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Vážení spoluobčané,

zdravím vás opět po čtvrt roce. Babí léto je v plném proudu (tedy zrovna teď, když sedím za klávesnicí a paní
knihovnice mi takřka stojí za zády) a téma letošního roku – koronavirus se opět skloňuje ve všech pádech a zaplňuje
titulní stránky všech novin, webových stránek i vysílací časy rádií. Ač se v oficiálních statistikách naše obec ještě nepotkala
s tímto novým druhem viru, někteří lidé tvrdí, že ho na přelomu roku jistě prodělali. I mě připadalo, že jsem měl virózu
takovou, jakou předtím ještě ne, ale nevím, testy na protilátky nic neodhalily. Je jisté, že virus tu s námi zůstane dále. Je
otázkou, jak se bude chovat, protože i on se přirozeně vyvíjí a mutuje. My se s tím musíme naučit žít, dočasně strpět určitá
omezení (například roušky či omezení provozních dob různých zařízení) a hlavně se z toho… nepicnout. Rozhodně nechci
bagatelizovat nebezpečí které hrozí, ale rozhodně nejsem zastáncem až poplašných zpráv, které některá média šíří.
Myslím, že už všichni dobře víme jak se chránit, co dodržovat a jak se chovat. Je třeba chránit zejména rizikové skupiny
(senioři, chronicky nemocní apod.). Bohužel jsme v této souvislosti byli nuceni uzavřít pro návštěvy náš dům
s pečovatelskou službou a to do odvolání (tedy zlepšení situace). Nebude to úplně jednoduché, ale zvládneme to (alespoň
tak jako jsme to zvládali do nynějška), věřím tomu a hlavu vzhůru J.

Trvalý pobyt
Inspiroval mne článek z jiného obecního Zpravodaje, kde se kolega zabýval otázkou přihlašování občanů v obci
bydlících, ale majících trvalé bydliště jinde. Obecní příjmy jsou takřka z devadesáti procent tvořeny daňovými příjmy
(odečtu-li ostatní hospodaření). Ač tomu dříve bývalo, dnes již tolik nezáleží, zda má firma sídlo v té dané obci či městě
a zejména přerozdělování daně z přidané hodnoty či daně z příjmu firem je adresné pouze z malé části. Více záleží na místě
u daní za zaměstnance, ale ty zas nebývají velkou položkou (nejvíce peněz je z DPH – téměř 50 % příjmů z daní). Rozhodně
však při přerozdělování daní záleží na počtu obyvatel a rozloze katastru/ů dané obce, která je prakticky neměnná. A zde
tedy vidím hlavní důvod přihlašovat se k trvalému pobytu tam, kde bydlím, kde se zdržuji. Kde jezdím po silnicích, kde
„konzumuji“ další služby, které ona obec poskytuje. Samozřejmě žádný zákon to nenařizuje, ale vidím to jako důležitý
prvek, který můžeme ovlivnit každý z nás. A když zmiňuji příjmy obce a také o něco dříve koronavirus, letošní příjmy jsou
zatím o přibližně 11% nižší než v loňském roce. Uvidíme, jak to bude dále, ale na plánované investice to u nás s největší
pravděpodobností nebude mít vliv.

Soužití na vsi
Když jsme se před skoro 35 lety vrátili do Brloha a postavili zde domek, byl jsem „náplava“. Ve škole to bylo trochu
znát, protože jsem přišel „z města“. Postupem času se hrany obrousily a cítím se brložšťákem na plný úvazek. Všímal jsem
si, že lidé, kteří nebydleli v rodinných domcích, pracovali zejména v zemědělském družstvu či v lese (taky ty bytovky byly
buď státních lesů či JZD). Dnes je situace jiná, ZD nepotřebuje tolik pracovníků a tak v bytech a domech bydlí lidé
zaměstnaní jinde, některé bytové domy mají jiné majitele atd. Protože jsem pár let bydlel na sídlišti, vím, jaká jsou úskalí
soužití více lidí na menším prostoru. Mám pocit, že lidé obecně zhrubli, nejsou tolik ochotni akceptovat odlišnosti druhého.
Vnímám to i ve vztazích zejména v lokalitách bytových domů a je mi to upřímně líto. A přitom stačí málo – být k sobě trochu
ohleduplnější, trochu slušnější a shovívavější. Nestojí to mnoho. Pravděpodobně je třeba uvědomit si, že žijeme v užším
společenství lidí, v některých případech velmi blízko. A budeme tak žít delší dobu, tak proč si ji znepříjemňovat…

Veřejný prostor
Veřejným prostranstvím je definován prostor volně přístupný a už nevím, zda jsem kdysi četl ten zákon ledabyle, ale
nenašel jsem, že by na to mělo vliv soukromé vlastnictví. Ale já mám spíš na mysli veřejné prostranství ve vlastnictví obce.
Asi nikdy nenastala situace, že bychom na takový veřejný prostor někomu zakazovali vchod nebo vjezd (pokud to místní
poměry dovolují). Ovšem velmi často se stává, že někteří lidé využívají veřejné prostranství bez ohledu na okolí a čas.
Typickým příkladem je skládka paliva, stavebního materiálu apod. Na většinu případů záboru veřejného prostranství
pamatuje obecní vyhláška, kde jsou uvedeny podmínky a sumy za zábor. Někteří obyvatelé včas přijdou a nahlásí užívání
a zábor, to je naprosto legitimní a správný způsob. Spolu pak uzavřeme dohodu o užívání prostranství (u zpoplatněných
dlouhotrvajících případů) a situace je vyřešena. Bohužel trendem poslední doby kůrovcové bývá složení si paliva na delší
čas na obecním a ostatní máte smůlu, teď dělám dříví já. Ono to takhle nejde. Jak jsem psal v předchozím příspěvku,
nejpatrnější to je u bytových domů, kde je nutno sladit potřeby více rodin najednou a předcházet tak oněm rozbrojům
a nedorozuměním. Všechny situace se snažíme vyřešit dohodou a nechceme přistupovat k razantním opatřením. Vyzývám
tedy všechny ty, kteří se v těchto řádcích poznali, aby přišli, jistě nalezneme vhodné řešení pro co největší počet lidí. Ono
to není jen o penězích pro obec, to skutečně ne, ale jde o volný přístup pro ostatní a třeba i hasiče, kteří se mohou dostat
tam, kam potřebují.
Děkuji za pochopení, vstřícnost a ohleduplnost k ostatním.
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Také bych vás rád pozval k volbám. Jsou krajské, a tudíž váš hlas zcela jistě ovlivní dění v kraji.
Děkuji za pozornost.
Martin Toman, starosta obce

Všímálek
Chtěl bych na těchto řádcích poděkovat panu Janu
Šebelkovi, který se stará o pořádek kolem autobusové
čekárny. Není to samozřejmost a já si toho moc vážím. Mít
někoho takového i na hřišti, to by byla paráda…
Martin Toman
Ráda bych poděkovala jménem nás všech paní Jiřičkové,
která se často stará o květinový záhon u hřiště. Zároveň děkuji
i všem ostatním, kteří také přispívají, ať už péčí či výsadbou.
Jana Postlová

Z jednání zastupitelstva obce

Před začátkem letních prázdnin se zastupitelé sešli na
řádném zasedání 22. června 2020. Schválený program
k projednání čítal 6 bodů.
První bod byl ,,Účetní závěrka Základní a Mateřské
školy Brloh za rok 2019“. Veškeré podklady k projednávání
byly zaslány zastupitelstvu předem a byly zveřejněny na
úředních deskách. Starosta podal informace o závěrečném
hospodářském výsledku Základní a Mateřské školy Brloh
v hlavní činnosti příspěvkové organizace. Základní škola
navrhuje rozdělit hospodářský výsledek do fondů školy.
Zastupitelstvo nemá námitek.
Ve druhém a třetím bodě jsme navázali schválením
účetní závěrky a závěrečného účtu obce Brloh za rok 2019.
I v tomto případě byly potřebné podklady zaslány zastupitelstvu a dokumenty byly zveřejněny na úřední desce.
Čtvrtý bod se týkal rozpočtových změn. Změny
rozpočtu byly zastupitelům zaslány po jejich tvorbě. Při
zasedání zastupitelstva byly tyto změny včetně komentáře
promítány na plátně a vzhledem k předchozímu zaslání
podkladů nebyla k tomuto bodu žádná diskuse s výjimkou
rozpočtového opatření číslo 5, kde starosta vysvětlil, proč
narostl schodek o 20 mil. Kč, kdy došlo k přesunu volných
finančních prostředků ve stejné výši na depozitní účet
u Oberbank (v souladu s usnesením zastupitelstva) a tato
transakce se v rozpočtu projevila záporným číslem. Způsob
zaúčtování této transakce byl konzultován s příslušnými
pracovníky krajského úřadu. Vzhledem k této skutečnosti
jsme se na počátku domnívali, že transakce nebude mít vliv
na rozpočtované účty. V době současné koronavirové krize,
kdy bylo doporučeno pořádat zastupitelstva pouze v nutných případech, nebyla provedena změna rozpočtu standardním způsobem, tedy schválením zastupitelstva. Tuto
chybu nyní zastupitelstvo napravuje dodatečným
schválením zastupitelstva.
V pátém bodě předal starosta slovo předsedovi
finančního výboru. Ten informoval, že dne 25. 5. 2020 byla
provedena kontrola hospodaření základní školy za období
2019 a období od 1. 1. do 31. 3. 2020. Dle zprávy nebylo
shledáno nedostatků a zastupitelstvo více nediskutovalo.
Vzhledem k povaze a výsledku zprávy žádná diskuse nebyla.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Šestý bod informoval o změně územního plánu. Dle
dohody o tvorbě nového územního plánu obec vypsala
poptávkové řízení na jeho tvorbu. S vítězem poptávkového
řízení zastupitelstvo oficiálně zahajuje projednávání nového
územního plánu.

