriminalita nese.

Radoslav Banga je rapper, hudebník, zpěvák Radoslav Banga je rapper, hudebník, zpěvák 
a textař romského původu. Přestože dostal do vínku a textař romského původu. Přestože dostal do vínku 
nálepku „nepřizpůsobivé menšiny“, sociálně slabší 
podmínky a drobnější tělesný vzrůst, nezabránilo 
mu to, aby zúročil svůj talent. Naopak se tyto 
zdánlivé handicapy staly hnacím motorem v jeho 
úsilí něco dokázat.

Se svou skupinou Gipsy.cz vystoupil již v téměř 
dvaceti zemích světa (kromě ČR také v Německu, 
Anglii, Švýcarsku, Belgii, ale např. i Koreji, Číně 
a Austrálii). Získal několik tuzemských i meziná-
rodních prestižních ocenění a v roce 2007 se stal 
ambasadorem kampaně EU Evropského roku 
rovných příležitostí.
Z hodnocení žáků je zřejmé, že se jim tento 
program velice líbil a ovlivnil je.
5.B
„Čtvrteční vystoupení se nám moc líbilo. Bylo 
hezké, jak Radek Banga kombinoval zpěv s vy-
právěním. Nejvíc se nám líbila píseň Desperado. 

Také bylo hezké, jak vyprávěl špatné příhody 
z jeho života, převáděl je do legrace, abychom to 
lépe chápali a brali si z toho příklad.“
7.A
„Mě to bavilo, udělala jsem si nový pohled na další 
lidi a bylo to dobře propojený s muzikou. Bylo by 
pěkné, kdyby ještě přijel.“
8.A
„Ten kluk má charisma a je na to, co si prožil 
strašně otevřenej a příjemnej. Jeho výstup byl 
dost dobrej a upřímnej. Strašně mi to otevřelo 
oči, co doma vlastně mám a kolikrát si toho ani 
nevážim. I když to podle mě bylo krátký, mělo to 
na mě dopad.“
8.B
„Radkův program se mi líbil. Mluvil s námi naprosto 
otevřeně a upřímně. Je hezké, jak dokáže ze svého 
příběhu a věcí, které se mu přihodily, vytvořit na-
prosto úžasnou muziku. Příběhu, který je smutný, 
ale nebýt jeho, nebyl by žádný Gipsy.“

Za ZŠ Votice H. Poskočilová, 
metodik prevence rizikového chování.

Společné foto dětí. Foto: P. uč. Čeňková

S Radoslavem Bangou. Foto: K. Zoulová, 8.B ZŠ Votice

Veselé zoubky. Foto: P. uč. Čeňková

Přání pro Zemi
Votice - Říká se, že Země je naše matka živitelka. 

Země nás stvořila a my bychom jí za to měli děkovat 
a uctívat ji. Toto velké dílo, které stvořila, trvalo 
mnoho let. Ze začátku bylo jen rostlinstvo a zvířata, 
ale Země nám dala podmínky, aby vzniklo lidstvo. 
Postupem času se člověk z primitivního tvora vy-
vinul do kultivované inteligentní bytosti. 

Všichni na světě nemají stejné podmínky z hlediska 
peněz a možnosti chodit do školy a vzdělávat se. Přes 
toto všechno by se každý z nás měl snažit zachovávat 
to málo z krásy přírody, co nám zde zbylo. 

Nyní si uvědomujeme, že za tu dobu od našeho 
vzniku uplynulo mnoho let a co všechno jsme zničili. 
Chtěli bychom vrátit čas zpět a napravit chyby, které 
jsme napáchali. Ovšem to nejde, a proto se snažíme 
zachovat to poslední málo, co nám z naší planety 
zbylo. Někteří lidé mají zavřené oči a nevidí tu krásu, 
proto bychom měli ukázat, co se na Zemi zachovalo. 
Pomoci jim pochopit tu složitou komunikaci mezi 
přírodou a člověkem, tu složitou symbiózu, která se 
na Zemi odehrává, a společně se z toho radovat. 

Hana Čalounová 12 let 7. B ZŠ Votice

Přání pro Zemi
Ty Země milovaná naše,
měj stále tak dobré srdce.

Nechť je tu více spravedlnosti,
jídla, pití a hojnosti.

Ať tady tolik zvířat nevymírá
a jsi krásná, čistá, dobrá.

Chraň naše prostředí, svou maličkost.
Tož nevidíš své utrpení a lidskou paličatost?

Vždyť přicházíš o kus sebeVždyť přicházíš o kus sebe
a zhoršuješ tak víru v Tebe.a zhoršuješ tak víru v Tebe.
Máme Tě rádi a Ty to víš,
víme i to, že nám rozumíš.

Tak proč? Ptám se pořád dokola,
vždyť Ty jsi naše Země - opora.

Proto Ti přejeme ze srdce jen to nejlepší,
ať se lidé na celém světě polepší.

Tereza Kudrnová 13 let 7. A ZŠ Votice

Žákyně votické školy uspěly 
ve výtvarné a literární 
soutěži Přání pro Zemi

Votice - Naši žáci se v hojném počtu zúčastnili 
výtvarné a literární soutěže pro základní a střední 
školy okresu Benešov na téma Přání pro zemi. Soutěž 
vyhlásila Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník 
a Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. 
vyhlásila Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník 
a Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. 
vyhlásila Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník 

Nejlepší práce můžete shlédnout v Podblanickém 
ekocentru ČSOP Vlašim od 20. dubna do 17. května 
2013. Vernisáž výstavy žákovských a studentských prací 
s vyhlášením výsledků se konala 20. dubna 2013 v rámci 
oslav Dne Země v Podblanickém ekocentru.

Druhé místo v literární soutěži obsadila Hana Ča-
lounová ze 7. B, která napsala úvahu na dané téma. Na 
třetím místě se umístila Tereza Kudrnová ze 7. A se 
svou básní Přání pro Zemi. Zvláštní ocenění ve výtvarné 
kategorii získala Veronika Drábková z 9. A.

Mgr. Kateřina Neužilová, ZŠ Votice

Veronika Drábková - Přání pro zemi. Foto: Archiv: ZŠ Votice
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Žáci ZŠ Votice získali 
1. místo v okresním kole 

fotbalového turnaje
Votice - Dne 17. dubna 2013 žáci 2. a 3. tříd 

vyhráli okresní kolo v McDonald´s Cupu, které 
se konalo v Benešově.

