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přemýšlel jsem jak začít článek do vánočního vydání Zpravodaje. Mělo by tam být o tom, co se podařilo udělat, co plánujeme uskutečnit, krátká zmínka o financování, výběru daní, nějaká ta uštěpačná poznámka k zákonodárcům a samozřejmě
pár řádek o COVIDu… Jenže ono už o něm bylo napsáno a řečeno tolik, že už to asi nemá cenu. Řada z vás má s touto nemocí
zkušenosti různě blízké. Řada lidí tím prošla bez potíží a snad i následků, bohužel jsou i ti, kterým ta nemoc vzala někoho blízkého. A je nakonec jedno jestli na Covid nebo s Covidem… je mi upřímně líto pozůstalých. Jsme už unaveni neustálým sledováním, co se může a co ne, kam se může a kam už ne. Mrzí mne, že jsme museli omezit návštěvy v DPS, ale zvolili jsme
toto opatření pro dobro našich klientů i když si uvědomujeme jistou sociální izolaci… Není to jednoduchá doba pro nikoho,
ale věřme, že brzy přejde do lepšího stavu a život se vrátí k normálu. Já tomu věřím.
Letos se podařilo dokončit mj. například lokální výspravy asfaltových komunikací, kterých letos nebylo málo. Dotkly se
i osad a větší úseky byly také v Brloze. Opravily se i štěrkové cesty, které zas potom přešel přívalový déšť a jejich stav byl
zase neutěšený. Jestli jsem minulá léta žehral na problém sehnat realizační firmu, letos to byla doslova tragédie. Firmy, které
jsme měli nasmlouvané, nemohly dostát svým závazkům díky Covidu a další se zajistit nepodařilo včas. A když už jsme firmu
našli, oddaloval se nástup a nakonec se nestihly provést všechny práce dle plánu, neboť do toho vlezlo podzimní Covid kolo.
Přesto se podařilo vybudovat parkoviště pro turisty a hlavně účastníky svatebních obřadů na Kuklově, stání pro kontejnery
u koupaliště (to ještě není v provozu), dle mého vkusné popelnicové kóje u obecní bytovky s úpravou okolí, u hřbitova přibyla
zpevněná plocha pro odpadové hospodářství a opravena byla i propadlá kanalizační šachta u školní kuchyně. Bohužel už
nedošlo na plánovanou a rok odkládanou rekonstrukci Janského potoka ve Strouze. Pracujeme na projektu ČOV v Rojšíně,
kde jsme se zadrhli na územním plánování, už od jara se potýkáme se stavebním povolením na prodloužení kanalizace v Brloze
i chodníku k autobusové zastávce. Aktuálně dokončujeme obnovu vytápění v KD, kde se též potýkáme s nemalými problémy
s realizací. S pomocí krajského dotačního titulu Program obnovy venkova jsme pořídili třídící síto a nakládací rameno ke kompostárně a tak bychom měli mít příští rok velmi slušný materiál z kompostárny. Nesmím zapomenout zmínit nové hasičské zásahové vozidlo, které již slouží a bude vám představeno na následujících stránkách. Zde jsme se úspěšně ucházeli o dotaci
administrovanou Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko z MMR a dostali 1.900.000,- korun.
Příští rok máme pracovně naplánováno zrealizovat (z těch významnějších akcí) stavbu chodníku k zastávce, obnovu části
vodovodu v Brloze na Horánku, již zmíněné prodloužení kanalizace „Na písku“ a pokračovat v opravě rojšínské kaple. Ta se
možná dočká i nové střechy, ale o tom budeme ještě jednat. Též jednáme o opravě koupaliště, aby nedocházelo k únikům vody
a rekonstrukci vodovodu v oblasti padělků – přivaděč vody z vodojemu „u křížku“ do Brloha. Akcí bude samozřejmě více,
ucházíme se např. o dotaci na obnovu veřejného rozhlasu a na vybudování zázemí pro kurty a jejich kompletní obnovu i pro
školní využití. Dokončit bychom měli i veřejné osvětlení v oblasti ke Klínu, to dle podmínek možná i v zimě, připojení oblasti
jsme již provedli. Pokračovat a dokončit bychom chtěli i oplocení hřiště pro sport a dětské hřiště v Jaroníně, kde se tak děje za
maximálního přispění místních obyvatel. Patří jim za to velký dík a musím říci, že jsem velmi rád, že se trend „není mi lhostejné,
co se kolem děje a tak přispěju i já“ přenesl z Rojšína i na další naší osadu. Věřím, že to bude inspirací pro ostatní.
Když jsem nakousl plány na příští rok, musím zmínit i to z čeho je chceme zaplatit. Letošní příjmy byly poznamenány
koronavirovou krizí a jsou o cca 10% horší než v předchozím roce. To predikce (předpověď) daňových příjmů roku 2021 je
daleko černější. Poslaneckou sněmovnou prošel vládní návrh na zrušení superhrubé mzdy a prošel i pirátský návrh na vyšší
slevu na poplatníka a rázem je státní rozpočet na příjmové straně o 130 mld. chudší. Co mne však zaráží, že vládní koalice
zatím příliš neřeší výdaje. Selský rozum by velel snížit i onu spotřebu. Ona se sníží u výdajů, které jsou ovládány výší příjmů
– typicky peníze pro obce a kraje. Tak např. dle odhadu ekonomů Sdružení místních samospráv může dojít k poklesu příjmů
u naší obce o cca 5 milionů oproti roku 2019, což je přes 20%. Návrh rozpočtu naší obce pro rok 2021 tedy počítá se schodkem
přes 2,6 milionu korun, který je však kryt zůstatky hospodaření z let minulých (jinými slovy máme dostatečně naspořeno!). Já
věřím, že nebude tak zle, že senát vrátí zákon k novému projednání do poslanecké sněmovny a že se najde nějaká kompenzace
pro obce, města i kraje. Snad ani důsledky nynějších lockdownů nebudou tak ostré a situace na trhu se uklidní. Mám však
trochu obavy o určitá odvětví, která jsou dlouhodobě omezovaná – restaurační služby a služby obecně. Těm se skutečně dobře
nedaří. Nezbývá než doufat, že přijatá opatření konečně zaberou a proto bych vás chtěl poprosit, zejména ti z rizikových skupin
populace, buďte obezřetní a my ostatní, buďme ohleduplní. Děkuji.
Závěrem bych vám všem chtěl jménem obce, jejích zastupitelů, zaměstnanců i jménem svým popřát krásné vánoce a poděkovat za to, jak současnou situaci zvládáte. Vím, že není jednoduché starat se o děti při distanční výuce. Vím, že není jednoduché pro řadu z vás vyžít ze snížených příjmů. Vím, že není jednoduché při těch všech společenských omezeních zůstat
„normální“. Člověk je však tvor přizpůsobivý a já si dovolím zopakovat slova z úvodu článku, věřím, že to společně zvládneme.
A kdyby někdo potřeboval nějakou pomoc, nebojte se ozvat, pomůžeme vám. Děkuji samozřejmě zaměstnancům i zastupitelům
za jejich spolupráci v letošním roce.
Tak tedy ještě jednou klidný advent, zastavme se trochu, krásné a klidné svátky, mnoho zdraví a štěstí do nového roku
a moře trpělivosti i dobré nálady J.
Děkuji za pozornost.
Martin Toman, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 26. října proběhlo řádné zasedání zastupitelstva
obce Brloh. Schválený program tohoto zasedání měl čtyři
body. Jako obvykle jsme začali rozpočtovými změnami č. 10,
11 a 12. Podklady pro změny zaslala hospodářka obce všem
zastupitelům s dostatečným předstihem. Všechny změny
vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Ve druhém bodě dorazily tři žádosti o příspěvky na činnost. První žádost byla od Diakonie Broumov, což je nezisková organizace zajišťující svoz použitého ošacení. Tuto
službu zajišťují i pro naši obec. Tato společnost se díky pandemii Covid dostala do finanční tísně, proto podala žádost
o příspěvek. Této žádosti jsme vyhověli. Druhou žádostí byla
společnost pro Ranou péči, která zajišťuje mobilní pečovatelskou službu. Službu od této společnosti využívá i klient z naší
obce, proto jsme příspěvek odsouhlasili. Třetí žádost byla od
prachatického hospicu, kterou jsme taktéž schválili.
V bodě ,,Různé“ jsme začali s projednáním dotazu od
přítomného občana, který se přišel zeptat na kvalitu pitné
vody z vodojemu od Ondřeje. Starosta vysvětlil, že větší podíl
chloru byl zapříčiněn poruchou dávkovače. Stav by se měl
vrátit do normálu díky instalaci nového dávkovače chlorňanu.
Co se týče zbarvení pitné vody, ta byla kvůli nadměrnému
množství srážek a velkému přítoku do pramenišť, což mělo
za následek zakalení, přesto voda není závadná. Občan oceňuje starostovo rychlé jednání v případě zhoršení stavu.
Dále přítomný občan vznesl požadavek na osazení
veřejného osvětlení chodníku ke Klínu. Starosta slíbil, že
veřejné osvětlení bude do konce roku zkompletováno.
V tomto bodě jsme se dále zabývali žádostmi o směnu
a odkup části pozemků v k.ú. Brloh. V tomto případě dorazily
dvě žádosti. V obou žádostech se jedná o napravení situace
zjištěné opět revizí katastru.