Sedmý bod ,,Různé“ zahrnuje několik podbodů.
V prvním z nich starosta informoval o terénních úpravách
na obecním pozemku v Jaroníně pod hospodou, kde se
vybuduje hřiště pro volnočasové aktivity a dětské hřiště
s herními prvky. Většinu prací zajišťuje vlastními silami
přímo skupina občanů Jaronína. Všem dobrovolníkům
patří můj obdiv a velké poděkování.
Dalším podbodem byly žádosti o příspěvek pro
Hospic sv. Jana N. Neumana z Prachatic. Hospic žádá
o příspěvek na zdravotnický a ošetřovatelský materiál a na
další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče
o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty. Zastupitelstvo na minulém zasedání chtělo prověřit, zda některý
z brložských občanů je klientem. Vedení hospicu uvedlo,
že v současné době není nikdo z občanů Brloha umístěn
v uvedeném zařízení. Pro udělení příspěvku hlasovala většina.
Žádost o příspěvek linky bezpečí zastupitelstvo
neschválilo.
Žádost o odkup pozemku v katastrálním území Brloh
o výměře 163 m2, na kterém se nachází předzahrádka
a vjezd k nemovitosti, byla schválena.
Na obec dorazila v krátké době již druhá žádost majitele chaty – za Pohodníků, kde si stěžuje na tragický stav
cesty k této nemovitosti. Tato cesta je štěrková, místy úvozová, sloužící pro příjezd do přilehlého lesa a polností a tak
často trpí provozem i povětrnostními vlivy, zejména po
letošních jarních vydatných deštích její stav skutečně nebyl
dobrý. Přesto zastupitelstvo neshledává její stav jako havarijní
a není nutno okamžitého zásahu. Navrhuje však v souvislosti
s plánovanou demolicí pastoušky opravit cestu tímto materiálem na neúvozovou a tím ji dostatečně zlepšit a zpevnit.
V dalším podbodě jsme se zabývali cestou v Rychtářově. Se starostou jsme provedli místní šetření na základě
stížnosti majitelů domu v Rychtářově, kteří si stěžují, že
výstavba cesty před cca čtyřmi roky poškodila statiku jejich
rybníčku, který se nalézá v její těsné blízkosti. Rybníček je
tak blízko komunikaci, že již jeho chatrná statika začíná
skutečně ovlivňovat statiku cesty jako takové. Je nešťastné,
že majitelé upozornili na nežádoucí stav až nyní, po velmi
dlouhé době od realizace cesty, ale není vyloučeno, že práce
na rekonstrukci, provoz a voda tekoucí po této komunikaci
mohou mít negativní vliv na vzniklou situaci. Byť při
místním šetření nebyla patrná žádná vůle kooperace ze
strany majitelů na opravě, zastupitelstvo navrhuje předejít
vzniku poruch na komunikaci a částečně se podílet na opravě
břehu tohoto rybníčku formou polovičního podílu.
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Při projednávání prodeje stavební parcely v Brloze
bylo zjištěno, že na předmětném nově vzniklém stavebním
pozemku vede elektrická přípojka k obecnímu vrtu. S žadateli bylo jednáno a ti nevidí velký problém v možnosti
přeložit tento kabel na vhodnější umístění na tomto
pozemku. Bylo jednáno i s majitelem pozemku kolem bytového domu o možnosti umístit toto vedení částečně na
jeho pozemku a ani toto by neměl být problém. Do kupní
smlouvy se zahrne povinnost obce provést přeložku kabelu.
Zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí.
Na obec dorazila žádost o pronájem části pozemku
v Brloze o velikosti cca 48 m2 (6 x 8 m) k možnosti vyhrazeného
parkování vozidel. Zastupitelstvo po diskusi souhlasí s plochou
pronájmu 5 x 6 metrů a vymezení účelovosti tohoto pronájmu.
Pověřuje starostu standardními kroky vedoucími k uzavření
nájemní smlouvy s žadateli na plochu 30 m2.
Zastupitel V. Pecha seznámil zastupitele s možností
podání žádosti o dotaci v programu rozvoje venkova – MAS
Netolicko, a to na pořízení židlí, případně i stolů do sálu

kulturního domu. Zastupitelstvo se záměrem souhlasí
a bude se o tom jednat na následujícím zasedání.
Vzhledem k plánované opravě školní budovy –
odvlhčení suterénní části budovy, starosta jednal se zástupcem
odborné firmy o vhodné technologii opravy ohradní zdi
brložského kostela. Ten přislíbil zaslat nabídku s navržením
způsobu opravy.
Akce na opravu školní budovy je již zpracována ve
formě nabídky, a to včetně oklepání omítkových vrstev,
naházení nových vrstev a vybílení.
Starosta dále informoval přítomné o situaci při hledání
realizační firmy při plánovaných letošních opravách, kdy
i vlivem koronavirové krize původně nasmlouvaný subjekt
nedodržel nástupní termíny. Podařilo se získat nabídku jiné
společnosti, která se jeví finančně velmi zajímavá a nyní se
řeší možný termín nástupu. Dále starosta zmínil, že dorazily
nabídky na přístřešky nad kontejnerová stání, ale zatím se
jím nestačil blíže věnovat.
Tomáš Jungwirth, místostarosta

Jak se žije vedoucí mladých hasičů
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Tentokrát byla mým hostem v knihovně vedoucí
mladých hasičů paní Stanislava Trávníková.
Začneme klasicky, protože vy nepocházíte z Brloha, že
ne? Ano, nepocházím. Narodila jsem se v Horní Plané, kde
jsem strávila 22 let. Tam jsem i chodila do základní školy.
Jaké byly Vaše cesty po škole? Vyučila jsem se
prodavačkou a po škole jsem asi 10 let prodávala v Českém
Krumlově.
Při jaké příležitosti jste se potkali s mužem? Poprvé
jsme se potkali na oslavě mých 16. narozenin, kam dorazil
s mou kamarádkou. Dohromady jsme se dali asi tak po
pěti letech od našeho prvního setkání. Vzali jsme se v roce
1986. Máme dvě dospělé dcery Katku a Hanku, které už
mají své děti. Takže dnes už nám dělají radost naše
čtyři vnoučata Zuzanka, Honzík, Vojtík a nejmladší Kačenka.
Nedávno jste vdávala dceru, hodně příprav jste si
dělali sami, to vás baví takové kreativní věci? Ano, baví mě
to. A jsem ráda, že mám kamarádky, které mi s tím
pomáhají. Myslím, že se svatba povedla.
No a teď největší téma, mladí hasiči, kdy jste s nimi
začala? U dobrovolných hasičů jsem již 30 let. Nejdříve
jsem běhala za ženy a pak jsem začala pomáhat s dětmi
tehdejší vedoucí dětí Jarce Tykalů. Po zvolení Jarky na vedoucí okresní rady mládeže jsem si vzala na starost děti já.
Kdo pomáhá Vám? Než se odstěhovaly, pomáhaly mi
mé dcery společně s dětmi, které dříve cvičily za žáky.
V současné době jsou to třeba Kája Pavlíků, Lenka Horní,
Kristýna a Tomáš Jakešů. Nejvíc mi pomáhá Honza Baierů.
Rozumí mašině a také vozí děti na soutěže.
Pro ty co to neznají, co obnáší trénování malých hasičů?
Každý vedoucí musí absolvovat jednou za dva roky dvoudenní
školení. S dětmi se scházíme každý pátek, pokud nám to
umožní počasí, trénujeme na hřišti. V zimním období jsme
v klubovně, kde kromě hasičiny s dětmi hrajeme různé hry.
Začínáme soutěží Hra Plamen a ta se dělí na podzimní kolo,
kde se běhá přespolní běh a na jarní kolo, kde se běhají štafety

a útoky. Dále se účastníme „Okresního Poháru“, který má šest
soutěží. Kromě toho ještě děti jezdí i na pohárové soutěže.
Časově to tedy znamená cca 12 sobot v roce. Na tyto soutěže
je třeba se důkladně připravit, proto někdy trénujeme i víckrát
v týdnu. O prázdninách pak jezdíme s dětmi na vodu, dříve
jsme pořádali i tábory. V roce 2004 jsme pro děti zorganizovali
„ Setkání mládeže“, které se od té doby pravidelně dělalo každý
rok. Těchto setkání se účastnilo i několik dalších sborů. Ze
začátku k nám jezdil i sbor z Rakouska z Schenkenweldenu.
Tato akce byla vždy náročná na organizaci a čas, proto jsem to
chtěla po 11 letech ukončit. Nikdo s tím nesouhlasil a tak jsme
se domluvili na střídání s ostatními sbory - s Doubkem, Besednicí a Omlenicí. Nyní to na nás vychází jednou za 4 roky.
Bylo to dříve jiné, než je teď? Pro mě asi ne. Samozřejmě,
že každá generace se chová jinak, ale děti na hasičáku musí být
jedna velká parta, protože bez toho by nic nedokázaly.