Několik let se tohoto turnaje pravidelně zú-
častňujeme. Do krajského kola, které se hraje 
23. května 2013 ve Vlašimi, postupuje pouze vítěz, 
což se nám povedlo v letošním roce poprvé.

Na turnaji bylo 14 družstev rozděleno 
do 4 skupin. Naši skupinu se nám podařilo vyhrát. 
Ve čtvrtfinále jsme se střetli se silným soupeřem -  
žáky ZŠ Jiráskova Benešov. Utkání bylo vyrovnané, 
v náš prospěch rozhodly až penalty. 

V semifinále na nás čekala Vlašim. Výhra 
1:0 nás posunula do vytouženého finále. O pohár 
a postup do krajského kola jsme bojovali s fotbalisty 
ze ZŠ Bystřice. Po závěrečném hvizdu propukla 
ve votickém týmu obrovská radost. VYHRÁLI 
JSME!

Hráči: Koutek Karel, Čaloun Petr, Matoušek 
Martin, Mudra Jakub, Krupka Tomáš, Budil Ma-
rek, Skála Petr, Vrtiška Dominik, Budil David, 
Sigmund Tomáš, Filip Adam. Zásluha na tomto 
velkém úspěchu a naše poděkování patří pánům 
Koutkovi a Budilovi, kteří si udělali čas a kou-
čovali zápasy. Dne 23. května 2013 jedeme do 
Vlašimi. Krajského kola se zúčastní osm družstev. 
Přejeme našim fotbalistům krásné zážitky a hezké 
umístění.

Miluše Kachlíková a Irena Čeňková, 
učitelky ZŠ Votice

Oslava Dne Země
Miličín - Den Země zorganizovali MOP Vydra 

se ZŠ a MŠ Miličín v úterý 16. dubna ve školním 
Miličín - Den Země zorganizovali MOP Vydra 

se ZŠ a MŠ Miličín v úterý 16. dubna ve školním 
Miličín - Den Země zorganizovali MOP Vydra 

areálu, kde byly pro děti připravené tvořivé 
dílny, soutěže a hry. Děti si zaskákaly panáka 
a gumu, zasoutěžily v čáře a v házení tenisových 
míčků do ošatky, vyrobily si věnečky, ….

Den Země byl obohacen o soutěž z Recyklo-
hraní. V rámci příprav oslavy Dne Země vytvořili 
mladí ochránci z MOP Vydra dvě ekologické vlajky 
s jarními motivy, které evokovaly sběr a recyklaci 
starého elektra.

Jana Slabá Janoutová

MŠ Jankov zná své výtvarné talenty
Jankov - Mateřská školka v Jankově se zúčastnila výtvarné soutěže s názvem ,,Naše školka“, 

určené pro děti z mateřských škol v regionu Středních Čech. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázek 
Jankov - Mateřská školka v Jankově se zúčastnila výtvarné soutěže s názvem ,,Naše školka“, 

určené pro děti z mateřských škol v regionu Středních Čech. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázek 
Jankov - Mateřská školka v Jankově se zúčastnila výtvarné soutěže s názvem ,,Naše školka“, 

formátu A4.
Děti si pro své výtvarné dílo mohly zvolit libovolnou techniku i místo ve školce. Vítězkou 1. kato-

gorie se stala Karolínka Burdová, která si hrdě převzala svou cenu i sladký dort, o který se samozřejmě 
rozdělila se svými kamarády. Nejen Karolínka však dosáhla velkého úspěchu. Naše gratulace patří také 
Natálce Dusilové, jejíž obrázek se dostal mezi deset nejlepších. Výherkyni blahopřejeme a doufáme, 
že v mateřské škole brzy objevíme další nadané výtvarné talenty.

kolektiv MŠ 

Výherkyně s diplomem. Foto: R. TopinkováVýherkyně s cenou za první místo. Foto: R. Topinková

Jankovští šesťáci ve votické knihovně
Jankov - V pondělí 8. dubna 2013 jsme strávili příjemné dopoledne ve votické knihovně. Na prohlídku 

nově zrekonstruovaných prostor se postupně vypravili i ostatní žáci jankovské školy. Paní knihovnice nám 
ukázala nové vybavení knihovny a vyprávěla, jak se stěhovaly knihy před rekonstrukcí. 

Všichni jsme si uvědomili, že to byla velmi namáhavá práce, která se ale vyplatila. Po prohlídce jsme se usadili 
v jedné z místností a povídali jsme si o českých i zahraničních autorech. Své znalosti jsme uplatnili v několika 
kvízech, které pro nás paní knihovnice připravila.

Návštěva votické knihovny byla velmi zajímavá. Všichni jsme byli překvapeni, jak je to tam krásné.
Lucie Neradová, 6. třída

Exkurze do jižních Čech
 Jankov - Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna, jsme si v Jankově trochu posunuli a oslavili 

jsme ho už 18. dubna. Celý druhý stupeň se totiž vypravil do překrásných jižních Čech, aby se dozvěděl 
 Jankov - Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna, jsme si v Jankově trochu posunuli a oslavili 

jsme ho už 18. dubna. Celý druhý stupeň se totiž vypravil do překrásných jižních Čech, aby se dozvěděl 
 Jankov - Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna, jsme si v Jankově trochu posunuli a oslavili 

něco o zdejší přírodě.
Naším prvním cílem se stalo městečko Třeboň. Když jsme sem dorazili, navštívili jsme ekocentrum v areálu 

zámku. Tady jsme si vyslechli zajímavou přednášku o Třeboňsku od paní, která nás celý den doprovázela na našich 
výpravách. Poté jsme pokračovali dál, a to do malé vesničky jménem Cep. V jejím okolí se nacházejí pískovny, 
které sloužily k těžbě písku. Několik jsme jich navštívili. První byla plná tůní, ve kterých jsme pozorovali žáby 
a čolky. Po této prohlídce jsme nastoupili zpátky do autobusu a zastavili jsme se na dalších pískovnách. Jedna 
z nich je dosud využívána k těžbě písku. Nejvíce se nám však líbila opuštěná pískovna, kde jsme se mohli volně 
proběhnout po haldách písku. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u rozvodí řeky Lužnice. 

