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Pivní hry nekončí
Naše družstvo pod názvem Elčováci se
zúčastnilo skoro všech deseti ročníků Zálezských pivních her. Mrzelo nás, že tahle tradice
má skončit. Po domluvě s pořadatelem jsme
se rozhodli, že budeme pokračovat v podobném stylu u nás ve Lčovicích – v Konopici před
mostem, nedaleko Bělohubých mlýna. Prostředí na tuto akci, kterou jsme nazvali Elčovský pijácký herní maraton, je zde útulné, řeka
Volyňka nám udělá příjemnou kulisu.
Připravíme spoustu her a soutěží. Akce,
která se bude konat každý rok třetí sobotu
v srpnu, letos vychází na 17. srpen 2019 a začne
ve 12.30 hodin. Dobrou náladu podpoří muzikou DJ Jarda Neužil. Možná bude i nějaké překvapení (program na str. 3).
Václav Frk, hasiči Lčovice

V Konopišti se 15. června 2019 konala tradiční oslava Dne otců. Na programu byl již 5. ročník soutěže Obecní sekáč
v sečení trávy kosou. Završením bylo překvapení – tematické vystoupení místních a spřátelených žen. Následovala volná
zábava s občerstvením. Přes nepřízeň počasí panovala dobrá nálada a akce se vydařila.
Anna Píchová, foto Jiří Brandner

Ve Tvrzicích obnovili zeleň,
v Benedě bude nová asfaltová cesta
Několik let odsouvali ve Tvrzicích o obnovu zeleně. „V rámci dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se jí ujala firma Zahrady Pauch,“ informovala starostka obce Michaela Hávová.
Bušanovičtí zastupitelé opět požádali o finanční podporu na opravu místních komunikací. Letos
chtějí v Benedě směrem na Straňovice prašnou cestu nahradit vozovkou s asfaltovým povrchem a zabránit tak stále se opakujícím škodám na komunikaci po každém větším dešti. „Nová cesta, kterou určitě nejvíce uvítají cyklisté a majitelé přilehlých nemovitostí, je podpořena částkou 485 tisíc korun z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,“ uvedl starosta Miroslav
Beránek s tím, že nová komunikace bohužel skončí s hranicí katastrálního území Bušanovic.
Obnovy se dočká značně poškozená komunikace u nově zrekonstruované požární nádrže v Dolních
Nakvasovicích. „Životnost této komunikace je na konci. Navíc značně utrpěla odvozem dřeva v kůrovcové
kalamitě. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo podanou žádost a uhradí 70% potřebné částky z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,“ doplnil starosta Bušanovic.
Václav Malina

Zdeněk Troška dotočil na Helfenburku Zakleté pírko
Režisér Zdeněk Troška dotočil na Helfenburku u Bavorova novou pohádku Zakleté
pírko. Příběh o chudé dívce Anince, která se vydá do světa vysvobodit prince zakletého do ptačí podoby, bude mít předpremiéru v multikinech 17. prosince. Do fi lmové
distribuce vstoupí 2. ledna 2020.
„Je to druhá pohádka, kterou na Helfenburku natáčím. První byla Princezna ze mlejna,
kdy se tady čert s vodníkem snaží vyčarovat krásnou komnatu, aby překvapili Jindřicha,“
připomněl Zdeněk Troška. Helfenburk si zamiloval už v dětství. „Ve třetí třídě mě sem
vzal dědeček na výlet a mě tenhle hrad úplně okouzlil a nedám na něj dopustit.“

Zdeněk Troška mezi tovaryšem Šimonem a Aninkou

Hlavní nadpřirozenou postavou nové pohádky je vodník v podání komika Lukáše
Pavláska. „Scéna, kterou jsme právě dotočili, byla složitější. Hrála v ní sova a byla trošku
vzteklá, že po ní všichni něco chtějí. Ale nakonec jsme se domluvili. Pravda, museli jsme na
sebe chvíli houkat,“ popsal komunikaci s opeřencem.
Text a foto Václav Malina