Co Vám na to říká muž, podporuje Vás, protože to
zabere spoustu času? Můj manžel je tolerantní, proto se
tomu můžu věnovat v takovém rozsahu. Určitě by se mu
líbilo, kdybych skončila, ale zatím není, kdo by to převzal
(nechci to dát) J. Dřív jsem si myslela, že to po mě
převezmou dcery, ale obě se odstěhovaly.
Takže dcery u hasičů pokračují? Ano. Hanka vede
přípravku ve Velešíně a dělá krajskou rozhodčí. Katky
manžel vede děti v Plešovicích a ona mu to toleruje (role se
v rodině otáčejí) J.
A co jinak dělají Vaše dcery? Katka je na mateřské
dovolené a Hanka pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici
v Českých Budějovicích (a testuje Covid) J.
A ještě jsme neřekly, co děláte Vy? 23 let pracuji
v Grafobalu a v současné době pracuji na pozici vedoucí
expedice.
Jistě máte mnoho úspěchů, které jsou pro Vás
nejcennější? Pro mě i pro děti byl určitě největší úspěch,
když jsme dvakrát postoupili na republiku. Jen pro zajímavost - při první účasti na republice jsme měli problém
dát dohromady 10 dětí. Tak jsme do družstva starších žáků
museli zařadit Hanku Švarcovou, která věkem spadala do
mladších. Při vyhodnocování soutěže byla Hanka vyhlášená
jako nejmladší účastník a dostala plyšového medvěda. Ale
koneckonců i postup dětí z okresního do krajského kola je
úspěchem. V roce 2003 jsme byli pozváni na Mezinárodní
setkání v Tehovci. Tohoto setkání se zúčastnili Italové,
Slováci, Němci, Maďaři a Poláci. I při takovéto velké
konkurenci se naše děti neztratily a vyhrály první místo. Pro
mě osobně je asi nejvíc, když přijdu na hřiště a vidím tam
hasičské děti, jak spolu sedí v kroužku, povídají si a smějí
se. To se už dnes tak často nevidí. Mám radost, když jejich
kamarádství přetrvá až do dospělosti.
Chodí více kluků nebo holek? Řekla bych, že je to tak
stejné. Někdy je víc kluků a někdy zase holek.
Zbývá Vám čas na nějaké jiné koníčky? Moc ne. Mám
čtyři vnoučata a osmdesátiletou maminkou, s kterými ráda
trávím volný čas, tak už na jiné koníčky moc času nezbývá.
Občas ale jedu s kolegy na nějaký výlet. Teď jsme třeba

Nové knihy

sjížděli noční Krumlov na raftu. To bylo moc fajn. Baví mě
organizování akcí pro děti, šití kostýmů a toho využiju, když
v rámci SDH připravujeme každý rok maškarní bál, průvod
a dětský maškarní karneval, to se vždycky vyřádím. Když si
potřebuji odpočinout, přečtu si nějaký časopis (ve vaně) J.
Ale já jsem člověk, který neumí moc odpočívat.
Byla někdy situace, kdy Vám zatrnulo? Asi ne. Myslím si, že při práci s dětmi musí člověk zachovat klid, být
nestranný a hlavně ho to musí bavit. Měli jsme situaci, kdy
nám bylo horko, třeba když jednou na táboře si jeden
chlapec zlámal nohu při skákání z postele na postel. Jinak
při našich akcích vše probíhá celkem v pohodě. Máme
výhodu, že starší děti jsou zvyklé pomáhat těm malým.
Líbí se Vám v Brloze? Jo, líbí. Ale nezapomínám ani
na rodnou Planou. Celkem pravidelně se tam scházím
s kamarádkami ze základní školy.
Máte nějaké plány na podzim? Čekají nás dvě dětské
soutěže a příprava soutěže pro dospělé zde v Brloze. Dříve
jsem se této soutěže účastnila s ženským družstvem
„Babinec“. To bylo družstvo složené z vedoucích dětí na
okrese. S Babincem jsme objely pár soutěží. Dohromady
nám bylo 350 let, to je průměr 50 let na jednu členku. Když
nás na soutěžích viděli ostatní družstva, radovali se, že
nebudou poslední. Je to neuvěřitelné, ale my jsme poslední
nikdy neskončily.
A jaké bude Vaše přání na závěr? Já jsem docela
skromný člověk. Všechno beru tak, jak to je. Doba, která
nastala, není asi pro nikoho ideální. Nevím, jestli to není
moc velké přání, ale doufám, že brzy zase začne vše fungovat normálně. Vnučka začala navštěvovat první třídu, tak
bych si přála, aby jim nepřerušili výuku. Je pro mě důležité,
že mým dcerám, vnoučatům a mamince se daří dobře a jsou
zdravé. Tak si moc přeji, aby to tak zůstalo.
Paní Trávníková, mockrát děkuji za čas, který jste
s rozhovorem strávila, dopadlo to na výbornou a jak jinak,
člověk se s Vámi nasměje. Děkuji Vám i za Vaši práci, kterou
s dětmi odvádíte. Přeji mnoho úspěchů a pevné zdraví celé
rodině.
Veronika Mikešová

Pozvání do knihovny

Beletrie pro děti:
Stehlíková Olga – KLUCI NETANČEJ
Crowther Kitty – NÁVŠTĚVA MALÉ SMRTI
Epstein Marek – SRABÁČEK
Kahoun Jiří – MEDVÍDEK POPO
Bellos Aleš – FOTBALOVÁ ŠKOLA
Bentleyová Sue – KOUZELNÝ KRÁLÍČEK
Rožek Filip – GUMP
HORSELAND – LESNÍ POŽÁR; KRÁSNÉ
PŘEKVAPENÍ; HROZNÁ PRAVDA; NEJLEPŠÍ
ZTRÁTA
Pacnerová Jana – PŘÍBĚH Z MEDVĚDÍNA
Plachý Jakub – JE RÁNO
Barochová Hudáčková Věra – HANKO, ZACHRAŇ
ŠTĚNĚ

Havlinkoá Lucie – SESTERSTVO
A KOUZELNÁ
KOČKA FABIOLA
Čálková Alena – DO PRŮVANU ZA UŠI TATÍNCI
SE NEVĚŠÍ
Březinová Ivona – TÁTA TO MOTÁ
Volfová Eva – FRIDOLÍNA, ANTONÍNA A MALÁ MÍNA
Mrázková Daisy – BYLA JEDNA MOUCHA
Knopfová Hana – HILDA A SOFIE

Beletrie pro dospělé:
Moník Josef – SCHWEIK IT EASY; PROSTITUTKY
Vondruška Vlastimil – KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ II
Kratochvílová Helena – JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN
Palán Aleš – RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT
Mitchel David – TŘINÁCT MĚSÍCŮ
Kmenta Jaroslav – RUDÝ ZEMAN
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Svěrák Jan – BOHEMIA
Svátková Vlastina – SAMA SEBOU
Padevět Jiří – SNY A SEKYRY
Landsman Dominik – DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
(1., 2. díl)
Klíma, Epstein – ŠARLATÁN
Dostálová Zuzana – SOBĚSTAČNÝ
Vaněček Jan – HUMORESKY
Munroová Alice – DRAHÝ ŽIVOT; LÁSKA DOBRÉ ŽENY
Abdelhamid Esma – SE SILOU LVICE
Court Dilly – VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Sharma Robin S. – MUDRC, SURFAŘ A BYZNYSMENKA
Bowmanová Valerie – NÁHODNĚ HRABĚNKOU
RODINNÉ POVÍDKY
V BÍLÉM PLÁŠTI
Detektivky, thrillery:
May Peter – KARANTÉNA
Bryndza Robert – SMRTÍCÍ TAJNOSTI (6. díl)

Lapena Shari – JEDEN Z NÁS
Klevisová Michaela – DRAK SPÍ
Mie So – JEDINÁČEK
Evanovich Janet – ŠTVANICE
Sigurdadottir Lilja – V PASTI
Land Ali – (M)UČEDNICE
Urban Miloš - KAR
Naučná literatura pro dospělé:
Dobiáš Viliam – JAK ZACHRÁNIT SVÉ DÍTĚ
Ramba Tereza – DOBRO DRUHŮM
Mik Jeannine – MAMINKO, NEKŘIČ!
Tscharner Gisula – LES A LOUKA NA TALÍŘI
Padevět Jiří – KOMUNISTICKÉ LÁGRY
Šimánek Leoš – NOVÝM ZÉLANDEM OD SEVERU
K JIHU
Kocáb Michael – VABANK 1989 - 1991
NAVŠTIVTE… NÁRODNÍ PARKY A CHKO
Veronika Mikešová