Starosta informoval zastupitele o navýšení dotace na
kapličku v Rojšíně.
Starosta seznámil zastupitele o probíhajících pracích na
výměně kotle, který bude určen na vytápění restaurace a bytu.
Jeden starý kotel bude nahrazen novým automatickým tělesem. Zároveň na tuto akci musí být nově vyvložkovaný komín.
Dále jsme se zabývali žádostí na obnovu původní obecní
cesty k.ú. Rojšín. Žadatel by rád tuto cestu obnovil, protože
komunikaci, kterou využívá ke své nemovitosti, není na obecním ani na jeho vlastním pozemku a je stále devastována těžbou dřeva z přilehlých lesů. Žadatel by se rád na obnově
původní cesty velkou měrou podílel. Na příští schůzce se
k žádosti vrátíme.
Zastupitel Pecha seznámil ostatní zastupitele s možností
získání dotace na obnovu tenisových kurtů, ve které jsme
v minulém kole neuspěli. Žádost o získání dotaci upravíme
a znovu podáme.
Od projektanta dorazily tři varianty zastavovací studie
parcel ke stavění v lokalitě pod Pašákem. Na příští zasedání
pozveme architekta, který studie vytvořil a budeme se tomu
dále věnovat.
V poslední řadě jsme projednali rekonstrukci vodovodního řadu v ulici od Jednoty směr Kuklov, kde bude v příštím
roce položen nový asfaltový povrch, proto jsme se shodli, že
vyměníme všechny vodovodní přípojky k nemovitostem.
Hlavní řad, který je litinový a bezporuchový zanecháme
stávající. Starostu jsme pověřili, aby zmapoval počet vodovodních přípojek a nechal zpracovat nabídku.
Rád bych Vám touto cestou popřál krásný adventní čas,
příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších
a šťastný vstup do nového roku.
Tomáš Jungwirth, místostarosta obce