Děti a oheň v hlavních rolích
Zálezly, Kovanín – Začátek jara (31. března) děti odstartovaly
hrou S mapou křížem krážem. Smyslem hry bylo děti seznámit
s kompasem a mapou. Hledaly jednotlivé indicie pro heslo k pokladu, odměnou jim byly domácí sušenky, papírová letadélka, balónky a další drobnosti.
Přibližně týden před velikonočními svátky si děti mohly na obecním úřadě vytvořit velikonoční výzdobu. Malovaly kraslice, vyráběly stojánky na vajíčka a papírové dekorace.

V souvislosti se stavěním máje zálezské a kovanínské ženy připravily pro děti Čarodějné odpoledne. Děti se zúčastnily různých
her: hod koštětem, skok v pytli, hod na kuželky, chůze s čarodějným okem na lžíci, překážková dráha, lovení pavouků, prolézání
pavučiny, proskakování ohnivými kruhy. Odměnou za splněné
úkoly bylo slané i sladké pečivo. Závěrem a zároveň zahájením
fi lipojakubské noci bylo upálení hlavní čarodějnice.
Text a foto Martina Kutheilová, Drahomíra Janoušková

Poskytnout první pomoc
by měl umět každý
Dolní Nakvasovice – Do situace, kdy je potřeba poskytnout první pomoc, se může dostat kdokoliv a je velmi důležité znát správný
postup. Možná právě proto byl o přednášku Petra Koptíka „Zásady první pomoci“ opravdu velký zájem.

Pan doktor se v „Brožovině“ nesoustředil jen na teorii, ale přinesl
s sebou i figurínu, na které si zájemci vyzkoušeli masáž srdce. Prezentaci a poutavé povídání obohatil o poznatky z praxe. Za ochotu
podělit se o zajímavé a životně důležité informace mu právem patří
poděkování.
Text a foto Marie Peřinková

Pizza a koblihy za odměnu
Lipovice – I letos se dětský
den odehrával ve sportovním
duchu. Děti si 1. června odpoledne zasoutěžily a k večeru
si zahrály týmové hry. Všechny dostaly balíček s odměnou,
od sponzorů výborné koblížky
a pizzu. Děkujeme Pekařství
Cais za koblížky a Jaroslavovi
Havlovi za pizzu.
Simona Carvanová, foto Anna Píchová

Dotisk knihy
Na přání zájemců jsem nechala dotisknout knihu „Nakvasovice – stavení a jejich obyvatelé“.
Zájemců je zatím šest a dotisk minimálně osm kusů. Budou tedy
ještě dvě knihy k prodeji za cenu 428 Kč za kus (418 Kč plus 10 Kč
poštovné).
Marta Harmanová

Čtyři desítky účastníků se zapojily do soutěží, které uspořádalo
MS Štítovina ve spolupráci s obcí Bušanovice.
Na hřišti v Dolních Nakvasovicích si děti 1. června 2019 užily
svůj svátek například střelbou ze vzduchovky, přírodovědnou poznávačkou nebo skládáním puzzlí. Plnily také jednoduché sportovní úkoly.
Václav Malina, foto Alena Benešová

Selským rozumem o nabídkách na koupi pozemků (1)
Již několik let chodí nabídky na koupi pozemků. V poslední
době častěji a cena za tentýž pozemek se zvyšuje mnohem víc, něž
je inflace. To vede k tomu, abychom se zamysleli.
Je pravda, že ceny nemovitostí stoupají a že nemovitost je jistá
investice do budoucna. Měli bychom také mít na paměti, že půda
několik generací živila obyvatelstvo a v některých rodinách i dvě
generace splácely koupi pozemku, pokud neměly bohaté předky.
Můj otec vždycky říkal: „Půda se prodává až v době největší nouze.“ V dnešní době většina lidí nemá k půdě takový vztah jako naši
předci. Více je zajímají peníze. Již několikrát jsem slyšela: „K čemu