Základní a Mateřská škola Brloh

Pedagogičtí pracovníci školy

Ředitelka: PaedDr. Mgr. Stanislava Hlaváčková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Zdeňka Švarcová
Třídní učitelé:
1. třída: Mgr. Jaroslava Lošková
2. třída: Mgr. Marie Marková
3. třída: Mgr. Božena Němcová
4. třída: Mgr. Miroslava Pouzarová
5. třída: Mgr. Gabriela Baboučková
6. třída: Mgr. Alena Pulkertová
7. třída: Ing. Věra Macháčková
8. třída: Mgr. Anna Hesová
9. třída: Mgr. František Kumst
Bez třídnictví:
Mgr. Veronika Červená, Mgr. Zdeněk Klouda
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Asistenti:
1. třída: Dagmar Šimková, Eva Staňková
2. třída: Martina Vašková
3. třída: Václav Tancer, Jindřiška Matoušková
4. třída: Anna Hloušková
5. třída: Mgr. Zdeněk Klouda
6. třída: Bc. Martina Opelková
7. třída: Jitka Toušková
Družina:
Jana Postlová, Bc. Hana Fialová
Medvídek: Anna Karlová
MŠ Brloh
Učitelky:
Dana Hamanová, Bc. Hana Fialová, Bc. Hana Jakešová

1. třída: Mgr. Jaroslava Lošková, asistentky Dagmar Šimková, Eva Staňková

2. třída: Mgr. Marie Marková, asistentka Martina Vašková

3. třída: Mgr. Božena Němcová, asistenti Václav Tancer, Jindřiška Matoušková
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4. třída: Mgr. Miroslava Pouzarová, asistentka Anna Hloušková

5. třída: Mgr. Gabriela Baboučková, asistent Zdeněk Klouda
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6. třída: Mgr. Alena Pulkertová, asistentka Bc. Martina Opelková

7. třída: Ing. Věra Macháčková, asistentka Jitka Toušková

8. třída: Mgr. Anna Hesová

9. třída: Mgr. František Kumst

Minivolejbal 2019-2020
Tak jako lidi ve všech oblastech i nás minivolejbalisty zasáhla koronavirová opatření. Podařilo se nám odehrát 4 kola
z 5 v krajské soutěži v ČB na Lokomotivě. Konečné pořadí našich: modří – Grizzly (Šimon Boháč, Milan Fiala, Jirka
Pulkert, Honza Tancer) 4. místo z 11, zelení – Mývalové (Viki Boháčová, Katka Koubová, Martin Vajay) 6. místo z 8, zelení – Kodiak (Tomáš Candra, Mates Fiala, Jirka Kouba) 4. místo z 8, červení – Draci (Marek Demčák, Vašek Stolař) na
posledním místě stejně jako oranžoví – Medvědi (Áďa Čermáková, Noe Tomášek, Eva Urbánková).
V okresní soutěži se podařilo odehrát jen 2 kola. Žlutí – Grizzly (Peťa Dvořák, Daneček Levý, Vláďa Meloun, Sofinka
Toušková) skončili na 7. místě z 12, oranžoví – Medvědi (Áďa Čermáková, Noe Tomášek, Eva Urbánková) na 6. místě ze
14, červení – Kocouři (Jana Bartošová, Karin Brabcová, Eva Burdová, Tomáš Vajay) na posledním místě a červení – Draci
na 7. místě z 10.
Děkuji rodičům za spolupráci při turnajích.
Po zavření školy a přerušení tréninků dostaly děti za úkol trénovat doma s rodiči a sourozenci. S některými jsme si ještě
zasoutěžili 18. srpna na minivolejbalovém turnaji na Lipně. Z toho nás ale vyhnala bouřka, takže se turnaj nedohrál.
Protože ČVS (český volejbalový svaz) stanovil nová pravidla, mezi kterými je i povinná registrace všech hráčů,
domluvili jsme se s klubem „Škola volejbalu“ a naše hráče v něm zaregistrovali. Stále však budeme vystupovat pod názvem
Medvědi z Brloha.
Do nové sezóny přeji všem dobrou hru.
Alena Pulkertová
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MŠ: Dana Hamanová, Bc. Hana Fialová, Bc. Hana Jakešová

Letní zprávičky z naší školičky
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Nový školní rok začíná a s ním i nové radosti, ale i starosti. Jak zvládnou vstup do školky ti nejmenší, co jdou poprvé?
A co ti ostatní? Nezapomněli přes prázdniny poděkovat, poprosit, omluvit se, pozdravit? A co naši předškoláčci - prvňáčci
ve velké škole?
Tak pěkně popořádku. Ve školce jsme zavzpomínali na naše kamarády, co již usedli do školních lavic. Připomněli jsme
si jejich odpovědi na otázku:
„NA CO SE NEJVÍCE TĚŠÍTE DO ŠKOLY?“
Daneček: Tak třeba, že se tam budeme učit A, B, C, D. A až budu větší, budu chodit do velké školy.
Tadeášek: Já se netěším na nic.
Vojtík: Já se těším na matiku – vypočítat čísla. Třeba 1 + 1 = 2. A ještě, jak se tam budu učit. Jo, půjde to! A na češtinu –
to je číst! Víš?
Anička: Já ani nevím. Do družiny – jde se tam po obědě. Ale ještě nevím, co se tam vyrábí.
Nikolka: Na matiku – to dostaneš úkol na počítání a na všechno. A do družiny – tam se hraje.
Mareček B.: Že si tam najdu nové kamarády, že se tam naučím číst a psát, a že budu chodit do družiny.
Mareček P.: Já se do školy těším na kamarády a učení.
Jejich odpovědi jsou opravdu bezprostřední. Škoda, že nemáme více odpovědí, v té době děti chyběly.
Všem malým i velkým školákům přejeme úspěšný školní rok – bohatý na zážitky.
A co je nového v naší mateřské škole? Po letech jsme „ jednotřídka“. Do školy odešlo více dětí, než k nám nastoupilo.
Naše třída se jmenuje „KUŘÁTKA“, neboli „malá šikovná mláďátka“. Možná si vzpomenete na pořad pro nejmenší diváky,
kde v úvodu říkali: „Pozor! Jdou k Vám Kuřátka!“
Tak a teď pozor! Jdou k Vám naše KUŘÁTKA, která se se všemi čtenáři Zpravodaje podělí o zážitky z prázdnin:
„CO JSTE PROŽILI O PRÁZDNINÁCH, KDE JSTE BYLI?“
Evička: S mamkou, taťkou a Mářou jsme byli ve videu.
Matoušek: O prázdninách jsme byli v muzeu, kde byla strašidla – byla to dvě muzea plná strašidel.
Lukášek: Byl jsem ve velkém bazénu, tam byla hloubka a byl jsem u moře.
Anežka: Byla jsem na Lipně a tam jsem plavala.
Kryštůfek: Byli jsme na pouti, tam kde je hodně houpaček a labutí. A taky se Sofinka koupala v řece - voda byla studená.
Já jen malinko. Prázdniny už ale skončily, už si to nepamatuju.
Štěpánek: Byl jsem ve školce u babičky ve „Vsi“. Mám tam kamaráda Lukáše.
Honzík: Já jsem byl na dovolený – v ZOO. Byl tam jelen, kravičky a kůň. A JÍDLO! J
Janička: Byli jsme ve Pandě (hopsárium) s tetou, jak má Péťu a tam jsme si hráli.
Matyášek: Byl jsem u vody – koupal jsem se.
Martínek: To už si nepamatuju.

Tadeášek: Seděl jsem v sedačce kombajnu a jel jsem na obilí. Obilí jsme sklidili. Na poli jsem neviděl mamku.
Emička: Byli jsme na dovče na hoře. Byl tam velkej rybník, ale nekoupali jsme se, protože byl špinavej. Byla tam houpačka
a malá trampolína s roztrhanou sítí.
Jáša: Já jsem byl doma a okolo mě jezdily kombajny.
Váša: V Lápoticích a co jsme tam dělali, to už si nepamatuju, protože je to dávno.
ACH, TA PAMĚŤ! J
Každý něco pěkného prožil, někam se s rodinou podíval, užil si sluníčka, koupání a načerpal síly. Nyní nás čekají
nové zážitky, překvapení, úsměvné chvilky ve školce.
Na závěr zpráviček máme pro Vás úsměvné čtení nazvané: CO MÁME DNES DOBRÉHO?
Matoušek s Janičkou přijdou z kuchyně a volají, co máme k svačince a k obědu.
Matoušek: „Ke svačině je pomazánka, ale nevím jaká. To nám paní kuchařky neřekly.“
Janička: „K obědu máme maso!“
Honzík to uslyšel a říká: „Néé, máme řízek!“
Najednou je obrovské ticho. Po chvilce se ozve Matoušek: „No a máme řízek – to je maso!“ J
Honzík s Janičkou jsou spokojeni, paní učitelka přikyvuje – děti si to vyřešily samy.
Přejeme Vám pěkné podzimní dny.
Vaše Kuřátka

Informace obecního úřadu
Splatnost vodného a vodného a stočného za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 je od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.
Doporučujeme občanům, aby upřednostnili platby za vodné a stočné bankovním převodem. Podklady k platbě
obdržíte osobně na OÚ nebo mailem na matrika@obecbrloh.cz.
Nově je možnost zaplatit poplatky platební kartou na obecním úřadě.
Upozorňujeme, že sběrný dvůr v Brloze bude od 1. prosince 2020 – 22. února 2021 otevřen pátky
od 14:00 – 16:00 hodin a sudé soboty od 9:00 – 10:00 hodin.
Letos se zájezd pro seniory neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Děkuji za pochopení.
Sixlová Dana
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.