Krásné a klidné prožití
adventního času
a samozřejmě
i samotných Vánoc
a zejména mnoho zdraví
a štěstí
v roce nadcházejícím.
Přejí zaměstnanci obce
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Jak jsme volili v Brloze Zastupitelstvo kraje
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasu ve volebním okrsku celkem

849
299
299
298

Strana 05 – Demokratická strana zelených
Strana 07 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana 13 – Strana zelených
Strana 16 – Svoboda a př. demokracie (SPD)
Strana 19 – Česká pirátská strana

4 hlasy
19 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
39 hlasů

Strana 33 – Občanská demokratická strana
Strana 45 – Česká str. sociálně demokratická
Strana 50 – ANO 2011
Strana 53 – TOP 09 a KDU-ČSL + Spol. pro JČ
Strana 63 – Komunistická str. Čech a Moravy
Strana 70 – Trikolóra hnutí občanů
Strana 71 – Svobodní
Strana 72 – Změna 2020
Strana 80 – JIHOČEŠI 2012
Strana 82 – ROZUMNÍ – Petr Hannig
Ostatní strany nezískaly žádný hlas

48 hlasů
28 hlasů
54 hlasů
33 hlasů
20 hlasů
10 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
20 hlasů
2 hlasy

Jak se žije Baťovi na Jaroních…
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Na svůj poslední rozhovor jsem do knihovny pozvala
Jaroňáka pana Prühera. Ochotně souhlasil, odpovídal
rychle a vtipně a tady máte výsledek.
Pocházíte z Jaronína? Ano, pocházím. Sice už nejsem
v původním domě, ten jsem daroval dceři, ale zůstal jsem tu.
Do školy jste chodil taky tady? Chodil, dokonce i poslední rok do školky. Nemohl jsem lítat po lesích, zavřeli mě
do školky. Ještě nerad vzpomínám, jak jsem tam musel spát
J. Ale měli jsme hodnou paní učitelku Zárubovou z Rojšína.
No, nakonec jsem to přežil.
Potom jste se šel učit kam? Po základce jsem šel do OSP
do Krumlova, coby zedník. Už v sedmé třídě jsem pochopil,
že se nemíním učit, abych měl jedničky, tak jsem byl rozhodnutý takto. Potom jsem tam v OSP pracoval, pak jsem šel na
vojnu do Pohořelic, než mě převeleli jinam. Zdálo se jim, že
jsem blízko rakouských hranic, protože jsem měl dva strýce
a tetu v západním Německu. Takže jsem šel do Dolného Kubína.
Byl jsem tam jako řidič, jezdil jsem se vším možným kromě
tanku. Druhý rok vojny jsem ale byl na stavbě, jako takový
PTpák, ale bez peněz. Stavěli jsme na Moravě železnice. To
byla ta hlavní trať z Bukurešti do Berlína. Zastavili vlak na 30
hodin, my jsme tam sázeli koleje a vše kolem. Ve dne v noci.
Potom dva dny pauza a zase znova. Špatné vzpomínky na

vojnu určitě nemám. Po vojně jsem pochopil, že už to v OSP
není ono. Změnila se úkolovka na hodinovku. A tak jsem šel
do místního JZD jako řidič. Potom jsem šel s kamarádem
Mírou Švarců jezdit na směny do Zrcadlovky. Tam jsme byli

machři, protože jsme dostali úplně nové auto s vlekem J. Pak
jsem se vrátil zpátky do JZD. Ale v roce 1989 se naše pracovní
skupina, která měla dvacet tři členů, rozsypala, tak jsem šel
zase jinam. Různě jsem zedničil. Udělal jsem si živnost. Teď
už nezedničím, ale pokládám dlažby, i když jsem v důchodu.
Kolik máte dětí? Mám tři holky a zatím tři vnoučata.
Dva kluky a jednu holku. Všechny tři mám vedle sebe. Vnoučata hlídám a hlídám rád, protože kam bychom my dědečkové
a babičky přišli v dnešní době.
Jaké máte koníčky? Tak největší kůň je hospoda tady na
Jaroních. Před 35 lety v zimě jsem seděl doma a říkal jsem
si, že tu není kam jít. Že by tu mělo být něco, aby tam člověk
mohl jít kdykoliv. Přemluvil jsem tedy kluky a už se to rozjelo. Dostali jsme materiál a v Akci Z se to začalo stavět. Měli
jsme hotovo za půl roku. Šlo to rychle a dobře. A funguje to
dodnes. Už jsem tam tedy sám. Dříve to byl hasičský klub
a střídali jsme se čtyři. Potom na to musel být živnosťák a kluci
mi to hezky přenechali. Lidí je teď míň, kdysi bývalo narváno
od čtvrtka do soboty i třicet lidí. Teď je otevřeno každý čtvrtek
a v létě soboty. A chodí tak 8, maximálně 15 lidí. Je to různé.
Nechodí jen místní, ale i chalupáři a tak. Baví mě to pořád,
akorát nemám rád, když se mi tam někdo hádá.
Ale teď máte zavřeno, jak to snášíte? No blbě J. Každý
se mě ptá, kdy už to bude. Mám tam pár kluků, kteří chodili od
mládí s pár drobnýma na jedno pivo. Teď se musí věnovat rodinám a o víkendu práci kolem domu, tak už tak často nechodí.
Ale slaví tam narozeniny apod., takže se tam takhle vrací.
Jak tedy vypadá váš běžný den? Každý den už nepracuju, když nedělám dlažby, tak ráno vstanu, udělám si snídani
a pak obejdu hospodářství. Chovám nutrie. Mám jich asi čtyřicet nebo padesát. Máme je na maso. Dříve se zužitkovala
i kůže, ale tu dnes už nikdo nechce. Náročné na chov nejsou.
Mají svůj rybníček a kotce. Dávám jim trávu a obilí. Pak mám
pár slepic na vajíčka.
Byl jste někdy v nějakém spolku? No u těch hasičů od
18 let. V mé nepřítomnosti mě zvolili velitelem Jaronína.
A zbylo mi to dodnes. Ale teď už to není, co to bývalo, jezdívali jsme na soutěže a všechno možné, ale teď už nic není.
Jednu soutěž jsme dokonce omylem i vyhráli.
Také jste byl v zastupitelstvu? Za socialismu jedno nebo
dvě období, za kapitalismu také dvě období a pak jsem řekl,
že už kandidovat nebudu.
Jak myslíte, že se doba změnila? Doba je určitě jiná, lidi
nemají čas. Jsou horší než důchodci, jak se říká. Každý je spíš
uzavřený do sebe. Bylo více času na všechno. To obdivuju
dodnes mého tátu, který měl doma bažanty, kanáry, andulky,
holuby a všechno to stíhal. Já když si dneska představím, že
bych to měl všechno dělat, tak to nevím teda.
Co dělali vaše rodiče? Oba dva pracovali tady v JZD.
Jsem jedináček. Ale táta byl třikrát ženatý.
Teď tam máte nové hřiště na Jaroních, s tím přišli
místní? No, ještě je třeba ho dodělat, ale ano, máme. Přišli
s tím moji dva zeťové a Gusta Koutníků. Všichni mají malé
děti. Celkově je teď na Jaroních více dětí. Zavezla se rokle,
a že se tam vybuduje dětské hřiště a jedno malé hřiště na nohejbal. Prvky už jsou usazené, kamínky navezené a zbývá
oplocení, protože hřiště je hned vedle silnice.
Co byste tam u vás ještě zlepšil? Asi nic, je tam hezky
a klid. I když poslední dobou je tu větší pohyb turistů, kteří