Prohlídka Třeboňska se velmi vydařila také proto, že po celý den hřálo sluníčko. Moc jsme si tuto exkurzi užili 
a těšíme se, že si v budoucnu podobný výlet ještě zopakujeme.

Iveta Žáková, 7. třída

Policie ČR v MŠ Jankov
Jankov - Dne 24. dubna 2013 navštívili mateř-

skou školku v Jankově příslušníci policie z Votic. 
Děti měly z jejich náštěvy velkou radost nejen 
proto, že si mohly vyzkoušet policejní výstroj 
a pravá pouta, ale také proto, že se dozvěděly 
spoustu užitečných informací o dopravě, doprav-
ních značkách i semaforu a zjistily, že u policie 
mohou pracovat i ženy. 

Děti se vžily do kůže řidičů tím, že podstoupily 
dechovou zkoušku, která jim na tvářích vykouz-
lila úsměv. Nejvíce je však zaujala prohlídka auta 
městské policie a k němu patřících sirén. Děku-
jeme příslušníkům policie za krásné dopoledne 
a také městské policii za zapůjčení a prohlídku 
policejního vozu. 

kolektiv MŠ

Ukázka dopravního značení. Foto: R. TopinkováS policisty. Foto: R. Topinková

Vítězný tým ZŠ Votice. Foto: M. Kachlíková 

Skákání s gumou. Foto: J. Slabá Janoutová
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Dopisy čtenářůDopisy čtenářů

Prosíme přispěvatele, aby své články nezapomínali 
podepisovat a u fotografií uváděli popisek a jméno 

autora, dále prosíme o zasílání fotografií 
v JPEG nebo PDF v minimálním rozlišení 250 MPIX, 

v opačném případě budou nekvalitně vytištěné.
Děkujeme. 

Redakce Votických novin

Rostliny pro zdraví 
a ovocnářská poradna 

P. Kumšty

pondělí 13. května 
a 27. května

od 9,00 do 11,00 hodin
V Městském kulturním 

centru ve Voticích
(přízemí staré radnice)

Poradna je poskytována 
zdarma

„Cestička k domovu známě se vine……“, aneb Likvidace černé skládky 
„za garážemi“

Vážení čtenáři, původně jsem nechtěl nikde hlásat 
a chlubit se, že jsem někde něco uklidil, avšak minulé 
číslo VN mě, v dobrém slova smyslu,  popudilo, abych 
se s vámi podělil o nedávnou zkušenost. Inspirovaly 
mě k tomu články pana R. Andrese o mapování čer-
ných skládek a také trochu postesknutí šéfredaktorky 
VN J. Spálenkové o malém počtu autorů pozitivně 
laděných článků. A shodou okolností i řeči o tom, 
jak jeden nejmenovaný votický spolek uklidil černou 
skládku za garážemi….

Tedy k věci. O černých skládkách obecně, respektive 
o jejich výskytu, ekologickém, estetickém a zdraví ohro-
žujícím dopadu zejména pro děti a čtyřnohé miláčky, 
jste se mohli dočíst v minulém čísle. Zde se dočtete, jak 
se dá během dvou hezkých odpolední zatočit s tím, co 
během roku odhodili ve svém volném čase debatující 
žáci vyšších ročníků základní školy či středoškoláci, 
ale i děti mladší. Kdo z votických pejskařů, rybářů, 
cyklistů či ostatních pěších by neznal zkratku vedoucí 
od garáží na louku směrem k rybníku Pilař, chcete-li 
k vlaku? Přímo v ústí této pěšinky ven z města posedává 
pravidelně na zídce i na trávě naše mládež a oddává se 
všemožným radovánkám…. Že se přitom musí dodr-
žovat pitný režim, je naprosto v pořádku. Škoda jen, že 
blízké kontejnery na tříděný odpad u Melicharovi ulice 
jsou až za rohem a tak nesmírně daleko, a kolem nich 
domů se půjde až později…. Otázkou tedy zůstává, 
zda prázdné obaly jen tak pohodit, ať již zmáčknuté či 
nikoli, nebo je chlapci stačí ještě něčím naplnit, a nebo 
- ty skleněné - rovnou nerozbít…? Papírky a obaly 
od sladkostí, slaností nebo krabičky od cigaret - to je 
přece standard - ty se neřeší nikde!

Sečteno a podtrženo - votické děti a mládež 
od minulého léta, kdy v těchto místech založily požár, 
neboť si s odpadky již nevěděly rady, opět nahromadily 
a poházely pod bezinku a do nejbližšího okolí dva velké 
pytle (120 l) PET lahví a jiných plastů, pytel kartonových 
obalů, pytel netříditelného odpadu, dva kbelíky skla, 
střepů a skleněných lahví, půl pytle plechovek - ty do 
druhého dne záhadně zmizely i s pytlem (pravděpo-
dobně někomu poslouží na nákup nových zásob… J ), 
hromádka železa - ta zmizela spolu s plechovkami…, 
hromada ulámaných větví - ta zatím čeká na nějakou 
rozumnou likvidaci či poslouží pro další požár…, 
a dále - ale v tom již nejsou pravděpodobně děti ale 
dospělí - hromada hnijících jablek, stavební zavážka 
a hromady loňského zahradního odpadu…

Likvidace zabrala jednomu pracujícímu otci 
od rodiny a sousedce (důchodkyni) dohromady ve dvou 
„volných“ odpolední  po hodině práce. Dále zmíněný 
počet pytlů a dvoje pracovní rukavice. Také nás to ale 

stálo, bohužel, ironický posměch některých kamarádů, 
kteří nás při tom viděli a říkali, že to uklízíme zbytečně.  
A co je nám odměnou? Dobrý pocit z hezky uklizeného 
místa, kudy chodí denně lidé za rekreací, možná i do 
školy či práce, a kde se dál schází mládež. K milému 
překvapení ale zatím přestala pohazovat to, co dříve. 
Buď si odpadky odnáší s sebou, nebo zpravidla končí 
v černém pytli, který poněkud hyzdí místo, avšak je 
tam ponechán jako „památník“ snad již bývalé skládce, 
právě pro tyto účely.