Společenská kronika - blahopřání jubilantům.
Srpen
Rojšín
Rojšín

85 let
70 let

Září
Růžena Máčová
Brloh
Ludmila Simandlová
Brloh
Anna Mikešová
Brloh
Ludmila Ferebauerová Brloh
Josef Filip
Brloh

88 let
86 let
83 let
70 let
70 let

Josef Sponar
Blanka Tancerová

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

Vandrování s panem Františkem Traplem

Jaronínské myslivny
Konečně byla zmírněna koronovirová opatření. Mohli jsme vycházet bez roušek, nemuseli dodržovat rozestupy
a mohli se shromažďovat ve větších skupinách. Počítali jsme s tím, že nás pan Trapl co nejdříve pozve na letošní první vandr.
Ten se uskutečnil 24. června. Vyšli jsme od jaronínské myslivny.
Myslivna je historická budova - schwanzenberská lesovna - z roku 1911. V roce 2019 prošla poslední rekonstrukcí
a v současnosti je to soukromý objekt, který slouží k rekreaci. Její okolí je velice pěkně upravené a je odtud krásný
výhled. Jaronín se uvádí v kronice od roku 1692, kdy kníže Jan z Eggenberku dovolil, aby němečtí osadníci osídlili svahy
Bulového, kde bylo jen několik samot zvaných Waldhauser. Vznikly tak osady Sedmichalupy, Jaronín, Kovářov, Rychtářov,
Strouha, Rohy a množství samot, které tvořily Jánské Údolí. Jako samostatná obec vznikl Jaronín v roce 1923, v roce 1924
zde byla postavena česká menšinová škola. Pak přišla pohnutá doba Sudet a okupace. Po roce 1948 byl Jaronín součástí
obce Nová Ves, dnes je součástí Brloha.
Nyní ale zpět k naší, ne příliš náročné, cestě. Od myslivny jsme se vydali směrem na Mackův vrch, pak silničkou do
Hor, pod Jaronínskou bučinou ke Srubu. Srub je v držení novoveského mysliveckého sdružení. Využili jsme jeho venkovní
sezení ke krátké přestávce a odpočinku. Většina vandrovníků se šla podívat na vyhlídku, ze které jsou dobře vidět Lhenice
a jejich okolí. Pak jsme se vydali Jasanovou cestou pod Buglaty na zpáteční cestu. Byli jsme v Jaronínské bučině, která se
rozprostírá na svahu kopce Buglata. Ta byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1973. Její rozloha je 13,70 ha, nejcennější
část má rozlohu 4,98 ha. V nejvyšší části rezervace jsou četné lavicovitě zvětralé skalní útvary a kamenná moře. Rostou
zde stromy, které dosahují stáří až 270 let. Největší zastoupení má buk lesní a z jehličnanů jedle bělokorá. Roste zde mnoho
druhů bylin, hnízdí zde holub doupňák, lejsek malý a puštík obecný. Pohybuje se zde i rys ostrovid.
Zastavili jsme se také u Hantlovy studánky Pod jasany, ochutnali jsme její vodu a někteří si ji nabrali i sebou domů.
Pak už jsme se opět blížili k Jaronínu. Počasí se podle předpovědi zhoršovalo a blížila se přeháňka. Ta nás zastihla v době,
kdy už jsme seděli pod střechou na terase jaronínské hospůdky. Po přeháňce jsme se šli ještě podívat ke kapličce Narození
panny Marie z roku 1843. Prohlédli jsme si krásné květy liliovníku tulipánokvětého a obdivovali starou kvetoucí lípu.
Děkujeme panu Traplovi za hezký vandr, našim řidičům za bezpečnou jízdu a panu Prüherovi za to, že nám otevřel
hospůdku mimo svoji pracovní dobu. Děkujeme i našim fotografům, paní Libuně Jiřičkové a Pepovi Hrádků, kteří naše vandrování dokumentují.
Marie Anderlová
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Kluk
Byl krásný červencový den a pan Trapl nám připravil další krásný výlet, podle mého názoru jeden z nejvydařenějších.
Cílem byl vrch Kluk, není sice druhým nejvyšším, ale určitě je po Kleti druhým nejvýznamnějším vrcholem Blanského lesa.
Až doposud jsem ho viděla jen z velké dálky, když jsem se rozhlížela z okolních kopců po naší nádherné krajině. Ale pokud
se mě někdo zeptal, který kopec neodmyslitelně patří k naší krajině, samozřejmě jsem jmenovala na prvním místě Kleť
a na druhém místě pak Kluk. Teď bych to pořadí možná otočila, protože na Kluku člověk kvůli chybějící lanovce
a občerstvení nepotká tolik lidí, ale i tady jsou výhledy neuvěřitelně pěkné.
Ale nemusíte vystoupat až na vrchol kopce, aby se před vámi otevřel krásný výhled na Kleť a celou kotlinu pod ní.
Náš výlet totiž začal v malé vesničce Bohouškovice, která leží na jižním svahu masivu Kluku a nad vsí, na cestě k Bohouškovické myslivně, je vyhlídka s popsaným panoramatickým snímkem. Je vidět Jiřičků vrch, Holubov, Krásetín,
Křemže, Chlum, vrch Na rovině, Pasíčka, Růžový vrch, Chlumečský Vrch, Hřibový vrch, Chlumeček, Albertov....
Samotná vesnička mě doslova okouzlila. Nikdy jsem tu nebyla, je položená mimo hlavní silnice, po kterých jsem
jezdila mnoho let do práce a z práce, a tak jsem jen z dálky viděla bílé zdi a červené střechy. Je dost přestavěná, ale přesto
si ještě mnoho statků zachovává původní podobu. Mnoho statků stojí i mimo ves, jak je to v kopcovitém terénu obvyklé.
Malebná náves s udržovaným rybníčkem a starobylou kapličkou mi připomíná obrázky Josefa Lady. Dočetla jsem se, že
je zde evidováno pouze 18 adres a jak je vidět, jejich obyvatelé se o svoji vesničku dobře starají a jsou dobří zahradníci.
V Šumavském podhůří se zřejmě podle rozlehlého vinohradu a modrých voňavých políček daří pěstování vína a levandule.
Obdivovali jsme velkou upravenou skalku, vyvýšený záhon s růžemi, řeřichami a dalšími květinami. Další zajímavostí je,
že je to asi nejslavnější lokalita opálů u nás. Nachází se zde opály různých barev - zelené, červené, žluté, černé, modré, bílé,
tedy vesnička zajímavá nejen pro turisty, ale i mineralogy.
Výstup na Kluk je celkem pohodový, až na poslední kamenitý úsek, který někteří z nás vzdali. Ale i tak jsme ocenili
výhled směrem na západ a jihozápad na takřka celé Budějovice. Možná tím, že jsme nestáli až u malého železného kříže
jsme se připravili o rozhled, který z vrcholu Kluku oceňoval ve svém díle Země zamyšlená básník a spisovatel Ladislav
Stehlík: „...kdo zteče skalnatý vrchol, je odměněn širokým rozhledem na netolickou stranu i do budějovických luk, a věřte,
že je to krása, která věru stojí za podívanou. Směrem k jihu a západu se mezi stromy otevírá výhled na protilehlý hřeben
Blanského lesa s Kletí a Bulovým, za nímž vyčnívají vzdálenější šumavské vrcholy Knížecí stolec, Chlum, Boubín, Bobík či
Libín.“
Na závěr doplňuji ještě několik zajímavostí: Kluk má nadmořskou výšku 741 m. Je tvořen horninou zvanou bělokámen.
Je to jemnozrnná žula s vysokým obsahem slídy, která způsobuje její světlou barvu.
Na Kluku byly nalezeny úlomky laténské keramiky, což vedlo k domněnce, že vrcholová skála Kluku mohla sloužit
jako strážní bod keltského oppida Třísov ležícího 4,4 km jihovýchodně od Kluku. I samotný název hory by mohl pocházet
z keltského slova kluka, které znamená velká skála. Jméno však může být staročeského původu – ve významu holého místa
zbaveného lesního porostu, vyklučeného. První písemná zmínka o vrchu Kluk pochází z roku 1375.
Pověsti
Jméno hory je vysvětlováno různými pověstmi, v nichž vystupuje malý chlapec − kluk. Podle jedné z verzí je
vrcholová skála zkamenělým chlapcem, jehož proklel sedlák z Habří za to, že chlapec při orání pole najel na kámen. Jiná
verze hovoří o strážném duchu kraje sídlícím v hoře, který se zjevuje jako bytost podobná malému chlapci a až bude nejhůře,
přijde tento duch na pomoc. Kdysi se prý v chlapecké podobě osobně zjevil rytíři Smilovi z Křemže. Tento duch se
vyznačuje neobyčejnou silou, a když se rozzlobí, dokáže rozpoutat smrtonosnou bouři a vichřici. Kluk tedy mohl být ten,
kdo „klučí lesy“, čili rozpoutává vichřice a způsobuje vývraty. Většinou ale duch pospává v nitru hory. Až zazní signál
k poslední bitvě, probudí se i Kluk, vytrhne ze země staletý dub i s kořeny, hodí si ho jako kyj přes rameno a vydá se na pomoc.
Děkujeme panu Traplovi za krásný výlet a našim řidičům, kteří nás neřidiče dovezou, kam je potřeba.
Růžena Binderová
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Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO
V letošním roce se podařilo dokončit realizaci projektu pořízení nového dopravního automobilu. Pro naši jednotku
znamenalo nové vozidlo po 49 letech. V současné době je vozidlo zařazeno do výjezdu a je plně využíváno. Celkové
náklady se pohybovaly okolo 2,9 mil. Kč, z čehož z dotačního programu IROP byla poskytnuta dotace ve výši 1,9 mil. Kč.
Fotogalerii si můžete prohlédnout na www.obecbrloh.cz nebo na Facebooku OBEC BRLOH. Podrobnější článek
připravujeme do dalšího vydání zpravodaje.
Václav Pecha ml.