různě parkují před hasičárnou před vraty. Pejsek vyskočí z auta
a jdou do lesa na procházku a je jim jedno, kde parkují. Parkovali nám i na tom hřišti, tak jsme to museli celé opáskovat.
A teď velké téma, co covid? Za mě už dobrý, celá moje
rodina to kromě mě komplet prodělala. Vnoučata také, ale u
těch se ani nevědělo, že to mají. Nechávám se očkovat na
chřipku, tak třeba mi to v tom pomohlo, nevím. Jsem ale rád,
že jsem to nechytl, protože mám chronickou plicní nemoc asi
už 15 let, takže ty průdušky jsou takové načaté. Zákazy plně
respektuju, ba naopak jsem sám raději zavřel hospodu dříve.
Jsou před námi Vánoce a Silvestr, jak trávíte tyto svátky?
Sejdeme se s rodinou, upeču cukroví. Peču asi pět druhů
a dcery se vždy těší, až něco nafasují J. Silvestr jsem dříve
trávil v hospodě, ale před dvaceti lety se nás tam sešlo pět
a od té doby tam nebývám. Jedině kdyby někdo přišel a řekl
by, že by tam bylo lidí více. Trávím ho tedy doma, o půlnoci
vylezeme, každý kouká kde, a odkud to bouchá.
Poslední roky máme zprávy o setkání Jaroňáků, že?
Teď se tam dali i ty mladší dohromady. Uspořádali dětský
den, to vyšlo i počasí, bylo to moc pěkné. Rodáci se také
schází, to organizují holky. Letos to akorát neproběhlo. Loni
už to bylo přesunutý z podzimu na léto. Máme tu pěknou
terasu u hospody, a když vyjde počasí, je to fajn.
Čtete, nebo raději koukáte na televizi? Nejradši rádio.
V televizi koukám na dokumenty o přírodě, anebo na nějakou
kriminálku. Politiku nesleduji, teď je v každých zprávách co
půl hodiny covid a to mě nebaví.
Říká se Vám Baťa, jak to vzniklo? No to je jednoduché,
protože táta byl švec, obuvník. On byl Němec, ale za ženu měl
Češku, tak si mohl vybrat, jestli půjde na odsun nebo zůstane.
Dva bratři a sestra odešli. A jeho kamarád, který bydlel na tom
starém baráku, mu nabídl, ať si vezme ten jeho dům. Aby
věděl, komu ten dům zůstal. Potom sem i jezdíval za tátou.
Podědil jste toto řemeslo po otci? Táta měl svoji dílničku, ale já jsem to dělal jen jednou, když ženě upadl podpatek. Radil mi a za dva večery jsem to dodělal. Pár hejbátek
mi zbylo v garáži. Ale po mém dědovi, který byl tesař, tak po
něm tam máme vrtáky a různé cajky, tak to bylo modernější.
Dneska už ty řemesla upadají. Co by dneska švec dělal, že?
Scházíte se se spolužáky? Ano, to scházíme, příští rok
musíme. To nám bude 65, tak doufám, že to tato bláznivá
doba dovolí. Scházíme se od čtyřicátin po pěti letech. Na
školu vzpomínáme v dobrém. Od první do páté třídy jsme
měli paní učitelku Karbanovou, ta byla perfektní. A potom
jsme měli od šestky do devítky pana učitele Vejvaru. Občas
se v zimě stalo, že autobus nepřijel, ale paní učitelka Samcová
zavelela a do školy se šlo J.
Co se vám tu líbí a co ne? V Brloze? Ani nevím. Oni Jaroně vždycky spíš táhly do Nové Vsi. A navíc jsem měl i manželku z Nové Vsi.
Jaké máte plány do budoucna? Tak v klidu se dožít
smrti J. Ne, vážně. Děti mám vedle, co víc si přát, než to
zdraví a abychom se mohli bez obav scházet.
Pane Prühere, děkuju Vám, že jste na rozhovor dorazil
tak rychle. Přeju Vám a celé rodině pohodové svátky, přeju
Vám, ať máte v hospodě vždycky dobrou partu lidí, se kterými si dobře popovídáte, ale hlavně, ať Vás za žádnou cenu
neopouští Váš humor.
Veronika Mikešová
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Pozvání do knihovny
Pasování na čtenáře