Otazníkem pro nás jen zůstává, proč podobná veřejná 
místa, která jsou dokonce součástí samotného města  ne-
uklidí město samo například formou obecně prospěšné 
práce (pochybuji, že o tom nikdo neví, přinejmenším 
městská policie by měla mít terén zmapovaný)? Nebo 
proč se toho s hrdostí nezhostí nějaký votický spolek 
či sdružení, jež mívají podobné aktivity ve svých 
stanovách? To ale jen malé postesknutí….  

Závěrem chci tedy povzbudit každého, kdo sebere 
byť sebemenší papírek, že to nedělá zbytečně, i když 
se mu třeba jiní smějí. A dále chci požádat každého, 
kdo sebemenší papírek odhazuje, aby zkusil kousek 
popojít a třeba uvidí za rohem koš nebo popelnici, kam 
takové věci patří a normální lidé je tam dávají.

Tomáš Němeček

Pohozené odpadky. Foto: T. Němeček

Uklizený prostor. Foto: T. Němeček

Vyfoťte skládku!
Voticko - Článek pana Němečka mě přinutil 

Vyfoťte skládku!
Voticko - Článek pana Němečka mě přinutil 

Vyfoťte skládku!

více se rozhlédnout kolem sebe. Ono je dívání se 
a „dívání se“. Je pravda, že některé negativní 
věci nebo situace prostě nevidíme, protože je 
vidět nechceme. Přesto by bylo dobré je ukázat 
ostatním, třeba jako odstrašující příklad. Pokud 
naleznete černou skládku, vyfoťte ji a fotografii 
pošlete k nám do redakce. Pokusíme se zjednat 
nápravu alespoň tím, že o ní uvědomíme městský 
úřad a vlastníka pozemku.

Černou skládku, která nebyla nikdy povolena 
a není ani nikde registrována a přesto je poměrně 
značného rozsahu, lze vlastně odstranit jen na 
náklady vlastníka. Ve většině  případů je obtížné 
získat na sanaci skládky finanční prostředky. 
Náklady by měl hradit ten, kdo na místo odpady 
nelegálně uložil. To se však ve většině případů 
nedaří zjistit. Další povinnost má majitel pozemku, 
který se musí o svůj majetek řádně starat a do-
stupnými prostředky ukládání odpadů zamezit. 
Z uvedeného vyplývá, že skládku by měl odstra-
nit majitel pozemku v možné spolupráci s obcí 
(ve většině případů se jedná o komunální odpad, který 
na pozemek odložili občané). Pokud by se jednalo 
o obecní pozemek, šly by veškeré výdaje za obcí.
Legislativa však tyto případy jednoznačně ne-
řeší. 

Jana Spálenková

Černá skládka v lese ve směru na Jestřebice. Foto:
J. Spálenková
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Z přírodyZ přírody

Už víte kam na tábor? 
Pojeďte s námi na Bezva tábor!

Arneštovice u Pelhřimova
10. srpna - 24. srpna 2013, cena 4 990,- Kč

Hledání ztraceného času
Bližší informace www.bezvatabor.cz

Přihlášky a další informace Jan Žaloudek, 723 662 490

Chcete mě?
Bučovice - 23. dubna se v Bučovicích u Votic 

na statku Stáje Artuš natáčel další díl pořadu 
Chcete mě? 

Stejně jako v minulých letech, i letos se štáb 
filmařů přijel zeptat Zajíčka na koni, co je u něj 
nového - kolik se narodilo hříbátek, co přibylo 
na tábořišti pro děti, jaké programy letos Zajíček 
chystá a jak se daří jeho klientům.

A rozhodně bylo o čem mluvit a na co se dí-
vat. Své jezdecké a skokanské umění například 
předvedly klisna Sára s 12-letou Ivetkou, s jejíž 
pěstounskou rodinou Zajíček na koni dlouhodobě 
spolupracuje. Pořad Chcete mě? se Zajíčkem na 
koni se bude vysílat 12. května na ČT 2.

www.zajiceknakoni.czwww.zajiceknakoni.cz

MOP Vydra Miličín
Miličín - Mladí ochránci, přesněji 22 mladých 

ochránců, si oslavy Dne Země právem zasloužili, 
neboť celý rok se snažili právě Zemi dávat dárky 
ve formě užitečných činů po celý rok. Během roku 
uklízeli veřejná prostranství, zasadili stromky. 
V zimě přikrmovali ptáčky do krmítek a před 
vánocemi vyhlásili soutěž o Ozdobení ,,vánoč-
ních“ stromečků pro zvířátka a sami si také 
ozdobili a tak zvířátkům přilepšili.

Pro děti ze ZŠ a MŠ Miličín vyhlašovali soutěže, 
zorganizovali mnoho akcí v rámci mimoškolních 
aktivit. Sami se zúčastnili mnoha projektů a sou-
těží. Za zmínku stojí celoroční dokumentace rok 
života pozorovaného vybraného stromu v Miličíně 
za účelem účasti v soutěži „Rok našeho stromu“, 
kterou vyhlásila Ochrana fauny ČR. Díky vytr-
valému pozorování a zachycování proměn získali 
1. místo v této soutěži. Pro zajímavost celoročně 
dokumentovaný strom byl buk lesní, lat. Fagus 

silvatica, na Hájkově náměstí v Miličíně. Za odměnu 
získali mnoho cen, ale tou nej… byl stromek lípy, 
kterou vysadili do kontejneru na školní zahradě 
a hledají vhodné místo k zasazení. 

Ve své užitečné práci budou pokračovat dál 
i v následujícím roce a rádi mezi sebou uvítají 
nové zájemce.

MOP Vydra Miličín

Kulinářské okénkoKulinářské okénko
Stévie patří 

do zdravé kuchyně
Stévie sladká, je další novinkou v českých 

obchodech. Její historie je nejen dlouhá, ale 
i velmi bohatá. Rostlina je původem z pralesů 
Paraguaye a Brazílie, kde ji domorodé kmeny 
známé jako Guarání používali nejen jako sla-
didlo, ale i jako lék.

Sladivé látky napříkla steviosid nebo rebaudiosid 
obsahuje celá rostlina mimo kořenů, nejvíce jich 
obsahují listy. Steviosid jste již možná ochutnali, 
v některých zemích je hojně využíván v cukráren-
ském průmyslu, používá se i k oslazení žvýkaček 
a zubních past. Studie ukazují, že stévie je velmi 
vhodná jako sladidlo pro cukrovkáře, lidi trpící 
hypertenzí a také prý pomáhá uzdravovat dásně. 

