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skončilo nám jedno ze složitějších období našich životů, začalo nám astronomické léto. Ani jedno asi nebylo podle
našich představ. Mediální smršť zpráv o nakažených (koronavirem) a mrtvých prvně ve světě, pak i v Čechách (asi si nikdy
nezvyknu na Česko) zcela jistě nenechala klidným většinu populace bez ohledu na věk. Vím o dětech, které se bály chodit
ven, vím o starších lidech, kteří se báli sáhnout na nákup. V souvislosti s těmi dětmi se vyprávěl jeden vtip: Děti, myjte si
ruce a noste roušku; koronavirus pro vás sice nebývá moc nebezpečný, ale na infekčním oddělení nemají wifi… No někdo
má obavy ještě dnes. A není se co divit, media ve valné většině situaci zhoršovala. Na druhou stranu, naše republika (a mys-
lím tím občany, ne stát jako instituci) zvládla tu situaci velmi dobře na poměry okolních států a číslo počtu mrtvých to jen
dokazuje. Myslím, že skvěle zapracovala solidarita a já mohu jen a jen poděkovat například těm, kteří šili roušky pro 
ostatní a poskytli je potřebným. Vy, naši občané, jste ušili cca 500 ks roušek, které jsme mohli odvézt do nemocnice 
v Českém Krumlově a Českých Budějovicích, kde byly s velkou radostí přijaty. Díky patří i panu Petrovi Pokornému a jeho
firmě, též za roušky, které nám v prvních dnech krizové situace poskytli pro naše občany a zaměstnance. Dík samozřejmě
patří i dobrovolníkům, kteří se starali o lidi, kteří to potřebovali. To pořád mluvím o našem malém písečku. Obrovský dík
patří pracovníkům hygienických stanic, zdravotníkům, policistům i hasičům, kteří byli v té často skloňované první linii, bo-
hužel někdy bez potřebného vybavení. My brložšťáci, ač jsme se pravděpodobně s koronavirem dle oficiálních statistik ne-
setkali (nejbližší pozitivní případy byly v cca 10-12km vzdálených destinacích), jsme se chovali vcelku zodpovědně. Teď
nezbývá než věřit, že případné další vlny budou probíhat již za ne tak striktních opatření. Co se mi však nelíbilo, byla
připravenost státu na podobnou situaci. Absence ochranných prostředků pro nejpotřebnější, často zmatená opatření (nekri-
tizuji jejich „tvrdost“, spíše občasnou zmatenost a nejednoznačnost), vyjádření politiků, kteří by v takové době měli spíše
jistit záda odborníkům, kteří by měli navrhovat opatření. Ano, byla to krize, se kterou jsme prakticky neměli zkušenost 
z minula, ale proč se chce za každou cenu někdo zviditelňovat? Asi proto, že jako lidé takoví býváme. Snad ekonomické
dopady vládních opatření nebudou mít tak velký vliv na běžný život nás všech. 

Pro úplnost dodávám, že zatím propad našich příjmů ze sdílených daní byl v dubnu a květnu (červnová čísla zatím 
nejsou k dispozici) cca 500 tis. korun, což je zhruba sedmiprocentní propad od počátku roku. Na ekonomiku obce to zatím
mít vliv nebude, máme dostatek finančních prostředků z let minulých a investiční akce to neomezí. 

Ještě poznámku, často slyším nářky lidí, že vlivem krize přišli o práci, podnikatelé o business… nabízím vám práci 
a ani nepotřebujete speciální kvalifikace, nebojte se zeptat. Ale chápu, že za 80% je pro leckoho lepší být doma a nadávat
u piva na systém…

Když jsem na začátku zmínil astronomické léto, trošku jsem se pousmál. Zatím to venku na léto nevypadá, ale alespoň
častěji prší, po čemž jsem v minulém článku toužil. Zarazila mne však informace, že velké rybníky typu Bezdrev jsou stále
hluboko pod normálem. Neznám ani stavy podzemních vod, ale vidím, že teď teče z „každé meze“ až to lidi štve. Já mys-
lím, že to je dobře a pro přírodu potřeba. Ano, činí nám to potíže např. ve vodních zdrojích, kde vlivem mohutného přítoku
dochází k zakalení a některé přítoky jsme museli dočasně odstranit, ale při komplexním pohledu to je dobře. Samozřejmě
mám na mysli naše končiny, ne přívaly vody ze severu Moravy a východu Čech a je mi upřímně líto pozůstalých i těch,
kteří třeba přišli o střechu nad hlavou, byť dočasně. Jistě víte, o čem mluvím. Na druhou stranu opravdu nechápu menta-
litu těch, kteří se rozhodnout sjet na lodi či raftu rozvodněnou řeku… 

V době mého dětství dávali v televizi seriál Dva roky prázdnin. Jako každý kluk jsem to nedělní dopoledne žil s těmi
hrdiny a chtěl je zažít na vlastní kůži. Dnešní děti to skoro zažily J, ale za jakou cenu… ze zkušenosti vlastní i jiných vím,
že to byl boj zejména pro rodiče a myslím, že řada z nich změnila názor na povolání učitele. Trochu to odlehčuji, 
ale zejména pro rodiče na home office to bylo zajímavé. Ale přesto, děti, přeju vám pěkné vysvědčení a hlavně krásné
prázdniny a spoustu hezkých zážitků.

Nakonec ještě jeden… kdyby naše vláda vyhlásila krizový stav kvůli vodě, lidé začnou šít lodě.
Hezké léto všem!

Akce roku 2020
Asi jste zaznamenali, že koronavirová krize omezila život i práci na mnoha rovinách. I náš úřad měl omezenou

funkčnost, nebyli pracovníci manuálních profesí. Byli jsme domluveni s firmou na nástupu na různé opravy např. pro-
pustku ve Strouze, kanalizace u školy, ale bohužel, tím jak byli ve skluzu a zaměstnávali převážně zahraniční dělníky,
museli vykrýt své dřívější závazky a nemohli nastoupit včas a nenastoupili do dneška. Už nějaký čas hledáme další firmy,
ale potýkáme se se stejným problémem. Firmy nemají zaměstnance, protože buď hlídají děti, nebo jsou ve skluzu s již
nasmlouvanými zakázkami. Snad se podaří situaci včas vyřešit a najdeme realizátora, který za rozumné peníze a včas práce
odvede. Prodlevu má i stavební povolení na prodloužení kanalizace v Brloze a potíže s projektem má výstavba chodníku
a veřejného osvětlení k autobusové čekárně. Podařilo se však úspěšně dokončit první etapu opravy rojšínské kaple a opět
musím poděkovat Ing. Janu Křížovi, který se o celou stavbu vzorně staral a je velice cenným spolupracovníkem nejen při
této zakázce. Je tedy hotovo odvlhčení, nyní probíhá vysoušení zdiva. Další práce (omítky a fasáda) přijdou na řadu na jaře
příštího roku dle výsledku rozboru vlhkosti a zasolení zdiva.

Co se chystá
Měli bychom začít se stavbou přístřešků nad kontejnery na tříděný odpad a v této souvislosti si opět dovolím poznámku;

prostě není v pořádku a normální, že když je plný kontejner, že někdo hodí pytel vedle. Naopak je normální, že když je plný

Vážení spoluobčané,
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kontejner, zkusím odpad v něm stlačit, když to nejde, odnesu si odpad domů a přinesu ho po vývozu. V rámci svazku obcí,
kde řešíme hospodaření s odpady, vím, jak hustou síť sběrných nádob (jinými slovy kolik kontejnerů na obyvatele) máme
my a jakou ostatní obce obdobné velikosti. Je to velice podobné. Všichni máme stejný režim svozů. Z kapacitních důvodů
nejsme schopni vyvážet plasty častěji než 1x za 14 dnů. Dříve to bylo i déle a býval u kontejnerů větší pořádek. Nyní jsme
zvýšili počet kontejnerů a stav je stále neutěšený, zvlášť na některých místech. Nejsme ve městě, kde se odpad sváží
několikrát týdně, nemáme takové poplatky a myslím, že je to dobře. 