Kvalitu péče ovlivňuje kvalita a odbornost pečujících
Součástí Domova pro seniory Kaplice je neustálé vzdělávání pečujících ve znalostech a dovednostech potřebných pro
kvalitní péči. Díky dotaci obce Dolní Dvořiště se v roce 2020 v Domově realizuje celoroční vzdělávání zdravotněošetřovatelského personálu a sociálních a aktivizačních pracovníků v implementaci biografické péče do praxe Domova.
Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procházková, Ph.D., zakladatelka Erwin Böhm Institutu v České republice. Při
vysvětlování, co tzv. „bio péče“ vlastně obnáší, zdůrazňuje životní příběh člověka: „Každý člověk má svůj životní příběh
a náš život nás ovlivňuje i ve stáří. Není tedy možné, aby pečující nevnímali, že jsme člověk, člověk se svým životním příběhem.
Moderní geriatrické přístupy začínají sběr informací důležitých pro péči vždy na základě životního příběhu seniora.“
Spolupráci s DpS Kaplice v rámci dlouhodobého vzdělávání hodnotí jako překvapivě dobrou: „Záleží na manažerských
dovednostech uchopení kormidla dané lodi, která musí plout podle kompasu, který ukazuje směr k dobře stanoveným vizím
humanizace péče o seniory. V Domově pro seniory Kaplice jsme všichni na stejné lodi.“
A na závěr vybízí: „Budeme rádi, když si všichni začnou sepisovat své životní příběhy již v domácím prostředí,
a tím ulehčí práci pečovatelům, jejichž práce je nedocenitelná.“ Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D.
si můžete přečíst na webových stránkách Domova www.domovkaplice.cz.
Autor: Mgr. Zuzana Moštková

Český květinový den
Den proti rakovině se u nás neuskuteční ani v náhradním termínu 30. září. Důvodem je korona virus. Paní Edith
Šrámková ze Sdružení onkologických pacientů ARCUS - ŽIVOT, od které odebíráme kytičky, akci pro České Budějovice
a to znamená i pro nás, odvolala, z obavy nejistoty. Nikdo neví, jak se bude situace okolo viru do konce měsíce vyvíjet
a jaká opatření budou ještě přijata. Měla obavy i z toho, že nás do škol prodávat kytičky nepustí a školy a rodiče dětí
a studentů je k prodeji kytiček neuvolní. I senioři, kteří je prodávali, odmítali spolupráci, protože jsou v ohrožené skupině.
Nevím, jak je to s Dnem proti rakovině v rámci celé republiky, ale zatím jsem nikde žádnou reklamu na tento den
neviděla. Možná se někde kytičky objeví, u nás bohužel ne. Moc jsme se na tento den těšili, děti se poptávaly na to, kdy už
budou chodit s kytičkami a i někteří obyvatelé se ptali, aby prý nezapomněli. Letos nám to bohužel nevyšlo. O to víc se
těšíme na jaro, kdy už se snad situace uklidní, my se s vámi opět setkáme a Brloh bude opět zářit žlutými kvítky měsíčku
lékařského. Přeji vám hodně zdraví.
Marie Anderlová

Tak už se opět hraje!
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Jak všichni víme, tak vinou vypuklé epidemie COVID-19 se díky různým vládním nařízením zastavil sportovní i kulturní
svět. Veškeré profesionální i amatérské soutěže byly pozastaveny a posléze některé i zrušeny, včetně té naší. To znamená, že
z jarní sezóny jsme neodehráli jediný zápas. Nikdo tedy nesestoupil a ani nepostoupil. Byla a je to složitá situace pro celou
planetu. Momentálně s přirůstajícími případy nákazy vůbec nevíme, co nás ještě čeká. Pro fotbalového a celkově sportovního
fanouška to byla bez přímé účasti na zápasech a živých přenosech v televizi doba temna. Televize nás sice zásobovala různými
vzpomínkami našich úspěchů z minulosti, ale přítomnost na sportovních kláních a příslušné emoce to nenahradí.

Náš fotbalový život se opět rozběhl na konci června, kdy jsme absolvovali jeden přátelský zápas a tradiční pouťový
turnaj v Nové Vsi. Do začátku soutěže (22. srpna 2020) jsme sehráli ještě čtyři přátelská utkání a na generálku si kluci
zajeli na Moravu, kde remízovali se spřáteleným klubem 1:1. Příští rok bychom měli fotbalisty z Moravy na oplátku
pohostit zase my. Změny v mužstvu nenastaly prakticky žádné, takže naše ambice jsou podle mého mínění umístit se do
5. místa. Zatím se odehrála tři soutěžní utkání, kdy jsme dvakrát vyhráli a jednou prohráli.
Hlavně si přejeme, ať do sportu nezasáhne znovu vyšší moc. Ať si užíváme radosti z výher, ale i smutku z proher, které
k tomu prostě patří. Fanoušci, přijďte se na nás podívat a povzbudit nás.
Za FK Nová Ves – Brloh, Jan Postl st.
1. kolo TJ Horní Dvořiště / FK Dolní Dvořiště B - FK Nová Ves / Brloh 1:6 (1:4)
2. kolo FK Nová Ves / Brloh - FC Lipno 6:3 (2:2)
3. kolo Hr. Malonty - FK Nová Ves / Brloh 3:2 (1:1)
4. kolo 12. 9. 2020
17:00 SK Větřní B - FK Nová Ves / Brloh
5. kolo 19. 9. 2020
16:30 FK Nová Ves / Brloh - So Kájov
6. kolo 27. 9. 2020
16:30 SK Holubov - FK Nová Ves / Brloh
7. kolo 4. 10. 2020
16:00 FK Nová Ves / Brloh - FK Dy. Vyšší Brod
8. kolo 10. 10. 2020
12:00 FC ROMO ČK - FK Nová Ves / Brloh
9. kolo 17. 10. 2020
15:30 FK Nová Ves / Brloh - FK Sl. Český Krumlov B
10. kolo 24. 10. 2020
14:30 FK Sp. Kaplice B - FK Nová Ves / Brloh
11. kolo 28. 10. 2020
14:00 FK Nová Ves / Brloh - TJ Smr. Horní Planá
12. kolo 31. 10. 2020
14:00 FK Nová Ves / Brloh - So Křemže
13. kolo 7. 11. 2020
14:00 So Přídolí - FK Nová Ves / Brloh

Odcizení a obnovení obrazu z kapličky v Sedmi Chalupách
Většina z místních určitě ani neví, že v červnu 2019 došlo k odcizení dřevěného deskového obrazu s motivem panny
Marie s Ježíškem z kapličky v Sedmi Chalupách (U Homolků). Věc byla nahlášena na Policii ČR, ale bohužel nebylo
zjištěno, kdo obraz odcizil, a proto policie vyšetřování odložila. Škoda byla vyčíslena na minimálně 60 000 Kč.
Na jaře tohoto roku bylo zahájeno jednání s NPÚ o obnovení tohoto obrazu. Obec Brloh byla pochválena, že se snaží
pečovat o své památky a není jí lhostejný jejich osud, což v dnešní době nebývá samozřejmostí. Jako zhotovitel kopie na
nerezový plech byl zvolen pro svou odbornost restaurátorský ateliér Jana N. Michalíka v Trhových Svinech. Obraz realizovala malířka Pavla Svobodová, DiS. Obnovení obrazu vyšlo na 54 000 Kč.
S pracovníky NPÚ je dále projednáváno obnovení původní vápenné výmalby kapličky, aby jí byla vrácena její krása.
Ing. Jan Kříž
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Ohlédnutí za kulturními akcemi