K dostání v obchodech (i těch votických) je 
mladá rostlinka stévie, která ovšem naroste na pade-
sát až sto centimetrů a při správném přezimování je 
víceletá. Stévii můžete pěstovat ve velkém květináči 
nebo ji zasadit přímo do země (vyžaduje polostín), 
není vhodná pro domácí pěstování, protože bez 
slunce obsahuje méně sladivých látek.

 Z jedné rostliny můžeme nasušit až půl kila 
lístků, které se používají k oslazení nápojů. Zřejmě 
se hodí i k vaření, protože sladivé látky v ní ob-
sažené jsou stálé i za tepla, nemění se jejich PH 
a nekvasí. Tak daleko s touto rostlinkou nejsem, 
ale v horkých nápojích je výborná, chystám se 
vyzkoušet i mojito.

Nela Mustafov

Stévie patří do zdravé kuchyně. Foto: N. Mustafov

Mladí ochránci. Foto: J. Slabá Janoutová

Středočeský souboj 
mladých včelařů

Hrachov - Oblastní kolo prestižní včelařské soutěže Zlatá včela, kterou každoročně pořádá 
Český včelařský svaz, se v letošním roce konala ve spolupráci s Ochranou fauny ČR v novém 

Hrachov - Oblastní kolo prestižní včelařské soutěže Zlatá včela, kterou každoročně pořádá 
Český včelařský svaz, se v letošním roce konala ve spolupráci s Ochranou fauny ČR v novém 

Hrachov - Oblastní kolo prestižní včelařské soutěže Zlatá včela, kterou každoročně pořádá 

areálu záchranné stanice v Hrachově. 
Ve čtvrtek 25. dubna přijelo změřit své síly ve včelařské teorii i praxi téměř šedesát mladých včelařů. 

Začínající včelaři se na tuto soutěž, ale i budoucí samostatnou praxi, připravují v rámci včelařských 
kroužků. Nabitý program byl zahájen v ranních hodinách prezentací účastníků a rozdělením soutěžících 
do dvou kategorií dle věku. Někteří z nich si museli na tento „velký den“ opravdu přivstat, protože je 
čekala daleká cesta z Městce Králové, Mšena či Všetat. Následoval vědomostní test a určování mikro-
skopických preparátů. Po obědě všichni soutěžící absolvovali krátkou stezku, kde byla připravena tři 
stanoviště, na kterých lektoři prověřili znalosti týkajících se botaniky, včelařských pomůcek a praxe. 
Prvenství v kategorii starších i v letošním roce obhájila Marie Machačová. Stříbrnou příčku vybojovala 
Barbora Vrbová a na třetím místě se s krásným náskokem jedenácti bodů umístil Jaroslav Houdek. 

Lucie Spálenková 

Vítězná trojice postupující do ústředního kola. Foto: 
J. KocíkováZahájení oblastního kola Zlaté včely. Foto: J. Kocíková

Soutěžní stanoviště Včelařská praxe. Foto: J. Kocíková
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Hasičské okénkoHasičské okénko

Policejní okénkoPolicejní okénko

Hasiči se připravují  
na okrskové 

soutěže
Region - Na sobotu 11. května si okrsek Votice 

a Heřmaničky naplánoval okrskové soutěže. 
Dobrovolníci z Velkých Heřmanic, Smilkova 

nebo Arnoštovic zamíří do Ješetic. U kapličky 
v osadě patřící k obci Ješetice - v Radíči - pořádá 
místní sbor soutěž od 11 hodin. Napilno mají 
v těchto dnech také hasiči z Votic. Ti pozvali na 
fotbalový stadion například hasiče z Martinic nebo 
Olbramovic. Tady soutěž začne po slavnostním 
nástupu jednotek ve 13 hodin. 

Jana Spálenková

Martiničtí hasiči suší hadice u pomníku. Foto: 
J. Spálenková

Kamion smetl 
autobus

Miličín - Tragicky mohla dopadnout 26. dubna 
srážka autobusu s kamionem v Miličíně.  

Řidič  dálkového autobusu mířícího z Prahy 
do Třeboně s osmatřiceti cestujícími naštěstí 
zareagoval na kamion řítící se z kopce včas.
Řidič kamionu totiž usnul. Bude pravděpodobně 
obviněný z obecného ohrožení. Dvanáct cestujících 
utrpělo řezné rány a poranění očí od rozbitého skla. 
Deset z nich bylo ošetřeno na místě a po dojetí ná-
hradního autobusu pokračovalo v jízdě. Dva lehce 
zranění byli  převezeni do táborské nemocnice.  

Jana Spálenková

Zloděj bude zřejmě 
sázet stromky

Jankov -  V noci z 23. na 24. dubna zmizelo z lesní 
školky v Jankově šest tisíc kusů sazenic stromků. 

Kromě malých smrčků zmizely také tři balíky 
lesnického pletiva. 

Jana Spálenková

Na autobusu vznikla škoda v řádu desítek tisíc korun. 
Foto: J. Spálenková

SportSport

Čarodějnická FITA
Votice - V sobotu 27. dubna 2013 se na votické lukostřelnici konala již tradiční Čarodějnická 

FITA. Je to první venkovní závod v terčové lukostřelbě po dlouhé halové sezóně. I navzdory špatné 
předpovědi se počasí vydařilo a někteří lukostřelci dosáhli velmi kvalitních výkonů, například 
v kadetské FITĚ Marie Horáčková z plzeňského Arcusu výsledkem 1261 bodů či Kateřina Kon-
předpovědi se počasí vydařilo a někteří lukostřelci dosáhli velmi kvalitních výkonů, například 
v kadetské FITĚ Marie Horáčková z plzeňského Arcusu výsledkem 1261 bodů či Kateřina Kon-
předpovědi se počasí vydařilo a někteří lukostřelci dosáhli velmi kvalitních výkonů, například 

čalová ze STARTu Praha v dámské FITĚ 1243 bodů.
v kadetské FITĚ Marie Horáčková z plzeňského Arcusu výsledkem 1261 bodů či Kateřina Kon-
čalová ze STARTu Praha v dámské FITĚ 1243 bodů.
v kadetské FITĚ Marie Horáčková z plzeňského Arcusu výsledkem 1261 bodů či Kateřina Kon-

Slušného výsledku na krátkou FITA sestavu dosáhl i votický Filip Pertlík  649 bodů. Z dalších do-
mácích střelců uvádím Michal Musil 1132 bodů na kadetskou FITU, Filip Štamfr 1067 na žákovskou 
FITU, Radek Trojášek 606 bodů na žákovské krátké, Terezie Votavová 543 bodů v kategorii žákyň 
do deseti let a Richard Krejčí 600 bodů v mladších žácích do osmi let. Celkem se závodu zúčastnilo 
35 lukostřelců ze šesti klubů.