S odpady souvisí i úprava na hřbitově, kde dojde ke zpevnění plochy a přistavení kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad a směsný odpad. Bohužel režim kopic vpravo směs, vlevo BRKO nefungoval, někteří lidé se neobtěžují udělat pět
kroků za vrátka a alespoň trochu hrubým tříděním pomoci v hospodaření s odpadem. Věřím, že nové opatření pomůže
udržet lepší pořádek v těsné blízkosti pietního místa. V této souvislosti ještě zmíním brzy plánovanou změnu pohřebního
řádu, kde hlavní změnou bude změna výše mnoho let stejných cen za pronájem a hlavně služby spojené s provozem hřbitova.

Začalo i projednávání územního plánu obce, nyní bude probíhat rozbor území ze strany projektanta a tedy sběr podnětů
od občanů. Zde mohu doporučit, aby si žadatel podnět alespoň předjednal s dotčenými orgány, zejména se Správou CHKO
Blanský les, případně Městským úřadem v Českém Krumlově – odborem územního plánování. Jednak budete prakticky
hned vědět, jak na tom velmi pravděpodobně budete, jednak ušetříte čas při projednávání zejména v případě zamítavého
stanoviska dotčených orgánů. Pak se totiž prodlužuje lhůta a celý proces protahuje. Ale není to podmínkou.

Děkuji za pozornost
Martin Toman, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
V jarním období se zastupitelé ještě stihli sejít před za-

hájením karantény dne 9. března 2020. Z důvodu nemoci se
z tohoto jednání omluvil starosta obce, tudíž jsem byl
pověřen řízením schůze já – T. Jungwirth. K projednání
jsem zastupitelům předložil 9 bodů.

V prvním bodě jednacím jsme odsouhlasili rozdělení
finančních prostředků obce, které jsme rozdělili mezi
několik bank, jež nám zaslaly nabídky s úrokovými
sazbami, na jejichž základě jsme vybrali nejlepší produkty.

Druhý bod patřil tradičně rozpočtovým opatřením.
Podklady k rozpočtu ekonomka obce zaslala předem všem
zastupitelům. K tomuto bodu nebyla dlouhá diskuze.

Do třetího bodu byl zahrnut návrh na mimořádnou
odměnu uvolněného zastupitele. Důvodem k této odměně
byly uvedeny následující zásluhy – za IT podporu pro
příspěvkovou organizaci obce, za kvalitní služby IT pro ZŠ
vzhledem ke stavu hardware, za IT podporu pro samotnou
obec, za vypracování projektu, podání žádosti o dotaci 
a samotnou realizaci projektu vybavení IT učebny ZŠ, za
aktivity potřebné za chybějící zaměstnance. Po dlouhé
debatě nebyl návrh přijat.

Schválením dalšího bodu jsme splnili zákonnou povin-
nost mít střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2021 a 2022.

V pátém bodě jsme odsouhlasili prodej části pozemku
o výměře 2m² v KÚ Brloh pod Kletí. Žadatelka zjistila re-
vizí katastru, že část verandy stojí na obecním pozemku.

Druhou žádost na odkup obecního pozemku v KÚ
Brloh pod Kletí jsme vzhledem k neúplnosti dotčených
pozemků a výměr odložili na příští zasedání.

Šestým bodem jsme odsouhlasili návrh smlouvy na
koupi pozemků v KÚ Rojšín. Obec Brloh koupí tři pozemky
v celkové výměře 2018 m². V části této výměry plánujeme
výstavbu ČOV pro obec Rojšín.

V sedmém bodě jsme projednali žádosti o příspěvky
na činnosti místních spolků: FK Nová Ves – Brloh, SDH
Brloh, Český červený kříž a Český svaz včelařů.

Osmý bod se týkal žádosti o finanční příspěvek, která
dorazila z Hospicu sv. Jana N. Neumana z Prachatic. Žádají
o částku 10 tis. Kč. Zatím jsme tuto žádost neschválili. Chtěli
bychom vědět, zda je někdo z našich občanů klientem tohoto
hospicu. K tomuto bodu se tudíž vrátíme na dalším zasedání.

Posledním bodem ,,Různé“ zastupitele informoval 
p. J. Kříž, který si vzal na starost rekonstrukci kaple 
v Rojšíně, o probíhajících pracích. V současné době je první
část rekonstrukce u konce. Chtěl bych mu touto cestou za
jeho činnost poděkovat.

Také jsme informovali zastupitele o pořízení nového
hasičského vozu pro výjezdovou jednotku HZS právě ve dni
konání zastupitelstva. Navštívili jsme zhotovitelskou firmu
v Poličce a s konstruktérem domluvili přesné rozmístění
nářadí.

Tomáš Jungwirth, místostarosta

Krátké zastavení s Josefem Šafářem
V této nelehké době jsem se trošku bála o to, abych

zvládla udělat s někým rozhovor, ale když se otevřela 
knihovna a já poprosila našeho pravidelného čtenáře pana
Šafáře, neváhal a ochotně ho se mnou udělal.

Pane Šafáři, vy bydlíte v Rojšíně, ale pocházíte z Br-
loha? Ano, narodil jsem se tady v Brloze č. 90 „Na písku“. 

Školu jste vychodil tady? Základku jsem vychodil tady
v Brloze. Potom jsem se šel učit tesařinu do Tábora. V té
době, když se vstoupilo do družstva, tak musel někdo 

z rodinných nástupců jít do JZD. Tak jsem se učil v Táboře
pro JZD. Tam jsem byl na intru a potom jsem šel hned na
vojnu k pohraniční stráži. 

Jak na vojnu vzpomínáte? Tak pro mě to nebyl
zážitek, já jsem se dostal až do Sabinova na Slovensku.
Celkem jsem sloužil dva a půl roku i s nasluhováním. 

A co přišlo po vojně? Pracoval jsem v JZD ve stavební
skupině. Opravovali jsme budovy, leccos se stavělo, tesařil
jsem. 
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A co to ženění? To bylo až dýl. Já jsem si vzal rozve-
denou paní. Ona pochází ze Smečna u Kladna. Přišla sem
tenkrát za prací. Potom jsem si jí vzal a máme spolu dceru.
Dcera se vyučila kuchařkou, číšnicí. Pracovala i v Růži 
v Krumlově. Ale vdala se a její muž renovuje nábytek a ona
teď pracuje s ním. Děti zatím nemají, ale vnoučat máme šest
od dětí mé ženy. 

Jaké máte koníčky, kromě čtení? Mám rád jít se podí-
vat do lesa. Také rád vařím. Jako malej jsem se učil hrát na
harmoniku. Už bych ale nic nezahrál. Už jí ani nemám, vzal
si jí Honzík. Nechal jsem toho, kluci na mě klepali, ale já
jsem chtěl raději chodit ven. Jako mladý jsem hrával fotbal.
Táta pocházel z Krkonoš a učil mě i lyžovat. Na Pašáku
jsme se vždycky vyřádili. A taky jsem vlastně administroval
tady v kostele jako kluk. Moje máma byla hodně věřící. 
A na hasiče bych zapomněl. U těch jsem byl od dětství až
do teď. S hasičema jsme stavěli hasičárnu a pak sušárnu.
Parta to byla dobrá. V Rojšíně jsme chvíli s Mírou Hlaváčků
vedli mladé požárníky. A potom to čtení. 

Četl jste od mládí? Jo, četl. K tomu mě přivedla máma,
ta taky ráda četla. Nejradši mám detektivky a historické
romány. A teď mám i knihu o Šumavě, to mě také zajímá. 

A co televize? Na tu moc nekoukám. Když už, tak se
kouknu na něco o přírodě a nebo  rád koukám na fotbal.
Občas se jezdíme podívat na zápas do Budějovic. 

Jak obvykle probíhá váš den? Ráno vstanu, dám si
kafe. Na cigáro musím jít ven, v bytě nesmím. Ale už
nekouřím tolik. Pak je nějaká příprava na oběd. Pak něco
kolem domu, je tam malá zahrádka. Někdy dělám dříví na
zimu. Prostě ledacos, co je zrovna potřeba. 