Jako prvňáčci se do knihovny dostavit nemohli, a tak přišli o něco déle, aby mi ukázali, že umí
s knihou zacházet, ale hlavně, že se i přes všechny okolnosti, naučili v první třídě číst. Řeč je o druhácích
ze zdejší základní školy. Přišli s paní učitelkou Markovou a předvedli, že už jsou velcí čtenáři a slíbili, že se ke knihám budou
chovat správně a s úctou. Vše potvrdili svým podpisem a pan starosta je pasoval na čtenáře. Neodešli bez odměny. Věřím,
že cestu do knihovny nezapomenou, stejně jako pravidla chování ke knihám.
Veronika Mikešová
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Nové knihy
Knihy pro děti:
Fexová Ivana – DOBRODRUŽSTVÍ FANY A BERYHO
Peroutková Ivana – VALENTÝNKA A VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Walliams David – BABIČKA DRSŇAČKA
Březinová Ivona – I HRAČKY SI CHTĚJÍ HRÁT; POUŠŤ,
VŠUDE POUŠŤ; ŘÁD SLADKÉHO
SNĚHULÁKA
Drivjerová Martina – MOJE PRVNÍ ZAHRÁDKA
Fišarová Michaela – NATÁLIE: NOVÝ BRÁŠKA
Kšajtová Marie – CVOČEK A PAN MÁRINKA
Riggs Ransom – SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ:
PTAČÍ SNĚM (5. díl)
Rušar Daniel – STRAKÁČ A TIONI
Fišer Lukáš – ROZUMBRÁDKOVÉ
Beletrie pro dospělé:
Monyová Simona – JEDNOU ZA ŽIVOT
Dvořáková Petra – KAŽDÝ MÁ SVOU LAJNU
Urbaníková Eva – VŠECHNO NEBO NIC
Vondruška Vlastimil – POMSTA BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Kracíková Jindřiška – KRÁLOVA TŘETÍ ŽENA
Platzová Magdaléna – MÁME HOLÝ RUCE
Jacobs Anne – KAVÁRNA U ANDĚLA (2. díl)
Macek Miroslav – SATURNIN ZASAHUJE (3. díl)
Boček Evžen – ARISTOKRATKA U KRÁLOVSKÉHO
DVORA (5. díl)

Detektivky, thrillery:
Mayne Andrew – ŠELMA
Elsberg Marc – BLACKOUT
Kepler Lars – ZRCADLOVÝ MUŽ
Brown Sandra – STŘEMHLAVÝ PÁD
May Peter – NEZVRATNÉ ALIBI (6. díl Akta Enzo)
Naučná literatura:
Desenský Rudolf – JAK POZNAT PSÍ DUŠI
Hawking Stephen W. – STRUČNÁ HISTORIE ČASU
Venezia Sholmo – V PEKLE PLYNOVÝCH KOMOR
Nové společenské hry:
HRAVÉ KROUŽKY; ČERVENÁ KARKULKA; CHYTRÝ
FARMÁŘ; PŘÍBĚHY Z KOSTEK (STORY CUBES);
CHYŤ LVA
Knihovna bude uzavřena do 11. ledna 2021, poté bude
po celý leden otevřeno (dle vládního nařízení) takto:
Po 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Út 8.30 – 11.30
St 12.30 – 17.00
Všem čtenářům přeji pohodové svátky v kruhu blízkých,
pevné zdraví v celém roce a spousty krásných knih, které vám
zpříjemní chvíle. Děkuji za přízeň v tomto letošním divném
roce a přeji klidný a bezproblémový rok následující.
Veronika Mikešová