Ing. Petr Heinrich

Offroad  poprvé na Majstrovce
Votice - Tak máme premiéru offroad trialu 

na Majstrovce za sebou, a je třeba napsat, že 
to byl úvod více než povedený. Ale od začátku. 
Terénní auta dostat na Majstrovku byl hlavně 
nápad „offrouďáků“ z Votic Milana a Lukáše 
Oppltových a protože místní terén je opravdu 
ideální, ihned se zde jel druhý letošní závod 
Jihočeského cupu v offroad trialu. 

V pátek bylo připraveno šest sekcí od zdánlivě 
jednoduchých až po úseky budící respekt i mezi 
zkušenými jezdci. A následující sobotu 27. dubna 
se již ráno čekalo, kdo ze třicítky přihlášených 
jezdců dorazí. Asi díky dost divoké předpovědi 
počasí dorazilo jen čtrnáct posádek, ale nakonec 
se ukázalo, že to byl počet tak akorát. Dvanáct 
jezdců se přihlásilo do té „ostřejší“ kategorie spe-
ciál a dvě do mírnější kategorie „leštěnka“. Auta 
byla rozdělena do dvou skupin po sedmi, krátké 
připomenutí pravidel, malé školení rozhodčích a po 
desáté hodině se auta, za velké pozornosti diváků 
rozjela do prvních sekcí. Hned v první sekci se 
posádky přesvědčily, že to žádná nuda nebude, 
některá auta se nedokázala prodrat ani k první 
brance, a komu se to povedlo tak většinou skončil 
na čtvrté brance, která vedla ze svahu se záludně 
skrytými kořeny. A tak se závod vyvíjel po celý den. 
Bodované úseky byly různě dlouhé, od pěti branek 
do osmi ale hlavně velmi členité, což je to pravé na 
trial. Všech šest sekcí ocenili jezdci i diváci jako 

hodně povedené. Více než polovině startujících se 
nepodařilo projet nebo v určeném čase dokončit 
alespoň jednu ze sekcí, což svědčí o náročnosti 
Votického závodu. I jedno ukázkové převrácení 
auta pro diváky proběhlo a offroadově drama-
tických situací bylo po celý den víc než dost. 
V 17 hodin dojela poslední auta v sekcích, proběhlo 
horečné počítání bodů, které posádky nasbíraly 
za celý závod a následovalo předání diplomů 
pro všechny startující i pohárů pro ty nejlepší.
Závody offroad trialu byly na Majstrovce poprvé, 
ale pokud to podmínky jen trochu dovolí, určitě ne 
naposled. Mnoho votických diváků tento automo-
bilový sport vůbec neznalo, přesto vydrželi až do 
konce a to je příslib, že při dalším offroadovém 
klání bude divácká kulisa ještě větší. Zvláštní 
poděkování patří paní Vávrové, pánům Budilovi, 
Maceškovi a Rakovi i Městu Votice za propůjčení 
pozemků k uspořádání závodů. Taktéž poděkování 
patří i sponzorům benešovské firmě Richter Fran-
zel, firmě Votická stavební a Občerstvení Tůma.
Výsledky hlavní kategorie 1) Dušan Dvořák 2) 
Milan Kříž 3) Petr Jindrák 4) Tomáš Zobal 5) 
Vladimír Vodrhánek 6)  Milan Opplt 7) Stani-
slav Říha 8) Libor Sýkora 9) Lukáš Opplt 10) 
Roman Nerud 11) David Houda 12) Zdeněk Opplt 
Kategorie leštěnky 1) Jan Beran 2) David Ma-
ňák.

Za Offroad team Prčice Zdeněk Opplt

VELIKONOČNÍ BADMINTONOVÉ JARO
I. turnaj N. V. S., o putovní pohár - HEŘMANIČKY 2013/hala Votice

Heřmaničky - Votice - Nově vznikající spolek Heřmaničky uspořádal 31. března 2013, další 
turnaj smíšených družstev v badmintonu, kde hlavním cílem všech bylo především motto - zábava 
je víc, než konečný výsledek. Za účasti šesti družstev se bojovalo tři hodiny o konečné turnajové 
umístnění i prvenství, ale úsměv, dobrá nálada a chuť si zasportovat, převyšovalo nad nutností 
vyhrávat. Škoda jen, že se před turnajem musely dva týmy odhlásit z rodinných a pracovních 
umístnění i prvenství, ale úsměv, dobrá nálada a chuť si zasportovat, převyšovalo nad nutností 
vyhrávat. Škoda jen, že se před turnajem musely dva týmy odhlásit z rodinných a pracovních 
umístnění i prvenství, ale úsměv, dobrá nálada a chuť si zasportovat, převyšovalo nad nutností 

důvodů. Naopak, velkým přínosem i zpestřením byla nová „zahraniční“ manželská dvojice, kterou 
tvořila Ilona a Neyko Gerovi (ČR/Bulharsko).
důvodů. Naopak, velkým přínosem i zpestřením byla nová „zahraniční“ manželská dvojice, kterou 
tvořila Ilona a Neyko Gerovi (ČR/Bulharsko).
důvodů. Naopak, velkým přínosem i zpestřením byla nová „zahraniční“ manželská dvojice, kterou 

Po rozlosování turnaje a několika změnách oproti vánočnímu turnaji, se všechny dvojice utkaly 
systémem každý s každým. Naostro začala mezinárodní dvojice Ilona a Neyko Gerovi, proti favori-

Lukostřelci při soutěži. Foto: Archiv: Ing. P. Heinricha Na stupních vítězů. Foto: Archiv: Ing. P. Heinricha
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tům Monče a Karlovi Koutkovým, pak se do bojů 
opřela Dáša Poskočilová s Honzou Bubníkem, 
kteří vyzvali Ilonu Macháčkovou a Pavla Stárka. 
Okouknout nejdéle soupeře mohli tedy Markéta 
a Tomáš Votrubovi, kteří do turnaje zasáhli jako 
poslední dvojice proti také favoritům, Ivetě Slabové 
a Jirkovi Stuchlíkovi(..toho v jednom utkání střídal 
Martin Slaba, ale po nedoléčeném zranění nemohl 
pokračovat a dohrával Jirka).