A do hospody chodíte? Dřív jsem chodil dost, ale teď
už ne. Spíš jen, když se staví májka nebo je nějaká akce.

Rojšínská omladina dost drží pohromadě, je tu dobrá parta.
Staří i mladí, to se mi líbí. 

Chodíte ještě na nějaké akce? Dřív mě bavilo třeba di-
vadlo. Jezdili jsme s JZD do Budějovic, sám jsem taky na
škole ochotničil. Jinak už moc ne. 

A jak jste prožívali se ženou pandemii? Normálně. Já
jsem si to moc nebral. V televizi jsem si to poslechl, ale ne
pořád dokola. Pan starosta nám i volal, jestli nepotřebujeme
nákup, ale zvládli jsme to sami. 

Co vám nejvíc v té době vadilo? Asi ty zákazy
přemrštěný. Že to bylo celostátně. Spíš mohli zavřít jen
nějaké oblasti. 

Co se vám v našem rajónu líbí a co ne? Líbí se mi
všechno J. Příroda je tady nádherná. Když jsme jezdívali
na Kladno, já tam vydržel tak tři dny.  Je to tam takový
ponurý. Ty fasády šedivý. V Rojšíně nám teď opravují
kapličku, dělají to pěkně a poctivě. Parta je tam dobrá. 
I sousedsky je to tam dobré. Do Brloha člověk moc už teď
nepřijde. 

Vy jste nechtěl bydlet v Brloze? No zezačátku jsem
chtěl stavět u nás na sadě. Ale žena bydlela v jezedácké
dvoubytovce a rozmlouvala mi to, takže ze stavění sešlo.
Ale dodnes mě to mrzí. Člověk má postavit dům, zasadit
strom a zplodit děti. Tak kromě toho domu to mám 
splněné J. 

Na co rád vzpomínáte? Třeba na paní učitelku Vej-
varovou, ta vždycky říkala: „On není blbej, ten Pepík, ale
takovej lump.“ J Vzpomínám na to rád. Taky na bitvy za
kostelem - Písečáci proti Horánku. Měli jsme pruty a šišky
a už se bojovalo. Nebo se stavěly bunkry. To byly časy. Teď
se scházíme se spolužáky od šedesátky každý rok. Dříve
jsme to měli u Západa, teď to máme u Stáni. Kdysi tu bylo

Pak už jste poznal svojí ženu? To ne, na to ještě v té
době nebyl čas. Chodíval jsem na melouchy. Tam co je
Klondajk, tak většinu krovů jsem tam dělal. Vzal si mě pod
křídla Krákora, to byl starej, dobrej místní tesař. Byl jsem po
vyučení. Také asi rok jsem dělal na katru u Cvrčků. 
Po revoluci jsem také chvíli dělal krovy u Jungwirtha 
v Nové Vsi. 

Takže práce se dřevem vás bavila? No už od malička.
To si pamatuju, že hned jak jsem unesl sekyrku, tak jsem se
pořád někde motal u starých tesařů. Vždycky mi dali kus
dřeva, dlátko a už tenkrát mě to bavilo. 

Po kom jste to podělil? Nepodědil, u nás v rodině byl
samej zedník. Praděda, děda i táta. Jenom já jsem se
nepotatil. Táta tenkrát nadával, ale nebylo to nic platný. Vy-
drželo mi to. Ale po stavbách jsem také jezdil. V Krumlově
jsem třeba šaloval tu novou policejní budovu. 

Myslíte, že dříve tyto práce byly kvalitnější než teď?
Ne, lepší je to teď. Dřív se muselo všechno dělat ručně.
Dneska se udělá jedna šablona a už to na mašinách jede. 

Výšek se tedy nebojíte? Nebojím, strašně mě to baví. 
K šedesátinám jsem dostal tandemový skok padákem. To
byla nádhera. Já byl v sedmém nebi. Bylo to v Jindřichovým
Hradci a byla to paráda. Byl to můj sen a ten se mi splnil. 
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asi pět hospod, teď tu není pořádně nic. Myslím, že je škoda
toho kulturáku. 

Máte nějaké plány do budoucna? Tak hlavně aby-
chom byli zdraví. My, děti i vnoučata. Jedna dcera se nám
teď odstěhovala až k Pardubicím, ale jezdí za námi docela
často. Druhá je ve Větřní a třetí je v Chlumu. A v létě se

budu asi opalovat J. Mám rád teplo, zimu moc nemusím. 
Mockrát Vám děkuji, pane Šafáři, všechno šlo hladce

a ráda jsem se s vámi na krátkou chvíli zastavila. Ať jste
se ženou i nadále našimi pilnými čtenáři, užijte si teplé léto
a buďte zdráv. 

Veronika Mikešová

Nové knihy
Beletrie pro děti:
Peroutková Ivana – ANIČKA A VELIKONOCE 
Hrovatová Nina Mav – JAK MYŠLA HLEDALA 

KAMARÁDY 
Aroldová Marliese – SHEILA, DCERA DELFÍNŮ (3. díl) 
Kostka Petr – PROČ SE ŘÍKÁ …? 
Daneshvari Gitty – GHÚLMOŠKY NA VĚKY VĚKŮ 
Reschová Stanislava – KDO UKRADL ZELÍ?;

MRAVENEČEK NA CESTÁCH;
MRAVENEČKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ 

Biegel Christine – O HROCHOVI, KTERÝ MĚL 
ŠKYTAVKU

Beletrie pro dospělé:
romány:
Fowlerová T. Anne – DÁMA Z DOBRÉ RODINY
Dvořáková Petra – CHIRURG
Štifter Jan – SVĚTLO Z PAULINY
Graham Winston – POLDARK (8. díl)
Hájíček Jiří – PLACHETNICE NA VINĚTÁCH
Moyesová Jojo – SCHOVEJ MĚ V DEŠTI
Keleová Vasilková Táňa – SLIB
Lednická Karin – ŠIKMÝ KOSTEL
Třeštíková Radka – JAKO KDYŽ FOUKNEŠ DO PĚNY
Jacobsová Anne – KAVÁRNA U ANDĚLA
detektivky, thrillery:
Minier Bernard – NA OKRAJI PROPASTI 

Cole Daniel – KONEC HRY (3. díl)
Lonsdaleová Kerry – VŠECHNO, CO

DÁME (3. díl)
Sveristrup Soren – KAŠTÁNEK 
Marsonsová Angela – OSUDNÝ 

SLIB (9. díl)
ostatní:
Mlynářová Marcela – ZAČ JE ŽIVOTA LOKET
Martineková Hilly – MED V HLAVĚ, MARMELÁDA 

V SRDCI
Vondruška Vlastimil – KRONIKA ZÁNIKU EVROPY

1984 – 2054
Kalfař Jaroslav – KOSMONAUT Z ČECH 
Braunová Helena – ČESKOKRUMLOVSKÝ KLÁŠTER

VYPRAVUJE 
Palán Aleš – NÁVRAT DO DIVOČINY; 

JAKO V NEBI, JENŽE JINAK 
Šlachta R., Klíma J. – ROBERT ŠLACHTA – TŘICET

LET POD PŘÍSAHOU
Šídlo J., Etzler T. – KDO VÍ, KDE BUDU ZÍTRA 
Gounelle Laurent – SLIBUJI TI SVOBODU

Naučná literatura pro dospělé:
Zibura Ladislav – UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A 

GRUZII 
Dorey Martin – UŽ ŽÁDNÉ PLASTY 
Kintzl Emil – ZMIZELÁ ŠUMAVA 2 
Jonáš J., Kuchař J. – PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA 

A ANTIVIROTIKA V KUCHYNI 
Veronika Mikešová

Pozvání do knihovny

Florbalový turnaj ve Chvalšinách
3. března jela 5. třída na turnaj ve florbalu a vybíjené do Chvalšin.  Na florbal byli vybráni: 

M. Demčák, Š. Boháč, A. Bláhovec, J. Kouba, K. Jonát. V základní sestavě (tři hráči a jeden brankář) byli 
Š. Boháč (brankář), J. Kouba a A. Bláhovec (obrana), M. Demčák (útok). Na zápase byly čtyři týmy. Celkově
jsme dali 18 gólů a 10 jsme jich dostali. Góloví hráči byli: M. Demčák (8 gólů), A. Bláhovec (8 gólů), J. Kouba
(2 góly). Náš gólman a zároveň kapitán Šimon nám hodně pomohl k prvnímu místu. Domů jsme jeli s dobrou
náladou a pohárem v batohu.