16. ročník řezbářské vernisáže

Jak je již šestnáct let tradicí, uskutečnila se poslední červencovou neděli řezbářská vernisáž „Člověk v krajině“. Tentokrát s tématem „Pocta kameni“.
Proč pocta a proč kameni? Jak se můžeme stále přesvědčovat, právě zdánlivě obyčejné věci, kterých je kolem nás
spousta, se někdy ukazují jako ty nejcennější. Stejně tak obyčejný kámen, kterého je kolem více, než dost. Ale slouží po
tisíciletí jako stavební materiál pro obydlí, cesty, slouží jako zbraň i jako ozdoba.
Vernisáže se zúčastnilo šest autorů a jako dlouholetý spolupořadatel si troufám říci, že letos nebylo žádné slabší dílo.
Všechny mají něco do sebe a jsou precizně provedeny. Díla jsou umístěna na cestě z Brloha na koupaliště a doufám, že
zpříjemní cestu všem okolojdoucím.
Libor Lev
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Foto: Toman

Pouťový víkend
Přes nejrůznější prognózy, jak to bude letos s poutí kvůli koronavirové krizi vypadat, se nakonec vše první srpnový
víkend odehrálo bez větších změn. V pátek 31. července zahrála na pouťové zábavě skupina The Maso. V neděli se pak
v kostele konala mše svatá, po jejímž skončení mohli návštěvníci navštívit, tak jako obyčejně, stánky a pouťové atrakce na
návsi, kde nechyběl autodrom, kolotoč, labutě a další. Do kulturního domu jste si pak mohli nově „zajít na jedno“ nebo třeba
na nanuka do nově otevřené hospody. V prostorech předsálí kina se uskutečnila v pořadí již druhá výstava obrazů. Před
několika lety zde vystavovala svá díla Milada Anderlová, na níž letos navázala její dcera Magdaléna Andrelová, která zde
vystavovala především práce vzniklé v době svého studia.
Markéta Tanzerová
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Pouťový turnaj v malé kopané
Zdravím čtenáře a příznivce kopané. Jako každý rok, tak i tuto brložskou pouť se konal na fotbalovém hřišti Pouťový
turnaj v malé kopané. Tentokrát se turnaje zúčastnilo osm družstev, která se poskládala různě po okolí. Zúčastnili se
například kluci z Jankova, Chvalšin, Mirkovic, domácího Brloha či z téměř domácí Nové Vsi. J
Po odehrání dvou skupin a vyřazovacích bojů došlo na zápasy „o bednu“. V zápase o třetí místo porazil tým z Jankova
v pěkném souboji tým z Mirkovic. Vrcholem turnaje a dlouhého dne byl však finálový souboj rivalů z Nové Vsi a Chvalšin,
kdy po několika letech pro sebe výhru urvali domácí kluci z Nové Vsi, tedy konkrétně New Village Stars. Gratulujeme! J
Za pořadatele bychom chtěli poděkovat všem, co nám s organizací pomohli, obci Brloh a SDH Brloh za zapůjčení všeho
potřebného. Ale hlavně všem, kteří se turnaje zúčastnili nebo se přišli na turnaj podívat, protože bez vás by se turnaj nekonal!
Díky a příští rok se na vás budeme znovu těšit. J
Václav Loucký

Letní kino v Brloze
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Nadpis zní jednoduše, ale popravdě už od začátku jsem věděl, že to nebude úplně snadné uspořádat a vymyslet. Jedna
věc je totiž nabídka promítací agentury (která zní lákavě), ale ihned vyvstane první otázka: „ Jaký film vybrat? “ Společnost
nabízí cca 200 filmů a my musíme vybrat jeden. Naštěstí už máme poměrně širokou komunitu občanů a fanoušků na Facebooku (v září 2020 je to cca 380 sledujících), takže vytváříme anketu. Výsledek je poměrně jednoznačný, když vyhrává film
Bohemian Rhapsody. Bohužel, ale asi 2 dny po ukončení ankety se dozvídáme, že agentura přišla o licenci na film a musíme
vybrat náhradníka. Přichází tedy další anketa a zde vyhrává český film Teroristka. Termín promítání zůstává stejný a my
už se těšíme na sobotu 18. července do areálu místního koupaliště.
Nyní přichází na řadu druhá otázka: „ Bude hezké počasí?“ To je samozřejmě riziko všech venkovních akcí a je to jedna
z věcí, kterou nelze nijak ovlivnit. Třeba zemědělci by o tom mohli napsat několik knih J. Odpověď na tuto otázku pomalu přichází už na začátku týdne, kdy prvotní předpověď není úplně ideální. Nicméně doufáme, že se vše v lepší obrátí.
Marně L. V sobotu leje jako z konve a po několika desítkách hovorů akci rušíme. Přesouvat letní kino do vnitřních prostor nám totiž přijde zbytečné a navíc narážíme i na další komplikace ohledně vhodných prostorů.

Když vyprchalo zklamání, tak opět kontaktujeme agenturu, která už má jen nedělní termíny. Po výběru data řešíme film.
Vzhledem k posunu promítání na 16. srpna se ovšem nabízí promítání úplně nového filmu, který měl premiéru před pár
týdny. Anketa - neanketa vybíráme nový film 3Bobule. No a od tohoto momentu už je vše zalité sluncem J.
V den promítání je totiž krásné počasí, které vydrží až do večera. Pivo a víno teče proudem. Lidé si usedají na lavičky
a přinesené deky. Pořadatelé mají radost, protože to konečně vyšlo a promítání sleduje přibližně 140 lidí.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění letního kina, a jsem rád, že se ho i přes komplikace podařilo
uspořádat. Těch zrušených akcí už bylo totiž letos poměrně dost. Velký dík patří také Aničce a Broňovi, kteří připravili areál
koupaliště a po celou dobu se starali o občerstvení. Rádi bychom promítáni zopakovali i příští léto, ale po zkušenostech
z letoška víme, že hodně záleží na výběru filmu. Pokud bude vhodný titul, určitě se na koupališti zase sejdeme.
za kulturní komisi Václav Pecha ml.
PS: ty padající Perseidy na obloze v programu nebyly, ale dobře to vyšlo a podtrhlo to hezký letní večer…..

Koncert na Kuklově
21. srpna jsme měli mnohem milejší návštěvu, než jiné 21. srpny. Agentura Braunensis art, se kterou pořádáme adventní
koncerty, zajistila pro letošní koncert na Kuklově vystoupení Východočeského žesťového kvartetu spolu s hostujícím
varhaníkem Petrem Hostinským. Umělci (tento název si zasluhují plným právem) nás provedli hudbou od renesance téměř
do současnosti.
Návštěvníkům se omlouváme za trochu zmatků, které bylo způsobeno přeložením začátku koncertu ze šesté na osmou
hodinu večerní. Věřím, že ale všem to bylo vynahrazeno krásnou atmosférou osvětleného nočního Kuklova. Počasí nám
přálo a o redukci obtížného hmyzu se starali místní netopýři. Poděkování náleží také chalupářům Kalinovým za jejich
aktivní pomoc.
Libor Lev
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Loučení s létem
Stejně jako všechny jarní akce, tak i oslava Dne dětí musela být v červnu zrušena. Protože děti přišly o karneval i lampionový průvod při stavění máje, chtěli jsme je potěšit alespoň na konci léta. Jak už bylo psáno výše, počasí člověk neovlivní.
Tato akce je nemalého rozsahu a nelze datum měnit tak, jak zrovna dešťové kapky poručí. A tak se stalo i nám, že celé
dopoledne při přípravách pršelo. Odpoledne se situace zlepšila, i když přeháňce jsme se nevyhnuli.
Loňský den dětí se nám velmi vydařil, laťka byla postavená vysoko, a tak nešlo loučení s létem jen tak odbýt. Proto
jsem požádala Jarku Kadlecovou, zdali by si se mnou nesedla a nedala dohromady několik „netradičních“ disciplín. Už ze
schůzky bylo jasné, že úkoly pro děti budeme směřovat do nějakého tématu. Hlavním tahounem totiž bylo z Jihlavy pozvané mládě živého dinousara (zpočátku naháněl strach, ale posléze se zjistilo, že je to roztomilý tvor, který má rád
pohlazení), které vlastně rozhodlo téma tohoto dne. Výsledkem byla Cesta do pravěku. A tak děti plnily úkoly jako např.
pěšina lovců, dračí vejce, lov mamuta, stopování, dobu kamennou, dobu ledovou, jeskynní malby, hledaly dinosaura,
žvýkaly kožešinu a v neposlední řadě musely překonat propast. Propast byla opravdu velká a vyžadovala velkou dávku
odvahy. Před dětmi smekáme. Trošku odvahy vyžadovala i jízda na koni, která byla pro děti připravena. Po splnění všech
úkolů na děti čekal buřtík nebo také meloun na osvěžení.
Člověk to sice může všechno naplánovat, ale bez pomoci nemalého počtu lidí se prostě neobejde. Bylo vás hodně, co
jste se podíleli ať na přípravě, nebo odpoledne při realizaci. Děkuji vám, že jste stále ochotní za každého počasí přijít,
vyslechnout si pokyn a konat na úkor vlastního volného času. Věřím, že dětský smích a nadšení je vám dostatečnou
odměnou.
Veronika Mikešová
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…a teď něco na zub
Tři recepty jsem získala od paní Pöschlové, která mě
opět nezklamala a podělila se s námi. Děkuji za ně, určitě
stojí za vyzkoušení.
Jilemnické kyselo
1,5 l vody, 0,25 l mléka, 1 vejce, 60 g mouky, 350 g hub,
sůl, kmín, ocet.
Do vody dáme houby, kmín, sůl a asi 20 min. vaříme,
poté přidáme mouku rozmíchanou ve vodě a necháme
povařit. Okyselíme a zalijeme mlékem, ve kterém je
rozšleháno vejce.
Placičky z hlívy
250 g hlívy (je možné použít jakékoliv pevnější houby),
100 g tvrdého sýra, 1ks jarní cibulka 1 stroužek česneku,
sůl, pepř, 1 vejce, 1 lžíce solamylu (nebo hl. mouka), olej
na smažení.
Nakrájenou hlívu, cibulku, nastrouhaný sýr a česnek
osolíme a opepříme. Přidáme vejce a solamyl, dobře
promícháme a necháme asi půl hodiny odležet. Do
rozpáleného oleje klademe lžící hromádky, které
zploštíme, smažíme z obou stran do zlatova. Příloha
brambory a podávám s jednoduchým dipem - zakysaná
smetana, nakrájená jarní cibulka, sůl a pepř. Vnuk toto
jídlo okomentoval: ,,Babi, to byla dobrota!“
Alčina cuketová buchta
230 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 25 g kakaa,
1 lžička perníkového koření, 1 lžíce vanilkového cukru,
1/3 lžičky soli, 220 g cukru, 100 - 150 g ořechů,
110 g oleje, 2 vejce, 330 g cukety.
Nastrouhanou a vykapanou cuketu vyždímáme.
Smícháme sypké přísady a zaděláme olejem, vejcem
a cuketou. Tato buchta je lepší ve vyšší vrstvě, takže peču
v bábovce nebo srnčím hřbetu. Hotovou polít čokoládovou
polevou.
Tyto čtyři recepty mi poskytla Gábina Zemanová, taky
moc děkuji.
Mrkvový řez
Těsto: 4 mrkve, hrnek špaldové mouky, hrnek celých
vlašských ořechů, které pomeleme, ½ hrnku strouhaného
kokosu, ¼ hrnku olivového oleje, 1/3 hrnku teplé vody,
3 vejce, 2 lžíce medu, lžičku mleté skořice, lžičku prášku
do pečiva, máslo na vytření plechu
Krém: ½ tvarohu, 120 g lučiny, lžíci medu, trochu šťávy
z citronu
V misce rozmícháme olivový olej s medem,
vaječnými žloutky, práškem do pečiva, skořicí a teplou
vodou. Do směsi vmícháme špaldovou mouku, mleté
ořechy, kokos a čtyři nastrouhané mrkve. Z bílků vyšleháme sníh, který zlehka vmícháme do těsta. Směs nalijeme na malý plech vyložený pečícím papírem, který
trochu vytřeme máslem. Pečeme ve vyhřáté troubě na
180 ºC 30 minut. Poté necháme zchladnout.
Krém připravíme smícháním všech ingrediencí
a necháme zchladnout. Poté rozetřeme na vychladlý řez