V 17,00 hodin bylo hotovo, dobojováno a čekalo 
se na vyhlašování výsledků. HP sečetl za pomocí 
ostatních body, plusy i mínusy, připravily se 
ceny, putovní pohár a šlo se vyhlašovat. Celkové 
výsledky turnaje, který se rozhodně díky naprosto 
pohodové atmosféře všech hráčů a pohodě v týmech 
dokonale povedl, byly sečteny, bylo všechno jasné 
a vedoucí turnaje T.Votruba, vyzval HP k vyhlášení 
a předání cen.

 A jak to tedy tentokrát dopadlo?
1. místo Monika a Karel KOUTKOVI 13 bodů, 

4. místo Ilona a Neyko Gerovi 4 body, 2. místo     
Ilona Macháčková / Pavel Stárek 11 bodů, 5. místo 
Markéta a Tomáš Votrubovi 4 body, 3. místo Iveta 
Slabová / Jirka Stuchlík a Martin Slaba 8 bodů, 
6. místo, Dagmar Poskočilová / Jan Bubník 
1 bod.

Po předání putovního poháru a cen všem druž-
stvům, se celá skupina po krátkém občerstvení 
odebrala ke společenské večeři, kde nás v restauraci 
„U Modré Kočky“ mile překvapilo krásné posezení 

a připravené zázemí. Tímto děkujeme personálu za obsluhu a i sportovnímu klubu v tenisové hale, za 
perfektní prostředí a propůjčení salonku pro závěrečné vyhodnocení a občerstvení. Další turnaj máme 
za sebou a to další, …no uvidíme, ale určitě zase něco bude. Za pořadatele díky všem za účast a za 
především kamarádskou a pohodovou společnost, která naše turnaje zdobí. Není přeci důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se, i když každá výhra povzbudí a zvyšuje i tu správnou turnajovou atmosféru. U nás se 
ovšem traduje a budeme ctít, že i ten na posledním místě je vlastně vítěz, bez kterého by náš turnaj, 
nebyl tím správným turnajem.                                     

Za HP, Milan Macháček a všichni ostatní - N.V.S

Stolní tenis

Župní turnaj Louňovice. Foto: Z. Otradovec

Louňovice pod Blaníkem - Dne 13. dubna 2013 uspořádal oddíl 
stolního tenisu Louňovice jedenáctý ročník přeboru Župy Blanické pro 

Louňovice pod Blaníkem - Dne 13. dubna 2013 uspořádal oddíl 
stolního tenisu Louňovice jedenáctý ročník přeboru Župy Blanické pro 

Louňovice pod Blaníkem - Dne 13. dubna 2013 uspořádal oddíl 

muže a ženy.
Zúčastnili se hráči Benešova, Votic, Divišova a domácí. Celkem 30. hráčů.
Konečné pořadí.
Dvouhra muži:    1. Pohnal Jaroslav  Sokol Benešov
                            2. Šturc Jiří         Sokol Benešov 
                            3. Málek Tomáš       Sokol Louňovice
                            4. Lovíšek Luboš   Sokol Votice

Dvouhra žen:    l. Smejkalová Blanka Sokol Votice
                           2.Tichá Vendula        Sokol Louňovice
                           3. Novotná Miroslava Sokol Louňovice
                           4. Novotná Eva        Sokol Louňovice

Čtyřhra: 1. Málek Tomáš-Hazmuka Pavel Sokol Louňovice
               2. Šturc Jiří-Hrazdíra Jiří          Sokol Benešov
               3. Hnátek Jan-Košař Pavel         Sokol Benešov
               4. Smejkalová Blanka-Lovíšek Luboš  Sokol Votice
Turnaj měl dobrou úroveň. Vítězům byly předány Věcné Ceny.

Josef Kahoun

Turistické a cyklistické akce 2013 aneb pojďte 
poznat nejen krásy mikroregionu

Voticko - Se začátkem turistické sezóny vám přinášíme základní 
přehled tradičních akcí pro turisty a cyklisty, které se v roce 2013 
budou konat na území mikroregionu.
18. 5. Pochod Praha-Prčice - 48. ročník slavného pochodu se startem 
i z Votic (pouze dětská trasa) 23 km, Olbramovice (od nádraží ČD) 33 km, 
Miličín (vozíčkářská trasa) 13 km, více informací na www.praha-prcice.cz
8. 6. Pochod Po stopách bitvy u Jankova - 13. ročník akce, které se mohou 
zúčastnit nejen turisté, ale i cyklisté, vás zavede na místa spjatá s nejkrva-
vější bitvou 30leté války a na kontrolních stanovištích vás seznámí a jejím 
průběhem. Trasy pěší 10 a 15 km, cyklotrasa 35 km. Start Jankov náměstí 
8:00 - 9:00. Organizátor: Obec Jankov, www.obecjankov.cz.
15. 6. Cyklotoulka 2013 aneb za poznáním České Sibiře
8:00 - 9:00. Organizátor: Obec Jankov, 
15. 6. Cyklotoulka 2013 aneb za poznáním České Sibiře
8:00 - 9:00. Organizátor: Obec Jankov, www.obecjankov.cz
15. 6. Cyklotoulka 2013 aneb za poznáním České Sibiře

www.obecjankov.cz
 - Projeďte 

se s námi po cyklistických trasách, které vedou krajem České Sibiře 
v okolí města Votice. Připraveny máme 3 trasy - mléčnou 27 km, zku-
šenou 35 km a libovou 55 km. Trasy vedou malebným krajem, silnicí 
i lesem, na trase jsou kontrolní místa i občerstvení. V našich trasách 
si vyberou rodiče s dětmi i nároční cyklisté. Nejdná se o závod, ale 

o pohodový výlet. Na konci výletu získáte titul Cyklotulák i sladkou od-
měnu. Startujeme ze dvora Restaurace U Modré kočky, 8:30 - 9:30. 
21. 9. Bystřická šlápota - Každoroční oblíbená akce mateřského centra 
Kulíšek z Bystřice. Pochod pro všechny okolo Bystřice. Start i cíl je v Bystřici 
- z MC Kulíšek 7:00 - 11:00, trasy v délce 7 km, 17 km a 27 km. Na stanoviš-
tích jsou připraveny přírodovědné úkoly pro děti ve spolupráci s Ochranou 
fauny Votice. Organizátor: MC Kulíšek Bystřice www.mckulisek.cz.