Marek Demčák
Chvalšinská škola nás pozvala na florbalový turnaj. Já jsem se přihlásil. Bylo to na celé dopoledne a my byli rádi, že

je to místo vyučování. Jeli všichni z páté třídy kromě pěti dětí.
Ráno jsem se sešel s Adamem na zastávce. Cestou jsme nabrali další děti a jeli směr Chvalšiny.  Autobus nám zastavil

u jejich školy. Rychle jsme se převlékli, rozcvičili se a šli na nástup. Byla celkem čtyři družstva: Brloh, Křemže, Chvalšiny
a Přídolí. My hráli jako první s Chvalšinami. Zápas jsme vyhráli 7 : 1. Pak jsme hráli s Křemží a zase jsme vyhráli, ten-
tokrát 3 : 1. Nakonec jsme skončili ve finále s Přídolím. Byl to napínavý zápas, kde jsme jim to nakonec nandali 4 : 2. Měli
jsme velkou radost z výhry. Domů jsme si vezli sladkosti a pohár. Za náš výkon nás naše paní učitelka moc pochválila.
Naskákali jsme do autobusu a hurá domů. Bylo to moc hezké dopoledne.

Jakub Jonát

Základní a Mateřská škola Brloh
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Dnes byl výjimečný den. Byl turnaj ve Chvalšinách. Když jsme přijeli a oblékli se, viděli jsme tělocvičnu dvakrát tak větší,
než je naše. Pořádně jsme si ji prohlédli a šli se rozcvičit. Po rozcvičce byl nástup a rozhodčí nám řekli pravidla hry. Potom
začaly zápasy. Ve florbalu vyhráli naši první zápas proti Chvalšinám 7 : 1. Tým vybíjené také vyhrál proti Holubovu 4 : 2. 
V druhém zápase jsme hráli proti Křemži. Bylo to napínavé. Vyhráli jsme 3 : 1 a tým vybíjené vyhrál proti Chvalšinám 5 : 1.
Ve florbalu už zbýval poslední zápas mezi Přídolím a Brlohem. Přídolí bylo velmi těžký soupeř. Utkání bylo velmi napínavé,
jednou jsme vedli my, jednou oni. Holky povzbuzovaly náš tým k vítězství. Vyhráli jsme 4 : 2.  Holky z vybíjené prohrály proti
Křemži 2 : 5. Ani čtvrtý zápas se holkám nepovedl, prohráli proti Přídolí 1 : 5. Pak bylo vyhlášení cen. Z florbalu byli naši první
a odešli s pohárem. Holky se umístily na třetím místě a získaly diplom. Se skvělou náladou jsme odjeli domů.

Šimon Boháč
Turnaj (ve florbalu a vybíjené) malých škol (Brloh, Holubov, Chvalšiny, Křemže, Přídolí) se konal 3. března 

ve Chvalšinách. Velké díky patří panu Farskému za odvoz a pomoc s organizací. Bylo to pěkně strávené dopoledne.
Alena Pulkertová

Jak se u vás žije? (jedno z témat Prvouky ve 2. třídě)

Na otázku Co se ti ve vaší obci opravdu moc líbí, na co jsi
pyšný/á odpověděly 
děti z Brloha:
Jak lidé chodí se psy (Danuška)
Líbí se mi hřiště. (Noe)
JZD. (Honzík)
Na krásné kytičky a přírodu. (Míša)
děti z Nové Vsi:
Fotbalové hřiště. (Šíma)
Park – houpačky. (Marek)
Dětské hřiště. (Milan)

Potom si měly představit, že jsou starosta nebo starostka,
a napsat, co by chtěly změnit, aby se u nás lidem lépe žilo:
Zavřít školu a více akcí v obci. (Danuška)
Otevřel bych hospodu, abych si mohl dát hranolky. (Noe)

Aby nebyl nepořádek. Udělal bych asfaltovou cestu od pily
k dubu. (Honzík)
Více hřišť a více tréninku na fotbal. (Míša)
Často vyvážet odpadky na hřbitově, pokutu 100 Kč za
odhozené odpadky do přírody, domov pro bezdomovce,
doporučit elektrické kotle. (Přemda)
Možná bych v obci zařídil nové koupaliště. (Šíma)
Postavil bych koupaliště a kino. (Marek)
Koupaliště a dopravní hřiště. (Milan).

Školu v budoucnosti vidí David:
robotická učitelka, elektrické dveře, silné samovysavače 
a automatické tabule.

Uvidíme, co se za 15 - 20 let Danušce, Noemu,
Honzíkovi, Míšovi, Šímovi, Markovi, Milanovi, Přemdovi
a Davidovi splní.

Jaroslava Lošková
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Letošní školní rok končí, a protože byl velmi specifický, nemáme ani moc zážitků z letošního jara. Proto se zaměříme
na děti, které se letos se školkou loučí a čeká na ně vstup do veliké školy. Letošních předškoláků máme hodně a bude se
nám po nich stýskat! Jsou to velice šikovné děti a my jim všem přejeme, ať vkročí do velké školy pravou nohou, mají samé
jedničky a velmi se jim tam líbí!!

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI 2020

Zprávičky ze školičky
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Když jsme se vrátili po dlouhé době v karanténě zpátky
do školky, ptali jsme se dětí, na co se nejvíce těšily do
školky a co se jim ve školce nejvíce líbí.

Anička J.: Nejvíc mě bavila kuchyňka, kde jsem vařila, 
i telefonovat Honzíkovi. A ještě tancování, malování.

Evička B.: Tadle kuchyňka a lékař, co má v krabici nůžky,
víš.

Matyášek V.: Hraju si trošku.
Tadeášek B.: Nevím! Hračky. Já mám hlad.J
Jáchymek V.: Děti jsou kamarádi – Vašík a malej Tádík

jsou kamarádi. Kamarádi jsou tři. Protože
Lukáš zlobí!

Honzík F.: Traktory a už nic. Jo – Mareček je můj kamarád.
Lukášek S.: Když přijdu, tak si vezmu hračku. Budu hodnej

do školky.
Nikolka B.: Nejvíc mě bavila školka. Když jsem se podívala

do školky, tak jsem viděla milion hraček. V kum-
bálu jsem si vzala koloběžku a jezdila na ní.

Vojtíšek T.: Bavilo mě si hrát s Nikolkou. Já si myslím, že
nám možná vydrží s Nikolkou to kamarádství.
Baví mě stavět dům z kostek.

Daneček K.: Nic, mě nebaví nic.

Matoušek M.: Baví mě vyrábění a kreslení. Baví mě si hrát
na zahradě.

Emička P.: Těším se na Matyáška – ten je můj nejlepší ka-
marád. Baví mě hrát si a zpívat, malovat. 
Malovala jsem mravence a mraveniště. Hraju si
s Aničkou.

Mareček P.: Já se těším na kamaráda – na Lukáše, na
Tadeáše a na Vojtu. Bavilo mě „bejt“ venku.
Těšil jsem se na p. učitelky. J

Mareček B.: Bavilo mě hrát si s traktorama, se stavebnicí
lego – montování aut.

Tadeášek K.: Těšil jsem se na hraní – to mě baví. Na děti se
těším. Prostě i na vyrábění – třeba nějaký
akvárko. Třeba malování. Líbila se mi kytka 
z balónků na výzdobu.