Český červený kříž
Vážení spoluobčané, milí členové červeného kříže, přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních. Hlavně
ať jsou klidné a pohodové, bez zbytečných starostí. Užijte si je v plném zdraví.
Do roku 2021 Vám přejeme, aby Vás na každém kroku doprovázela radost, spokojenost a zdraví. Ať máte stále kolem
sebe své nejbližší a dobré přátele. Ať je každičký Váš den prožitý v klidu.
Těšíme se, že se s Vámi v novém roce setkáme při různých aktivitách ČČK.
Výbor MS ČČK Brloh
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Základní a Mateřská škola Brloh
Podzimní zprávičky ze školičky
Září, říjen, listopad - chceme podzimní měsíce znát. Tato věta zaznívala v naší školce velice často.
S příchodem nového měsíce se děti dozvídaly zajímavé informace, a to hlavně z oblasti přírody, která se nástupem podzimu měnila před očima. Pokusili jsme si zahrát na básníky a tyto měsíce dát do rýmu:
• Na září – těšili se sadaři.
• V říjnu – dostanu asi rýmu.
• Listopad – na hlavu mi lístek spad.
V této nelehké době chodilo do školky málo dětí, na několik dní bylo z důvodu pandemie zavřeno, a tak nám podzim
opravdu utekl jako voda a patřičně jsme si ho neužili. Přesto jsme stačili něco nového objevit. Nasbírali jsme si listy a určovali,
z jakých stromů asi jsou. A představte si, že máme strom ŽALUDOVNÍK a LÍSKÁČ J. Je potřeba stále bádat a objevovat!
Nyní prožíváme dobu adventní, a jak říkají děti - je to nejkrásnější období v roce. A právě děti se nemohou dočkat příchodu
Ježíška s dárečky. To čekání je prý strašně dlouhé. My si to čekání zpříjemníme bezprostředními odpověďmi našich nejmenších
Kuřátek a snad Vám dokážeme vykouzlit několik úsměvů. Byli bychom moc rádi.
Děti dostaly otázky: „PROČ SE USMÍVÁME?“
„PROČ SE MRAČÍME?“
Váša: Protože se třeba na něco těšíme. Já se těšil na malou
hračku. Nebo se těšíme na kamarády.
Protože se bacáme, lžeme a říkáme na sebe, že jsme
se prali - žalujeme.
Růženka: Usmívám se, protože je mám ráda - doma.
Protože si s námi nechce nikdo hrát.
Evička: Abysme měli krásně udělaný úsměv.
Když třeba někdo zlobí.
Matoušek: Protože jsme kamarádi.
Protože nejsme kamarádi a taky, že si děti
nechcou hrát.
Emička: Protože jsou Vánoce.
Já se přece nemračím.
Honzík: Protože se těšíme na barevné listy, aby mohly dát ježečkovi deku.
A protože se chceme smát, jak cvičíme.
Protože někomu berou hračky.
Lukášek: Když je někdo hodný, tak dostane dárek a bude se
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usmívat.
Mračíme se, když nám někdo nekoupí hračky.
Jáša: Když přestanu plakat, tak se budu usmívat.
Když někdo někoho bouchne, tak se mračí.
Eliška: Doma se směju - mamce se směju.
Na mračení ukázala Eliška správný výraz ☹.
Táda: Usmíváme se, protože se máme rádi.
Protože jsme smutní - tekla mi z nosu krev.
Ještě naše úsměvná perlička:
Děti si ráno společně hrají a Jáchymek povídá: „Dneska tady
není Kadík?“
P. asistentka to slyšela a říká: „Jášo, to není Kadík, to je Tadík
- Tadeášek a ten tu dneska není.“
„Hm, není tu Kadík“, odpověděl Jáša.
A ještě přídavek: „CO JE TO ŠTĚSTÍ?“
Jáša: Štěstí je slunce, že svítí.
Růženka: Já to nevím! Jóó, to je srdíčko!
Evička: Napísat Ježíškovi, jestli by mi nepřines počítač.
Honzík: Si myslím, potkat velkýho medvěda a schovat se
doma. (RadšiJ)

Eliška: Že jsem si postavila rybníček.
Lukášek: Štěstí je, že jsem měl narozeniny a dostal jsem
hrdinský dort.
Táda: Já zase vůbec nevím.
Matyášek: Ježek se venku zahrabává - není mu zima.
Matoušek: To jsou rozbité střepy.

Váša: Štěstí, že se raduju, že mám třeba nové boty. A taky
štěstí jsou ty lesklý peníze a zlato-poklad, víš? A po
chvilce Váša ještě dodal: „A JÁ SI MYSÍM, ŽE ŠTĚSTÍ
JE NĚJAKÁ RADOST!!!“ J
Krásné odpovědi - souhlasíte?

Na závěr se rozloučíme mottem:
JE VELKÉ A KRÁSNÉ, KDYŽ NÁS MALIČKOST DOVEDE UČINIT ŠŤASTNÝMI.
Přejeme Vám poklidné prožití vánočních svátků, hlavně pevné zdraví a štěstí po celý rok 2021.
Děkujeme paní Veselé, která dětem udělala kouzelnou perníkovou chaloupku. Děti z ní měly obrovskou radost a hned
jsme ji využili jako kulisu do pohádky.
Vaše Kuřátka
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Informace obecního úřadu

Splatnost poplatků v roce 2021

Prodejna Jednoty

Úhrada za tříděný odpad: splatnost od 4. 1. do 26. 2. 2021
Poplatek za psa: splatnost od 4. 1. do 31. 3. 2021 - platí se
za psy starší 3 měsíců.
Doporučujeme občanům, aby upřednostnili placení
poplatků za psy a za tříděný odpad kartou nebo převodem
z účtu. Podklady k platbě obdržíte telefonicky na tel.
č. 725 947 563 nebo mailem na matrika@obecbrloh.cz.
Úřední hodiny (pokud není nařízením vlády vyhlášeno
jinak) pro veřejnost:
pondělí a středa 7:30 – 11:30
12:30 – 17:00
pátek
7:30 – 11:30
Dovolená na OÚ bude od 23. prosince do 31. prosince 2020.

čtvrtek
24. prosince
pátek
25. prosince
sobota
26. prosince
čtvrtek
31. prosince
pátek
1. ledna 2021
Ostatní dny dle normální pracovní doby

Pracovní doby o svátcích
Ordinace praktického lékaře MUDr. Václava Filipa bude
uzavřena 21. – 23. prosince. Ostatní dny bude ordinace
bez omezení.
V době od 23. – 28. prosince 2020 bude gynekologická ordinace Mudr. Milana Tomeška ve Křemži uzavřena.

7.00 – 11.00
zavřeno
zavřeno
7.00 – 12.00
zavřeno

Nová otevírací doba pošty v Brloze:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.00 – 17.00
8.00 – 12.00
12.00 – 17.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.45

čtvrtek 31. prosince
8.00 – 11.00
Ostatní dny dle normální pracovní doby
Děvčata z Jednoty a pošty přejí všem svým zákazníkům
a klientům krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v celém
příštím roce 2021.