ti to je? Do hrobu si to nevezmeš.“ Myslím, že dobře vím, co se dá,
či nedá vzít do hrobu, ale má se myslet nejen na sebe, ale i na další
generace. Peníze si do hrobu také nikdo nevezme a nevíme, jakou
hodnotu budou za čas mít, a co si za ně budeme moci koupit. Zato
půda nás může uživit.
Pokud opravdu není nouze, tak bych pozemek neprodala. Když
už se někdo rozhodne prodat, měl by si dát pozor, komu pozemek
prodává. Řeči o tom, že chtějí na pozemku hospodařit, když zde
nemají bydliště ani sídlo podnikání, jsou pro selsky myslícího člověka lživé. Věřit se jim dá stejně jako Viktoru Koženému a jeho
Harwardským fondům …
Marta Harmanová

Rekvalifikační zkoušky

Připravované akce

Lštění – Další chůvy pro děti do zahájení povinné školní
docházky úspěšně složily závěrečné zkoušky. Předcházel jim
akreditovaný kurz vzdělávací společnosti ASTERIA, kde se
budoucí chůvy pečlivě připravovaly v oborech pedagogika,
psychologie, komunikace, metodika výchov, pracovně-právní
problematika a první pomoc. Pětičlenná zkušební komise dohlížela na písemný test, praktickou i ústní část zkoušky.

Dolní Nakvasovice
7. 9. (15.00) Vzpomínka na Jakuba Bursu
Mše svatá v kapličce na návsi, položení květiny u kamene
Jakuba Bursy, posezení s myslivci u kapličky nad vesnicí
(dobroty vepřové i jiné, hudba …)
Konopiště
5. 7. Hus – PiňaKoláda
31. 8. Konopišťská pouť
14. 9. Knedlíkobraní
12. 10. Den venkovských žen
26. 10. Halloween
Lčovice
29. 6. (13.00) Fotbal: Dolní vs. Horní
17. 8. (12.30) I. Elčovský pijácký herní maratón
7. 9. Keltská stezka & Keltská slavnost
21. 9. (14.00) Večer ve „Škole“, Loučení s létem, Disko Ivan
Müller
4. 1. (19.00) „Škola“: Promítání a povídání zážitků z cest Jan
Toman – Irán
12. 10. (20.00) „Škola“: Posvícenská zábava – kapela Unikol
8. 11. (19.00) „Škola“: Promítání a povídání zážitků z cest Lenka
Martanová – Madeira
Lipovice
5. 7. Hus
31. 8. Loučení s prázdninami
1. 9. Mše svatá
28. 9. Svatováclavská
19. 10. Drakiáda

Další rekvalifikační kurzy otevíráme v Prachaticích, Strakonicích, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci od září
2019. Přihlášky přijímáme již v těchto dnech. Více informací
na www.asteria-agentura.cz, e-mail info@asteria-agentura.cz,
tel. 723 067 196.
Ivana Bečvářová

Toulavá kamera v Muzeu
venkovského života
Předslavice – V Muzeu venkovského života vznikla reportáž do pořadu České televize Toulavá kamera.
„Patří k tomu nejlepšímu, co označujeme jako selské baroko,“ zdůraznil
v úvodu moderátor Josef Maršál. Diváky pak před vstupní branou postavenou Jakubem Bursou uvítal zakladatel muzea a rodinné firmy LIVA
Václav Jungwirt. „Když se přicházelo
na selský statek, sedlák vždycky říkával: Pojďte se nejdřív podívat do maštale. Teprve když si návštěva
prohlédla, jaký má dobytek, jaké má koně, a prošla celé hospodářství,
mohla jít na kafíčko, na buchtičku, sednout si a popovídat.“
Pokud jste nestihli premiéru ve vysílání 26. května 2019 ani
reprízu, i tento díl Toulavé kamery najdete na www.ceskatelevize.cz.
Václav Malina