Domča Č.: Hrát si s legem, hrát si s kamarády – Mareček.
Vašík K.: Těším se na Honzíka. Mě baví, jak si hraju 

s tímhle – se zvířátkama, s dílnou.
Janička J.: Baví mě kuchyňka, tam vařím na tatarce.
Natálka U.:  Já mám notýsek a pastelky – nakreslím auto.

Mám ráda jít do školky, mám kamarády.
Přejeme všem krásné léto a v září zase nashledanou!!! 

Vaše školička

Odečty vodoměrů proběhnou během SRPNA a splatnost vodného za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 bude
od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Od 1. 5. 2020 došlo ke změně DPH u vodného a stočného, a to z 15% na 10%. Tato změna bude ve vyúčtování
pochopitelně zohledněna.

Odečty vodoměrů budou provádět pověření pracovníci Dana a Jaroslav Sklářovi z Brloha. Žádáme občany,
aby umožnili přístup k vodoměrům a zajistili vyčištění šachty (odstranit pavučiny, uhynulé hlodavce a případně
odčerpat vodu). 

Informace obecního úřadu

Obec Brloh prodává jehličnaté palivové dřevo, v omezené míře i listnaté. Také umožňujeme samovýrobu 
v obecních lesích. Bližší informace poskytne Libor Lev, tel. 606 176 088.

Volby 2020
Ve dnech 2. – 3. října 2020 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Informace ohledně voleb budou s předstihem
umístěny na úřední desku a na webové stránky obce. 

Duben
Růžena Filipová 88 let Brloh
Miloslava Šiponová 87 let Brloh
Vojtěch Tanzer 83 let Janské Údolí
Ludmila Veberová 75 let Brloh
Jiří Vlažný 75 let Janské Údolí

Květen
Anna Ondřichová 86 let Jaronín
Jiřina Salzerová 81 let Brloh
Růžena Houšková 80 let Brloh

Červen
Jan Samec 94 let Jaronín
Jan Hrubeš 82 let Brloh
Anna Jakešová 80 let Brloh
Marie Machová 75 let Brloh
Bohumila Jiřičková 65 let Brloh

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a přejeme do dalších let hodně štěstí a spoko-
jenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví,
s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti
svých příbuzných, přátel a známých.

Společenská kronika - blahopřání jubilantům.
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Příspěvky čtenářů Zpravodaje
Doba coronavirová v DPS

I když nejsme tak přísně uzavřený objekt jako domovy důchodců a stacionáře, i tady hlavně v týdnech přísné karantény
bylo uzavření velmi nepříjemné a traumatizující, pro některé i velkou psychickou zátěží. Ani navzájem jsme se nenavštěvovali
a dům působil jako město duchů. Po mírném uvolnění nám paradoxně pomáhalo i nešťastné umístění domu. Sice na rušné
křižovatce, ale na okraji vesnice. Zadním vchodem se dá vyjít do přírody a toho jsme hojně využívali. I díky tomu většinu 
z nás ponorková nemoc psychicky nezdeptala. O tom, že atmosféra i nálada po karanténě v DPS jsou dobré, svědčí i vy-
malované mandaly, kde převažují jasné a optimistické barvy. Nicméně jsme všichni rádi, že to nejhorší máme snad za sebou.

Klienti DPS

Rekonstrukce Kaple sv. Kříže a sv. Prokopa v Rojšíně
Při průjezdu Rojšínem si nelze nevšimnout bílého kostelíka, přesněji Kaple sv. Kříže a sv. Prokopa, stojícího více než

sto sedmdesát let uprostřed návsi. V roce 1847 byla kaple vysvěcena a po dlouhá desetiletí spolehlivě sloužila svému účelu.
Ještě před několika měsíci si také nedalo nevšimnout, že kaple byla již značnou dobu v neutěšeném stavu. Trápila ji

vlhkost zdiva a také mohutně zatékalo do konstrukce obvodové zdi. Zavlhčení objektu bylo patrné pouhým okem na vnější
i vnitřní straně zdí. 

Toto období, nejen v DPS, nebylo vůbec jednoduché. Procházeli jsme krizí, na kterou se nikdo z nás nepřipravil, 
se kterou nikdo z nás nepočítal a se kterou jsme se učili „za pochodu„ vyrovnat. Asi nejhorší bylo odloučení od blízkých 
a i strach a obavy o zdraví svoje a svých nejbližších. V této době byl velmi důležitý telefonický kontakt s rodinami a přáteli.
Sledovali jsme denně zpravodajství o coronaviru, ale o to víc na nás doléhala úzkost, napětí a obavy, jak dlouho toto bude
trvat, co se všechno stane a jaká nás čeká budoucnost. Tak jsme radši přeladili na Šlágr a poslouchali muziku. Též jsme se
pustili do vybarvování mandal. Škoda, že fota ve Zpravodaji nejsou barevná, abyste viděli, jakými veselými barvami jsou
vymalované J. Nakonec jsme si i zvykli na pach dezinfekcí, nošení roušek i rukavic. 

Život se pomalu vrací do normálu a postupně dochází k rozvolnění opatření a vše se pomalu vrací do starých kolejí. Ještě
bych chtěla poděkovat těm, co se přes noc stali švadlenkami a našili nám dostatek roušek. 

Přeji všem krásné, slunečné léto a hlavně bez coronaviru J.
P. S. Moc děkuji svým klientům za milé překvapení k narozeninám J

Sixlová Dana – DPS Brloh
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Včelařské zprávičky I. pololetí
Ano, už je tomu tak, sotva skončila zima, začalo jaro, tak už vítáme léto a půl roku je za námi. Konec června mají děti

spojený s předáváním závěrečného vysvědčení, kdy končí druhé pololetí jejich školního snažení a včelařům stejně jako 
ostatním, v tomto období končí první pololetí kalendářního roku, byť pozorný čtenář z předchozích čísel Zpravodaje ví, že
v průběhu prázdnin (v době žní) začne nový „včelařský rok“ a včely a včelaři se začnou připravovat na zimu (zásoby,
léčení, odpočinek,…)

Říká se, že včely jsou pilné a z toho by se dalo odvodit, že včelaři by měli být také a ti v naší organizaci skutečně jsou,
a byli. Hned se začátkem nového roku, v průběhu ledna „vymetli“ ze včelstev měl a patřičným způsobem (sušení, vybírání
uhynulých včel, zabalení,…) ji připravili k jarnímu vyšetření státním veterinárním ústavem na přítomnost včelího roztoče
Varroa destruktor. Vyšetřeno tak bylo 407 včelstev naší organizace ve 46 vzorcích s velmi dobrým výsledkem (10 vzorků
zcela bez nálezu a pouze 6 stanovišť bylo potřeba přeléčit.) Naše organizace patří dlouhodobě k nejlepším na okrese 
ve způsobu ošetřování včelstev a počtu přezimovaných včelstev.

V zimě se konají, stejně jako u většiny, neziskových organizací, výroční členské schůze. Ta naše se uskutečnila 
v neděli 16. února 2020 a kromě běžných bodů jednání (výsledek hospodaření, rozpočet, zpráva o činnosti, revizní
zpráva,…), byla ta letošní volební.

Za aktivní spolupráce všech členů a včasného apelu našeho Výboru ZO se podařilo bez větších obtíží najít vhodné kan-
didáty a ty pak téměř jednomyslně zvolit. Předsedkyní naší brložské organizace tak zůstává stále paní Monika Mikušková,
jednatelem Ing. Jan Pecha a pokladníkem paní Anna Klaschková. Ve funkci člena Výboru ZO zůstal nadále Václav Rončák
a nákazovým referentem byl zvolen Pavel Foltin (osvědčený to léčitel). Mírně obměněna byla i kontrolní komise, která je
nyní ve složení František Kafka (předseda), Jan Hrubeš a Barbora Zelená (členové). Zástupci naší organizace se pak měli
účastnit i dalších volebních schůzí do okresního a republikového výboru, ale ty dosud (z všem známých důvodů) neproběhly,
ale určitě se tak v dohledné době stane.