Svatby
V roce 2020 si před matričním úřadem Brloh řeklo své
ANO dvacet dva párů snoubenců, z toho bylo pět místních
občanů. Většina obřadů se konala v areálu bývalého kláštera
na Kuklově, dva obřady se konaly v obřadní síni Obecního
úřadu a několik ve volné přírodě v okolí Brloha. Jeden pár
snoubenců se rozhodl svůj svatební den uspořádat u domu
na zahradě. Stejně jako v předchozích letech se konaly dva
obřady poblíž lesovny v Jaroníně. I když byl letošní rok trochu více deštivý, „štěstí“ snoubencům pršelo jen dvakrát,
ostatní se obešli bez deštníku, sem tam se i na snoubence usmálo sluníčko. Je pro nás potěšením, když k nám po obřadu
přistoupí nejen snoubenci a rodiče, ale i svatebčané a poděkují za hezký obřad i příjemné prostředí.
Alena Bombalová, matrikářka

Novomanželé Šafářovi

Vítání občánků
V letošním roce se nám kvůli pandemii nepovedlo uspořádat vítání občánků. Doufáme, že v příštím roce bude situace příznivější a podaří se nám nově narozené občánky uvítat.
Alena Bombalová, matrikářka

Společenská kronika - blahopřání jubilantům
František Smetana
František Ondřich
Marie Ondrášková
Karel Freylach
Anna Hrubešová
Jan Sixl
Marie Tanzerová
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Jarmila Pouzarová
Marie Zdychyncová
Jan Jungwirth

Říjen
89 let
87 let
82 let
81 let
80 let
70 let
Listopad
81 let
Prosinec
92 let
80 let
70 let

Brloh
Jaronín
Rychtářov
Brloh
Brloh
Brloh
Janské Údolí
Jaronín
Brloh
Brloh

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.

Příspěvky čtenářů Zpravodaje

Vandrování s panem Františkem Traplem

Na naše poslední vandrování vzpomínáme s nostalgií. Nenapadlo nás, že bude pro letošní rok poslední a těšili jsme se,
kam nás pan Trapl zase pozve příště.
12. září jsme se, tak jako vždy, sešli na Nuseláku. Odtud jsme se přesunuli na Novou Hospodu a od Borovských Uhlířů
jsme vyšli vstříc k našemu cíli, vesničce Březovík. První zastavení bylo na Provázkové louce. Zde už někteří z nás byli, protože
sem dělalo jarní vycházky CHKO. Provázková louka je v sedle mezi Bulovým a Mlýnskými vrchy. Je součástí CHKO Blanský
les. Předmětem ochrany jsou mokřadla střídavě vlhkých luk. Roste zde mnoho chráněných druhů rostlin. Bezkolenec modrý,
prstnatec májový, kosatec sibiřský a vrba rozmarýnolistá. Z živočichů zde můžeme vidět jeřábka lesního, lejska malého i černohlavého a další hmyz a hlodavce. Toto vše jsme se dověděli z informační tabule, protože v září už tu nic nekvetlo, louka
byla sklizená a ani žádné živočichy jsme neviděli (jen ty na obrázcích). Lesní cesta nás vedla dál směrem na Ptačí stěnu. Tu
jsme však minuli a směřovali k Březovíku, který už nebyl daleko.
Březovík je malá vesnička, která je součástí obce Ktiš. Je v ní evidováno 21 adres. Vesnička je hezky upravená. Má zatravněnou náves, ale k našemu zklamání, v celé vsi ani jedna lavička pro znavené vandrovníky. I hospoda byla v té době
zavřená, proto nám nezbývalo nic jiného než občerstvit se ze svých zásob, chvilku se zastavit a pak se vydat na zpáteční cestu.
Počasí bylo příjemné, teplé, už podzimní, ale příroda si ještě zachovávala svou svěžest. Kolem lesní cesty jsme nacházeli
mnoho krásných hřibů, lišek, ryzců a bedel. Nejprve sbíralo houby jen několik jedinců, ale s přibývajícím množstvím hub se
rozšířily i řady houbařů a všichni byli se svým "úlovkem" spokojeni. Provázkovou louku jsme nyní míjeli z druhé strany. Naše
cesta už byla skoro u konce. Vedla nás do kopce, který jsme zdolali a vydýchali. U Borovských Uhlířů jsme pobesedovali
s obyvateli jedné z chalup. Hezky si ji opravili a dobře se jim tam žije.
Na závěr bylo nutné zhodnotit naše vandrování. K tomu se nám hodila nově otevřená hospoda v Brloze, v kulturáku.
Vandrování nám na delší dobu zkončilo. Těšíme se, že jen co se situace zlepší, opět pod taktovkou pana Trapla vyrazíme.
Děkujeme.
Marie Anderlová