a posypeme rozdrcenými oříšky.
Špaldové banánové muffiny
s jablky
2 červená oloupaná jablka,
3 zralé banány, 3½ lžíce kokosového
mléka, 3 lžíce kokosového oleje,
230 g špaldové mouky,
200 g kokosového cukru, 1 lžička sody, ½ prášku do
pečiva, špetka mleté skořice
Jedno jablko nakrájíme na malé kostičky a odložíme
stranou. Ve velké misce smícháme všechny sypké ingredience. V druhé misce rozmačkáme banány na kaši,
přidáme mléko a olej a dobře promícháme. Smícháme
sypké a tekuté ingredience, přidáme kostičky jablka a vše
ještě jednou důkladně promícháme. Směs nalijeme do
formy na muffiny. Před pečením nakrájíme zbylé jablko
na tenké plátky a položíme na každý muffin dva plátky
posypané skořicí. Pečeme v předehřáté troubě na 200º C
cca 25 minut, poté necháme ještě alespoň 10 minut dojít
na plechu.
Obrácený jablečný koláč
140 g mletých ovesných vloček, 3 vajíčka, 1 banán,
2-5 jablek, 2 bílé jogurty, 30 g másla, 1 lžička skořice,
1 lžíce medu, 1 prášek do pečiva
Jablka oloupeme a nakrájíme na měsíčky. Na pánvi
rozehřejeme máslo, přidáme jablka, med a skořici.
Připravíme těsto rozmixováním banánu s vajíčky, přidáme
jogurty a vločky a prášek do pečiva. Formu vymažeme
máslem, nalijeme směs s jablky a zalijeme těstem. Pečeme
40 minut na 190 ºC. Poléváme javorovým sirupem.
Linecké košíčky s ovocem
Těsto: 225 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru,
100 g hery, 1 žloutek, 10 kapek vanilkového aroma
Krém: 350 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 4 lžíce cukru,
140 g másla, 1 vanilkový cukr
Z ingrediencí zpracujeme těsto a dáváme do muffinů.
Košíčky uděláme 5 mm silné a pečeme 20 – 25 min při
180º C.
Do 100 ml mléka vsypeme vanilkový pudink.
Do hrnce nalijeme 250 ml mléka, přidáme 2 lžíce cukru
a mléko s pudinkem.
Do další mísy dáme 140 g změklého másla
a 1 vanilkový cukr a 2 lžíce cukru. Rozmícháme. A po
částech vmícháváme vychladlý pudink. Směsí ozdobíme
košíčky a zdobíme různým ovocem. Poté dáme do
ledničky vychladnout.
Dobrou chuť přeje Veronika Mikešová

Luštění s medvědem

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 listopadu. Nezapomeňte na zpáteční adresu.
V tajence tohoto čísla se skrývá jedna říjnová pranostika: 1. tajenka a 2. tajenka.
Tři úspěšní vylosovaní získají láhev červeného vína.
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Křížovka ze Zpravodaje 1/2020
Správná odpověď: na obrázku je POSEZENÍ U KOPÁČŮ
Tajenka z křížovky zněla: 1. O SVATÉM FORTUNÁTU
2. MÁ KAPKA DEŠTĚ
3. CENU DUKÁTU
Na druhý pokus jsme od vás dostali 3 odpovědi. Jednu nesprávnou a dvě, které byly dobře. Šťastnými výherci jsou tedy
Tereza Proboštová a Dana Sklařová. Srdečně blahopřejeme. Výhra (láhev bílého vína) je pro Vás připravena v knihovně.
Křížovka ze Zpravodaje 2/2020
Správná odpověď: na obrázku je LAVIČKA NA NÁVSI V ROJŠÍNĚ
Tajenka z křížovky zněla: 1. PSA JE JEDINÝ ZPŮSOB
2. PENÍZE ZÍSKAT LÁSKU
Tentokrát jsme od vás dostali 3 správné odpovědi a 2 chybné. Losování tedy nebylo nutné a výherci jsou: Tereza
Proboštová, Dana Sklářová a Libuše Jiřičková, všichni z Brloha. Srdečně blahopřejeme! Výhra (hmoždíř s tloučkem) je pro
Vás připravena v knihovně.

Pohádková všestrannost

Spoj dvojice, které k sobě
patří, a vymysli další, které
znáš. Vyfoť se před kapličkou
sv. Ondřeje, jak tančíš jako
Maková panenka nebo motýl
Emanuel. Pošli fotku a dvojice,
které jsi vymyslel/a na email
knihovna@obecbrloh.cz

__ ______

26

Luštěniny
Řešení z minulého čísla:
1) NEONKA
2) HROUZEK OBECNÝ
3) PARMIČKA ČTYŘPRUHÁ
první tři písmena přečtená odzadu, pak další
tři písmena odzadu, opět další tři písmena
odzadu (v tomto případě jsou to dvě písmena
a mezera, která odděluje slova) a pak ještě 3x
tři písmena vždy čtená odzadu... A je to!
4) ŽIVORODKA, SKALÁRA,
ZÁVOJNATKA, TETRA
5) AKVARIUM
Opět dorazily tři správné odpovědi.
A štěstí v losování měla moje stálice paní
Marie Anderlová z Brloha. Gratuluji.
Téměř pět let luštění, myslím, stačilo.
Děkuji svým věrným luštitelům. Vaše
odpovědi mi vždy dělaly radost. A přeji nám
všem, ať nám to pálí.
Jarka Kadlecová

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

KULTURNÍ AKCE PODZIM / ZIMA
neděle 11. října – 14:00 hodin - Dobčice

VYCHÁZKA S CHKO
6 km dlouhá výprava za Měsíčnicí vytrvalou na Chrášťanský vrch
sobota 17. října – 12:00 hodin – fotbalové hřiště Brloh

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU
hasičská soutěž mužů a žen
sobota 7. listopadu – 14:00 hodin – KD Brloh

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
k poslechu a tanci zahraje K- CLUB ze Křemže
sobota 21. listopadu – 20:00 hodin – KD Brloh

DISKOTÉKA
hraje DJ Radek Bulant
neděle 29. listopadu – 17:00 hodin - na návsi u kina

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
hudební vystoupení, punč, jarmark
čtvrtek 17. prosince – 18:00 hodin – tělocvična ZŠ

VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ BESÍDKA
Upozorňujeme, že veškeré akce budou probíhat
s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
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