Jak je Vám známo, přispívá na naši činnost každoročně i naše obec a to částkou 5.000,-Kč, která je využívána na
úhradu nákladů léčení, což je konkrétně nákup acetonu a příspěvek na léčení pro léčitele. V letošním roce jsme se rozhodli
pro nákup nového vyvíječe a kompresoru (zařízení nezbytná pro aplikaci léčiva do úlů), jejichž cena převyšuje částku
30.000,- Kč, což je výše našeho ročního obratu, nepočítáme-li vyplácení dotace pro včelaře na zazimovaná včelstva. Proto
jsme v březnu letošního roku požádali naší obec o vyšší příspěvek než v letech předchozích a také si dovolili požádat 

V roce 2018 byla vytvořena projektová dokumentace na opravu kaple a v lednu 2020 bylo vypsáno výběrové řízení,
které vyhrála stavební firma Antico s.r.o. za částku 1 960 673,- bez DPH.  Rekonstrukce kaple je rozdělena na dvě etapy.
První etapa zahrnuje kompletní odvodnění a odvlhčení zdiva a odstranění poškozených omítek. Ve druhé etapě, která bude
provedena v roce 2021, dojde k obnově omítek a kompletní výmalbě.

Mírná zima stavebním pracím přála, a proto hned v únoru letošního roku začala samotná rekonstrukce dle první etapy.
Došlo k celkovému odvodnění a odvlhčení zdiva a zhotovení nového zakrytí ohradní zdi. Jako technologie odvlhčení byla
zvolena metoda provětrávání podlah a základové spáry zdiva za pomocí plastových tvarovek ,,Iglu“. Při demontáži stáva-
jící opukové dlažby byla nalezena původní cihlová dlažba. Všechna vlhkem poškozená omítka jak v interiéru kaple, tak na
exteriérové části a i na ohradní zdi byla odstraněna. Zdi byly ponechány odhaleny, aby se urychlilo vysychání stavby. Po
venkovních stranách zdiva kaple a ohradní zdi byl zhotoven okapový chodník z placáků. Došlo i k úpravě přístupu do
kaple, byl zhotoven chodník z dlažebních kostek. 

V rámci rekonstrukce bylo bohužel nutno porazit vzrostlý strom u vstupu do kaple, jelikož kořenový systém prorůstal
do podlahy a poškozoval stavbu. Nový strom bude samozřejmě vysazen, ale na vhodnějším místě.

Rekonstrukce trvala do konce května. Dokončení oprav bude následovat v příštím roce, jen co povětrnostní podmínky
dovolí. 

Ing. Jan Kříž
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Běh Brlohem 2020 – zrušeno 
Určitě jste si již všimli, že letošní ročník naplánovaný na 14. 6. neproběhl. Bohužel, ale v době, kdy bylo potřeba začít

závod připravovat, nebyla situace vůbec jasná, takže jsme místo spuštění registrace rozhodli o zrušení závodu (a to mám doma
„jasného“ favorita na kategorii kočárků J).

Přesně 2 měsíce před vyběhnutím, jsme vydali tuto zprávu:

Vzhledem k aktuálnímu vyjádření vlády ČR je už nyní bohužel jasné, že náš již tradiční závod v letošním roce nemůžeme
uskutečnit.  Do poslední chvíle jsme doufali, že bude mít situace příznivější průběh. Naše přání se nevyplnilo.

Náhradní termín vzhledem k nejisté situaci a našim dalším aktivitám také nepřipadá v úvahu. Doufáme, že nám tedy za-
chováte přízeň a společně se opět potkáme v červnu následujícího roku na závodu: BĚH BRLOHEM 2021

SDH Brloh
V den závodu byla sice opatření už mírnější, ale stejně by nebyla pro naši akci úplně ideální. Navíc nikdo nevidí do bu-

doucnosti a rozhodnutí jsme chtěli udělat včas. 
Doufáme tedy, že nám zachováte přízeň a potkáme se příští rok opět v červnovém termínu. 

Za pořadatele Václav Pecha ml.

o příspěvek obec Nová Ves, jejíž občany - včelaře naše organizace také sdružuje. Zvažujeme také oslovení dalších orga-
nizací a institucí v našem „včelařském regionu.“

A po Velikonocích, kdy bylo příznivé počasí, následoval prolet za proletem, příroda začala kvést, včelstva začala
nabírat na síle, sbírat pilně pyl a tím „zaměstnávat“ včelaře. Ti častěji kontrolovali své úly, jejich dílo a matečníky a od
poloviny května již někteří začali vytáčet med. A vytáčení medu není nikterak jednoduchá a nenáročná věc (to obnáší tolik
úkonů, že by to vydalo na další příspěvek) a budete se divit, někteří včelaři se mimo jiné věnují i vychovávání matek, a že
jim to jde, od roku 2017 jich vychovávají stále více, loni jich bylo 77 a to je také kapitola sama o sobě. 

Tak třeba příště, nebo přes příště Vás do podrobností o včelaření zasvětíme. Zatím se s Vámi s přáním sluncem 
a medem provoněného léta loučíme.  

Včelaři ZO ČSV Brloh

Ohlédnutí za kulturními akcemi
Jihočeská filharmonie na Kuklově

Nemohli hrát uvnitř, tak vyrazili se svým orchestrem na jihočeské hrady. Na Dívčím Kameni zněl Vivaldi, na Pořešíně
Balada pro banditu a u nás na Kuklově se orchestr spojil s Nezmary, se kterými už spolupracují 13 let a píseň Růže byla 
v jejich podání nádherná. Posoudit můžete i sami a video shlédnout na našich webových stránkách www.obecbrloh.cz.

Veronika Mikešová
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Stavění májky
V letošním poněkud „zvláštním“ roce bylo ovlivněno mnoho společenských akcí a jednou z nich byla i jedna 

z nejtradičnějších. Na 30. 4. bylo plánované stavění májky spojené s čarodějnickým lampionovým průvodem. Bohužel, ale 
situace na konci dubna uspořádání této akce neumožňovala. Takže ZRUŠENO. Pohled na starý strom u pošty byl ovšem
otřesný a vize prázdného stojanu byla také nepřípustná. V té chvíli se zrodila myšlenka posunout stavění na jiný termín. Dle
zvyklosti v některých ostatních obcích jsme si vybrali LETNICE. Čekali jsme, že budou přijatá omezení už mírnější a bude
možné se sejít jako obvykle. Toto očekávání se bohužel nenaplnilo, takže jsme se s kluky sešli v neděli 31. 5. 2020 bez nějaké
další propagace události. Počasí nám úplně nepřálo a prakticky celé odpoledne pršelo. Ale my jsme kluci silný a nejsme z cukru.
A výsledek? Na ten se můžete hned jít podívat z okna. Stačí si domyslet opršenou barvu z krepáků J. 

V rámci šetření smrkového porostu (kůrovci stejně nemáme šanci konkurovat) se měnila pouze špička, kmen zůstal starý.
Po skončení akce nakonec došlo i na pivo a špekáček. Na závěr bych chtěl všem zúčastněným poděkovat.

Věřím, že příští rok se sejdeme u pošty opět v běžném termínu, tedy 30. dubna 2021.
za SDH BRLOH Václav Pecha ml.
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Pohádkový les Jaronín
V sobotu 6. června se místní děti z Jaronína mohly v rámci oslav dětského dne těšit na procházku pohádkovým lesem.