Malenice
28. 7. 4. Malinové slavnosti ve farské zahradě
Střítež
13. 7. Letní oslava v zahradnictví
(hry a zábava pro děti, mini soutěž ve vaření gulášů, mini
soutěž v chytání ryb, prohlídka zvířátek, během dne různá
překvapení, bohatý program po celý den, večer živá hudba)
5. 10. V. Střítežské dýňování

Program I. Elčovského pijáckého herního maratonu
Hasiči Lčovice jako pořadatelé se
na vás těší 17. srpna 2019.

6. Přetahování lanem vyřazovacím
způsobem, postupuje vítěz

12.30 hodin – Registrace čtyřčlenných družstev
(přihláška, 200 Kč startovné)

7. Držení sudu – jeden člen (měří se
čas)

13.00 hodin – Oficiální zahájení her

8. Střelba na terč paintball pistolí –
jeden člen (počítají se zásahy)

1. Pivní běh – tři stanoviště s občerstvením – jeden člen (měří se čas)

18.00 hodin – Slavnostní vyhlášení
výsledků

2. Pivní exovaná – celé družstvo štafetově vypije pivo, poslední nafoukne
balónek (měří se čas)

19.00 hodin – Zahájení večerního programu, dobrovolný příspěvek na účinkující a zvukaře, rocková diskotéka
DJ Jardy Neužila

3. Hra na vodníka – přeručkování řeky
a přenášení dušiček, ping-pongových míčků na lžíci – jeden člen (měří se čas)

21.00 hodin – Kapela Lucky Brew
23.00 hodin – Ohňostroj, diskotéka až do brzkých ranních hodin.

4. Pětiboj: ručkování přes řeku, chůdy, skákání v pytli, rudlík se sudem – dojet do cíle, vypít pivo, nafouknout balónek,
až praskne – celé družstvo (měří se čas)

Možnost přihlášení, propagace, pravidla a program akce najdete:

5. Brčkovaná – dlouhým brčkem vypít pivo, prasknout balónek –
jeden člen (měří se čas)

– e-mail hdlcovice@seznam.cz

– na Facebooku nebo na www.hudebniprazdninylcovice.webnode.cz
– mobil nebo SMS 606 614 712.

Hezké léto přejí Elčováci.
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Oslavy v Zálezlech doplnila okrsková hasičská soutěž
V sobotu 11. května 2019 se
v Zálezlech konala okrsková
hasičská soutěž u příležitosti
oslav 120 let od založení místního sboru. V 11 hodin se sešli
zástupci všech hasičských sborů
okrsku při slavnostním nástupu
na návsi.
Starosta obce Josef Kouba
v úvodním proslovu shrnul historii a fungování sboru v Zálezlech.
Starosta hasičů Pavel Janoušek
doplnil informace o nejdéle sloužících členech u sboru. Poté při
doprovodu kapely kráčely všech- Vítězná družstva ze Setěchovic.
ny sbory v průvodu za praporečníkem ke koupališti, kde se od 13 hodin konala okrsková soutěž.
Po předání darů si velitelé jednotlivých družstev vylosovali pořadí.
Celkem se zúčastnilo devět družstev rozdělených do čtyř kategorií. Letos se neběžela štafeta, takže celkové pořadí se odvíjelo jen
od požárního útoku.

V kategorii Muži I si odvezli
první místo a nový putovní skleněný pohár hasiči ze Setěchovic,
kteří vyhráli počtvrté v řadě (čas
37,24 s). Druhé místo vybojovali hasiči z Nakvasovic (42,22 s)
a třetí místo mužstvo z Bušanovic (47,60 s). Místní hasiči
útok nedokončili, protože v levé
proudnici měli kámen a nesestřelili terč.