Eliška Melicharová, manažerka Mikroregionu Džbány

Votické noviny hledají sportovního 
redaktora a přispěvatele z oblasti sportu.

Více info: spalenkova@radioblanik.cz

Společné foto po turnaji. Foto: Archiv M. Macháčka



ročník XXIII, číslo 09 Votické noviny strana 19Votické noviny

Povltavské 
pohádky

V prodeji v MKC Votice 
za 280 Kč

Toulky 
Vlašimskem

V prodeji v MKC Votice za 
250 Kč

Více informací na www.votice.cz

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

DĚTSKÝ OBCHOD V PEŘINCE

PO - PÁ: 8:00 - 16:30
SO -       9:00 - 11:30
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Řeznictví a uzenářství
Olbramovice

Nově otevřeno v bývalém 
lihovaru č.p. 46 u hlavní silnice

Tel. :773 012 535

            - Zabezpečovací a kamerové systémy
             - Strojní omítky

Tel.: 728 923 079
www.pavelneckar.cz

Výlep plakátů
v MKC Votice

A4 - 1,- Kč/den/plocha
A3 - 2,- Kč/den/plocha
A2 - 3,- Kč/den/plocha

Nehtová modeláž 
manikúra a pedikúra

Blanka Koštová

Na nové adrese vedle ZUŠky, 
Malé náměstí 360, Votice

Tel.: 736 206 835
www.nehty-votice.cz
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Zahrady Maja 

Též nabízíme vertikulaci a vyčesávání trávníků www.votice.cz
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q První řádek tučně

q 1x opakování

q 2x opakování

Cena celkem ,-

0,-
20,-
30,-

5,-

15,-

Kupón pro řádkovou inzerci ve Votických novinách
MKC Votice, Komenského náměstí 177, 259 01 Votice, tel., fax: 317 812 505

Telefon nebo adresa: 
Prosíme vyplňte následující údaje. Pokud nejsou uvedeny výše nebudou otištěny, vyžaduje je však tiskový zákon.

Jméno:     Telefon: 
Adresa:     Podpis:
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Náklad 1350 kusů Vytištěno na recyklovaném papíře

Prodám
4Prodám zrekonstruovaný byt 2+1, 60m2

ve Voticích. Cena dohodou. Tel.: 605 272 726
4Prodám rodinný dům 10km od Votic, 3+1 se 
zahradou 3 852m2, 2 roky stará střecha a plastová 
okna. Cena dohodou. Tel.: 731 217 114
4Prodám cirkulárku, krbová kamna, plastové 
okno. Cena dohodou. Tel.: 731 217 114
4Prodám stavební ocelové kozy výsuvné 2ks 
– 1 000,-, postel kovová trubky - 400,-, sekretář 
– 1 500,-, skříň šatní – 1 000,-, kredenc bílý starý 
– 200,-, skříň starožitná před opravou – 200,- Kč. 
Tel.: 604 812 746
4Prodám mrazák pultový 300l – 1 200,-, 280l 
– 1 500,-, cirkulárku 3kw, 2 800 otáček – 1 500,-
, elektromotor s kompresorem – repasovaný 
– 1 500,-, kamna kachlová – 1 500,-, kamna 
Club – 700,- Kč. Tel.: 604 812 746
4Prodám starší zach. dveře 2x pravé proskl. 
80, 1x l proskl. 80, 2x p plné 60, 1x l vchodové 

s kukát. 80. I jednotlivě, levně. Tel.: 311 221 242, 
607 999 793
4Prodám lis na ovoce 25l, kanystr na benzín 
25l, demižon skleněný opletený 25l, okna rusti-
kální zasklená nová 95 x 85 cm. 
Tel.: 720 265 055
4Prodám 2ks skládací kola  Eska, universál, 1ks 
dámské kolo. Cena dohodou. Tel.: 736 540 158, 
736 540 136
4Prodám dívčí horské kolo 16“ Zn. 
AGGY. Cena 1 500,- Kč. Sleva možná. Tel.: 
736 280 534
4Prodám ford Fiesta 1,2, r. v. 1995, STK 
do 14. 2. 2015. Klimatizace, 2x aerback, centrál. 
Cena 10 000,- Kč. 
Tel.: 739 594 385
Různé
4Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1. 
Blízko centra Votic. Tel.: 732 775 823, email: 
marty.geb@gmail.com

4Nabízím doučování Ma, Fy, Ch, Z, D, Př (Bi) 
a základy Fj pro žáky základních škol, po domluvě 
i SŠ. Kontakt: Jana Slavíková 773 380 721
4Student SPŠ strojní hledá učitele na tech-
nické kreslení a nické kreslení a nické kreslení autocad. Velmi spěchá. Tel.: 
604 569 926, 732 233 105. Předem děkuji za 
nabídky
4Přijmu kadeřnici (pronajmu křeslo). Nové 
kadeřnictví Votice – náměstí. Pěkné, příjemné 
prostředí. Zajímavé podmínky, dlouhodobá 
spolupráce. Tel.: 736 546 841
4Nabízím zámečnické práce, vrata, brány včetně 
pohonu. Zaměření a cenová nabídka zdarma. 
Více info na www.zamecnictvistemberk.cz. 
Tel.: 737 627 631
4Rizikové kácení, prořez stromů, štěpkování 
větví, www.stromy-kaceni.cz, tel.: 608 971 200
Koupím
4Koupím nebo si pronajmu menší rybník.
Tel.: 604 849 660