Pro děti bylo připraveno celkem sedm stanovišť, na nichž pak plnily nejrůznější úkoly a za každý úkol dostaly razítko na
ručně malované kartičky. Na prvním stanovišti indiánský náčelník poztrácel po lese sekery a děti měly za úkol mu je po-
moci najít. Ne pomocí seker, ale pomocí oštěpu si pak mohly skolit papírového bizona. Vodníkovi zase děti předvedly, jak
jsou zdatné při lovení ryb a za odměnu dostaly nejen razítko, ale i pentli. Voják s chůzí po prkně prověřil fyzičku dětí,
které se nezalekly ani děsivého dinosaura, číhajícího za pařezem. Děti pak ale vylekal vlk, kterého měla na vodítku
přivázaného neohrožená karkulka. Myslivec prověřil dětské znalosti v určování stop zvířat a rozpoznávání listů stromů. Za
odměnu děti dostaly od babičky koláč. U partičky Šmoulů si děti mohly vyzkoušet chůzi po laně, kterou jim předvedli
Koumák a Bručoun a se Šmoulinkou si děti složily skládačku. Po cestě dál už na děti číhala zlá ježibaba, které musely děti
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na lopatičce donést otrávené jablko rovnou ke Sněhurce, která pro ně měla připravenou s trpaslíky hledačku, kdy děti
hledaly předměty, které patřily trpaslíkům. Na posledním stanovišti loupežník  Rumcajs svým „peníze, nebo život“ ty malé
uličníky pěkně vystrašil. Chudáci děti si ale mohly vyzkoušet střílení ze vzduchovky na plechovky od piva, které jim občas
pomohl sfouknout i vítr. Nakonec jsme se všichni sešli u hospody, kde děti za absolvování stezky získaly perníkovou
medaili a diplom. Počasí, ačkoli jsme se báli, že se nevydaří, nakonec nezklamalo. Pršet jako z konve začalo, až když jsme
opékali buřty, ale nikomu ta chvilka na dešti nevadila, a tak jsme si všichni nakonec pochutnali na zmoklé a někdy i trošku
černé odměně. Bylo to skvělé odpoledne. 

Velký dík patří všem, kteří se na něm aktivně podíleli, těm, kteří něco dobrého připravili, těm, kteří to celé vymysleli 
a připravili a také těm, kteří se navlékli do kostýmů a na chvilku děti přenesli od všedních dnů do pohádky.

Markéta Tanzerová

Pozvání na řezbářskou vernisáž
Jako vždy se poslední neděli v červenci uskuteční tradiční řezbářská vernisáž. Tentokrát na téma „Pocta kameni“. Po-

divné. Jedním materiálem budeme vzdávat poctu jinému materiálu.  Proč zrovna kameni? Dalo by se říci: „vždyť kamenů
je kolem až dost a na poli často až nepříjemně moc.“ To se nám však stává často. Věcí, kterých je kolem nás hodně, bereme
jako samozřejmost. Přitom si neuvědomujeme, že tyto věci jsou nepostradatelné a co vše na jejich existenci závisí.
Nadáváme na kameny na poli a málokomu dojde, že jejich rozpadem se do země uvolňují cenné minerální látky. Kamen
je u nás nezbytnou součástí staveb, zpevňujeme jím cesty. A další a další použití. 

Zveme vás proto 26. července od 14:00 se podívat, jak si s tímto tématem řezbáři poradí a přijďte spolu s námi vzdát
poctu kameni.  Sraz a zahájení je na cestě k pile a koupališti u brodu.

Libor Lev
Pozvání na koncert

21. srpna si můžeme na Kuklově poslechnout koncert umělců z agentury Brauensis art. My je známe z pravidelných 
adventních koncertů, tentokrát je uvidíme v létě a poslechneme si převážně světskou hudbu. Přijďte na koncert. Začíná 
v 18:00 hodin.

Libor Lev

Odchyt obtížného hmyzu
Jak jistě už každý ví, tak naše jednotka hasičů disponuje prostředky na likvidaci obtížného hmyzu. Tento zásah má

samozřejmě svá pravidla a podmínky. Pokud tedy volám na pomoc hasiče, musí se jednat o bezprostřední ohrožení 
života osob či zvířat (alergické jedince, děti, rizikové skupiny či rizikové objekty). Jestliže se tedy v takové situaci 
ocitnete, máte 2 možnosti, zavolat 112 nebo 150 a tísňová linka vyšle okamžitě naši, nebo jinou jednotku. Nebo pokud
snese likvidace odklad (nejde o bezprostřední ohrožení života), můžete zavolat přímo mně a domluvíme se spolu na
konkrétním čase odchytu. Největší účinnost má totiž zásah ve večerních hodinách. Vše je jen o domluvě, takže se na
mně neváhejte obrátit a společně můžeme domluvit podrobnosti.

Za JSDHO Brloh - Václav Pecha ml.
Telefon 728 313 042, mail – vasek@hasicibrloh.eu
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 (24. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

Bohužel z důvodu epidemie koronaviru nebylo možné v původně plánovaném termínu 
(ve středu 13. května) sbírku v ulicích uskutečnit. 
Termín sbírky – náhradní podzimní: Středa 30. září 2020

Kytičky pro letošní rok:Barva stužky: zelená

Hlavní téma letošní sbírky: Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence

Předem všem děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci! 

Revize není kontrola
Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy,
zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik
kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun. 
Kontroly kotlů

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický
stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou
napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou. 

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně
nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle,
řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou
povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o prove-
dení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může
obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení.
Tento doklad je nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností. 

Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného
kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako odborně způsobilé
osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provo-
zovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu
kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku
za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky
1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH. 
Revize kotlů 

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší  a běžných
kotlů v domácnostech se netýkají. 

Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické 
inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko
je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.   

Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné
nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků 
zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice

Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci domu,
zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí 
v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580,
773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. 
Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Koupím 
známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny, staré sklenice a vázy, vojenské předměty – šavli, uniformu

a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. 
Tel: 722777672
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Paní Růžena Pöschlová mi poslala toto, moc děkuji:
Pomalu se blíží léto a recept na letní (studenou) polévku
možná přijde vhod.

Okurková polévka
0,5l kyšky, 1 velká kysaná smetana (0,4l), 1 salátová
okurka, 4 vejce (uvařená natvrdo), sůl, pepř, kopr.

Kyšku, smetanu, sůl a pepř dobře rozmícháme,
přidáme na hrubém struhadle nastrouhanou okurku a na
jemno nakrájený kopr a rozmícháme. Porci posypeme
nakrájeným vejcem a podáváme s pečivem. Je to lehká
svačina nebo večeře.

Kuře z Valencie
4 porce kuřete (prsa, stehna, co komu chutná víc), 50 ml
oleje, 50 g másla, 1 malá cibule, 2 česneky, 50 g kečupu,
150 ml vody, 100 g šunky, 200 ml sladkého bílého vína. 

Maso osolíme, opepříme a opečeme na oleji do zla-
tova. Vyndáme, do výpeku dáme polovinu másla, nakrá-
jenou cibuli a osmahneme, přidáme nasekaný česnek,
necháme rozvonět a přidáme kečup, promícháme 
a přilijeme vodu. Vložíme k tomu porce kuřete a 30 min
dusíme. Na zbylém másle osmahneme šunku nakrájenou
na nudličky. Přidáme ke kuřeti, zalijeme vínem a do-
dusíme. Podáváme s bramborami nebo rýží.

Bábovka s čokoládou
200 g moučkového cukru, 200 g másla, 100 g mletých
ořechů, 50 g čokolády, 5 vajec, 250 g polohrubé
mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 250 ml
smetany ke šlehání, citronová kůra.

Žloutky s cukrem a změklým máslem utřete do hladké
pěny. Přidejte nastrouhanou čokoládu, ořechy, citronovou
kůru a postupně přimíchávejte mouku s práškem do pečiva.
Přidejte smetanu a nakonec opatrně vmíchejte tuhý sníh 
z bílků. Těsto vlijte do vymazané a vysypané formy a pečte
v předehřáté troubě na 180°C asi 45 min. Bábovka není
žádná dieta, ale patří do kategorie ,,hodně jedlá“.

Další recept jsem dostala od Jarky
Kadlecové, ten je pro ty, kteří mají
rádi nasáklé těsto. Za recept rovněž
děkuju. 