Foto Lenka Kovářová

V kategorii Muži II soutěžilo
jediné mužstvo Zálezly II, které
časem 43,84 sekund získalo zlatý
pohár.

Nejtěsnější rozdíl byl v kategorii Ženy I. Nakonec zvítězily hasičky ze Setěchovic (35,08 s) a na druhém místě skončily mladé
hasičky z Tvrzic (35,47 s).
V kategorii Ženy II vyhrál útok hasiček z Tvrzic (33,40 s), druhé
místo obsadily ženy z Nakvasovic (37,78 s).
Ludmila Vlková

Čest Lipovických zachránili ti nejmladší
Před okrskovou soutěží v požárním sportu ve Strunkovicích nad Blanicí (4. května 2019) bohužel hasiče
a hasičky SDH Lipovice skolila chřipka a jiné neduhy, a tak čest našeho sboru zachránili ti nejmladší.
I když počasí příliš nepřálo, děti za SDH Lipovice zaběhly platný útok za krásných 40 sekund. Tento
skvělý výsledek je zásluhou nejen píle a odhodlanosti mladých hasičů, ale svůj podíl nese i obec Lipovice,
která v loňském roce zakoupila soutěžní techniku a umožnila tak dětem plnohodnotné trénování.
Text a foto Simona Carvanová

V Nakvasovicích si hasiči připomněli devadesátku
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Nakvasovice oslavil 22. června
2019 devadesáté výročí založení.
Sbor založili pánové Švík, Havrda, Hraše z Dolních Nakvasovic, Hraše z Horních Nakvasovic, Švejda, Pojsl, Kožka, Šilhan,
Šrámek, Zelenka, Bušek, Pikl, Pátek, Tvrzický a Beránek.
V roce 1930 byla postavena v Dolních Nakvasovicích hasičská
zbrojnice. Pozemek na stavbu věnoval pan Švík a dostal za to
funkci starosty hasičů. Větší opravy hasičské zbrojnice se prováděly v letech 1995 a 1996 (střecha, nová fasáda). Při rekonstrukci
v roce 2018 se odstranila střecha i s krovem, zbouraly se i štíty
a zůstaly jen obvodové zdi.
Od založení se ve Sboru dobrovolných hasičů Nakvasovice vystřídalo několik generací. Dnes máme 49 členů, z nich 21 žen.
Každá generace hasičů měla hlavní cíl – rychlý zásah při požárech
i při živelních pohromách, jako jsou vichřice a povodně.

První technika, kterou naši předchůdci pořídili z veřejné sbírky,
byla historická stříkačka ze dvacátých let 20. století, která je zachovaná dodnes.
V padesátých letech sbor používal stříkačku PS-8. V osmdesátých letech ji vystřídala stříkačka PS-12, kterou stále využíváme.
K přepravě techniky sloužila Škoda 1203 z roku 1974. Vzhledem
ke stáří vozidla byly údržba a opravy auta stále náročnější a nákladnější. Proto nám v roce 2017 zakoupila obec Bušanovice nové
auto WV Transporter.
Práce dobrovolných hasičů je velmi důležitá a náročná. Třeba si
to nepřipouštíme, ale jejich pomoc může potřebovat každý z nás.
Poděkování a úcta tak patří všem, kteří u hasičů v Nakvasovicích
působili a působí. Martě Harmanové děkuji za podklady, které
mně poskytla, a obci Bušanovice a dalším podporovatelům za finanční pomoc.
Miroslav Beneš, velitel SDH Dolní Nakvasovice

Součástí oslav byla soutěž v netradičních disciplínách. Členové tříčlenných družstev museli po startu natáhnout hadici, připojit proudnici, zdolat
překážku (přeříznout hranol), naplnit tlakovou nádobu vodou, napumpovat ji a proudem zhasnout svíčku. Poté každý člen vypil třetinku piva
a na zpáteční cestě družstvo muselo před cílem smotat hadici. Vítězství putuje do Zálezel.
Foto Václav Malina