Koláč s ovocem a kokosovou
drobenkou
Těsto: 225 g celozrnné mouky (nebo
bílé), 75 g strouhaného kokosu, 120 g oleje, 
75 g třtinového cukru.
Náplň: 500 g řeckého hustého jogurtu (nebo Hollandia),
1 vejce, 1 vrchovatá lžíce tekutého medu, kolik třešní, tolik
višní (nebo švestek) – co se jich na koláč vejde.
Drobenka: velká hrst strouhaného kokosu, 2 lžíce kokosového
oleje nebo másla a cukr

Rozehřát troubu na 180 ºC, klasickou dortovou formu
vyložit pečícím papírem. V robotu smíchat ingredience na
těsto, vedle v míse umíchat jogurt s vejcem a medem.
Těsto namačkat do formy, polít jogurtovou náplní 
a posázet ovocem. Celé to hustě zasypeme drobenkou 
a pečeme cca hodinu, dle těsta. 

Rybízový koláč s tvarohem a drobenkou
Těsto: 500 g hladké mouky, 250 ml mléka, 125 g krupi-
cového cukru, ½ kostky droždí, 1 vejce, 1 žloutek, 
100 g másla, 1 lžička citronové kúry, ¼ lžičky soli
Náplň: 1 tvaroh, 1 vejce, 2 – 3 lžíce cukru, rybíz
Drobenka: 90 g hrubé mouky, 45 g krupicového cukru, 
1 sáček vanilkového cukru, cca 60 g másla. 

Z vlažného mléka, lžíce cukru a droždí zaděláme
kvásek. Přidáme vejce a žloutek, cukr, rozpuštěné máslo,
mouku, citronovou kúru a sůl. Uhněteme těsto do hladka
a necháme kynout cca 2 hodiny. Poté těsto vyválíme na
plech. Navrch rozetřeme tvaroh s vejcem a cukrem,
posypeme bohatě rybízem (nebo jiným ovocem, rebar-
borou) a drobenkou. Pečeme na 180ºC cca 30 minut.

Dobrou chuť přeje Veronika Mikešová

…a teď něco na zub

Děkujeme mysliveckému sdružení a všem občanům, kteří Jana Salzera doprovodili
na poslední cestu. Také děkujeme za Vaše kondolence 

Rodina Salzerova

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s Jakubem Jungwirthem. Děkujeme za slova
útěchy i za smutek z jeho odchodu

Zarmoucená rodina 
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Luštěniny
Vyluštěte alespoň čtyři z těchto pěti úloh. Řešení a kontakt na Vás můžete nejpozději do konce srpna poslat na mail

lusteniny@email.cz (sem se obracejte i s případnými dotazy) nebo přinést do knihovny.
Mějte štěstí v losování a vyhrajte malý dřevěný hlavolam.
Opět se těším na Vaše odpovědi.

Luštěniny junior
Zkraťte si dlouhou chvíli, zapojte mozečky a vyluštěte tyto tři úkoly. Své odpovědi můžete přinést do knihovny nebo

poslat emailem na knihovna@obecbrloh.cz. Za realizaci nápadu děkuju Jarce Kadlecové. 

ZOO
1) KRAJTA MŘÍŽKOVANÁ

2) 

Řešení z minulého čísla:
1. jízda na kole
2. nordic walking (výměna pozic v abecedě – napíšete si abecedu, pod ni znovu ale pozpátku a pak už jen čtete)
3. spinning
4. skialpinismus (šifru bylo třeba číst „napřeskáčku“ – první písmeno, poslední písmeno, druhé písmeno, předposlední

písmeno, třetí písmeno, předpředposlední písmeno,...)
5. orientační běh
Děkuji, že luštíte a posíláte. Celkem dorazily tři odpovědi. A štěstí v losování měla paní Kateřina Hrubešová z Brloha. Gratuluji.  

Jarka Kadlecová

I tentokrát je řešením vždy jedno nebo více slov.

1) 

2) HOZKBCÝNEOEUR

3)

4) DOKORAVIŽ
RÁLAKAS
JAZANKOVÁT
ATERT

5) 

3)
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V každém čísle Zpravodaje vám přinášíme jeden obrázek (uprostřed křížovky) z našeho 
brložského regionu a vaším úkolem je určit, kde se nachází.

K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše 
napsat a přinést do knihovny, vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem 
knihovna@obecbrloh.cz, a to do konce srpna. Nezapomeňte na zpáteční adresu.

Tentokrát vám tajenka prozradí, jedno moudré přísloví: Koupit si (1. tajenka), jak za (2. tajenka).  

Tři úspěšní vylosovaní výherci dostanou jako dárek za své správné odpovědi hmoždíř s tloučkem.

Jak dopadlo luštění z minulého čísla? 
Hořický šotek nám křížovku tentokrát trochu ztížil, proto sem nedám správnou odpověď a můžete se pokusit

tajenku vyluštit a poslat znovu. 
Přesto se našli tři odvážlivci, kteří se nebáli a tajenku vyluštili. Pro ty mám v knihovně připravenou speciální

cenu. Jsou to: Libuše Jiřičková, Jaroslava Kadlecová a Kateřina Hrubešová.

Luštění s medvědem

Osmisměrka
Vyluštěním této osmisměrky se dozvíte, jaká byla nejčtenější kniha roku 2019 v naší knihovně.

ASIJEC, BRUSIVO, CYKLÓN, DOLET, DOTISKY, ETYLEN, 
KNÍRY, KNUTA, KOMIK, KRČMA, OSTNY, PANOVAT, PLUTO, 

SEŠIT, SNÍDAT, SYKOT, ŠIMON, ŠLACHY, TISÍC, VÍDEŇ, 
VIDLE, VSKOK, VÝJEV

Osmisměrka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz



Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ –http://crosswords.itpro.cz



Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ –http://crosswords.itpro.cz



Protože jsme se nemohli scházet v tělocvičně a aby ani naši nejmenší nepřišli zkrátka a mohli si také plnit úkoly 
a soutěžit, připravily jsme s Jarkou Kadlecovou pro všechny malé děti pohádkovou všestrannost. Ve Zpravodajích budou
zveřejněny úkoly, které musí děti spolu s rodiči splnit, zaslat do knihovny a následně vyluštit hádanku, která děti dovede
až k odměně. Poslední úkol bude ve Zpravodaji č. 4 /2020. 

Úkol pro toto čtvrtletí je následující:
- Pomozte Karkulce najít cestu lesem k babičce. Pozor, v lese číhá spooooustu vlků. 
- Abychom si také protáhli tělíčka, dojděte „K Lípě“ a vyfoťte se tam, jak děláte stojku nebo hvězdu. Fotografii pošlete

na email knihovna@obecbrloh.cz a my vám zašleme první indicii k pokladu.

_ _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _   (zde si můžete dopsat první nápovědu)

Pohádková všestrannost

Veronika Mikešová





KULTURNÍ AKCE NA LÉTO

pátek 31. července od 20:00 hodin – KD Brloh

POUŤOVÁ ZÁBAVA
zahraje kapela THE MASO

neděle 2. srpna – Brloh

POUŤ
pouťové atrakce, stánky, fotbal, mše svatá 

pátek 21. srpna od 18:00 hodin – Klášter na Kuklově

BRAUNENSIS ART
koncert vážné i moderní hudby

LETNÍ KINO 

neděle 26. července od 14:00 hodin – brod před koupalištěm v Brloze

TRADIČNÍ ŘEZBÁŘSKÁ VERNISÁŽ
výstava řezbářských prací na téma POCTA KAMENI

sobota 18. července od 21:30 hodin – koupaliště v Brloze

TERORISTKA
filmová komedie s Ivou Janžurovou v hlavní roli

neděle 2. srpna od 10:00 – 14:00 hodin – kino Brloh

VERNISÁŽ OBRAZŮ
výstava obrazů Magdaleny Andrlové

neděle 11. října od 14:00 hodin – Dobčice

VYCHÁZKA S CHKO
6 km dlouhá výprava za Měsíčnicí vytrvalou na Chrášťanský vrch

sobota 29. srpna od 13:30 hodin – fotbalové hřiště v Brloze

LOUČENÍ S LÉTEM
soutěžní disciplíny, diskotéka, živé překvapení
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