Nedůvěřujme, prověřujme
Máme snahu každou etapu historie nějak pojmenovat. Doba kamenná, bronzová, železná, podle převažujícího materiálu,
rudolfínská, alžbětinská podle vládnoucího panovníka. Nebo podle něčeho jiného, charakteristického pro dané období. Třeba
empír, baroko, gotika. Pochopitelně máme snahu nějak charakterizovat i dobu, ve které konkrétně žijeme. Jedno z označení
dnešní doby je název „doba postfaktická“.
Jak k tomu tvůrci onoho názvu došli? Internet pronikl téměř do každé domácnosti, můžeme vyhledávat informace, sdílet
své názory, radosti i strasti na sociálních sítích. Dá se tedy říci, že si můžeme cokoli dohledat, a zjistit jaká je skutečnost téměř
o čemkoli. Bohužel pravdou je opak. Jsme zahlcováni různými zprávami pochybné kvality. Ať to jsou vyhlášení různých politiků, rádoby odborníků, nebo přeposlané od známých. A neumíme, či spíše nechceme si ověřit jejich pravdivost. Věříme zprávám a nikoli faktům. Většinou je posuzujeme podle pravidla „když to poslal kamarád, tak to nemůže být lež“.
A bezmyšlenkovitě to rozesíláme dál.
Bohužel i já jsem občas adresátem podobných mailů. Téměř automaticky je mažu, přesto občas jsem nějaký otevřel, abych
se ubezpečil, že se zase jedná o štvavý fejkňůs.
Jeden příklad za všechny. Obdržel jsem mail zdánlivě nevinný. Lákal na krásné snímky zámku Zbiroh. Jen ten závěr. „Za
naše peníze!“ Následovaly snímky nádherných interiérů i celkové pohledy. A k tomu text. Historie i současnost. Pak bědování
na výši vstupného a cen v restauraci. A závěr ve stylu „a tohle jim stát dal za naše peníze!“
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Podívejme se tedy na to blíže. Nejprve k historii. Zámek vybudovaly a postupně vlastnily různé šlechtické rody, naposledy
Coloredo Mansfeldové, kteří jej ve čtyřicátých letech propůjčili štábu SS. Takže zámek přešel pod stát na základě Benešových
dekretů, kteří do něj umístili opět armádu. Tuším něco z protivzdušné obrany. Jak asi vypadaly historické objekty v držení armády, si nemusíme dělat iluze. Seznámil jsem se s historií několika památkových objektů, které měla armáda v držení. Nikde
nebyla žádná snaha o uchování historie. O péči nemluvě. Možná právě z tohoto důvodu stát vyhověl žádosti města Zbiroh
o převedení do jejich majetku. Město, jakožto samostatný právní subjekt, mělo patrně nějaké plány se zámkem. Bohužel zastupitelstvo si velice brzy uvědomilo, že investice do infrastruktury jsou mnohem důležitější, a záhy jej prodalo gastronomické
firmě. Z toho můžeme s vysokou pravděpodobností odvodit, že rekonstrukci a obnovu nádherných interiérů nesla na hrbu
právě ona gastronomická firma. Možná se jim povedla nějaká dotace na opravu památek. Autor mailu tedy nevěděl nebo spíše
spoléhal na to, že příjemci mailu nebudou vědět, že město je nezávislý právní a ekonomický subjekt a že tedy tvrzení „to jim
předal stát“ je nepravdivé a zavádějící.
Podobně lkaní nad výší vstupného. Soukromá firma nemá automatický nárok na provozní příspěvek, musí počítat jinak.
A upřímně řečeno, nejsem si jist, nakolik je vstupné okolo tříset korun odlišné na jiné památkové objekty v držení státu.
Celkové znění mailu tedy vyznívá snahou namluvit, že stát prodal výborně udržovaný zámek soukromé firmě takříkajíc
„za hubičku“ a ta teď „rejžuje“.
Často také jsou názvy mailů doplněné výkřiky „strašné“, „neuvěřitelné“, „rychle to rozešlete, než to cenzura smaže“.
Opravdu, je strašné a neuvěřitelné, jaké fantasmagorie dokáží stvořit. O tom jak kandidát na prezidenta je domluven, že ihned
po svém zvolení se vymluví na zdravotní problémy a předá všechnu svou výkonnou moc bez ohledu na ústavu a zákony
Kalouskovi. A podobně.
Uvědomme si, že naše nálada je často odvislá od nálady našeho okolí. Pokud budeme sledovat podobně úmyslně negativní
a lživě štvavé zprávy ani naše nálada nebude dobrá. A když už... na internetu je kromě přeposílaných mailů, a projevů politiků
dost možností jak si na seriozních webech najít pravdu.
Přeji všem čtenářům klidné a pohodové svátky, nekažené fejkovými zprávami.
Libor Lev

Participace – občané rozhodují o rozvoji obce
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Věnuji se profesně architektuře a urbanismu a chtěl bych představit metodu participace, která se snaží vtáhnout veřejnost do
rozhodovacího procesu o tom, jakým způsobem se bude sídlo, ve kterém žijí, utvářet. Snaha je to celkem logická, protože nikdo
nemá přesnější informace o území a jeho problémech, než ti, kteří v něm přímo žijí. Místní lidé pak nejvíc pocítí následky těchto
rozhodnutí. Stavební činnost je jednou z nejnákladnějších položek v rozpočtu obce a ovlivňuje život obce na desetiletí dopředu.
Zastupitele si obyčejně vybíráme na základě osobnostních kvalit nebo příslušnosti k politické straně. O jejich názoru na
priority rozvoje často nic nevíme, pokud si prosazení nějakého záměru nedají přímo do programu. Úvahy o využití prvků přímé
demokracie v našem společenském systému jsou většinou na hraně utopie, ale zrovna tady se dají reálně použít. Řešeným
problémům většina lidí rozumí a na úrovni obce není problém potkat se „na přímo“.
Kvalitní projekt vzniká ze spolupráce klienta a projektanta. Úkolem klienta, v našem případě obce, je především příprava
zadání. Bez dobrého zadání dobrý projekt nemůže vzniknout a formulace zadání není vůbec snadný úkol. Při řešení koncepce
rozvoje se musí najít problémy v území a určit priority – co je třeba řešit neprodleně a co výhledově, kde mohou nevelké vložené
prostředky výrazně zlepšit život obyvatel, případně na jaký záměr, byť lákavý, v blízké době peníze nebudou. A právě pro tuto
fázi je vtažení veřejnosti smysluplné. Při zadání formulovaném větším počtem místních obyvatel (všech, kteří přijít chtěli)
získává zastupitelstvo „silný mandát“. Na otázku, proč se staví třeba vodovod zde a ne chodník tam, pak existuje jednoduchá
odpověď: „Postupujeme podle priorit, na kterých jsme se všichni společně shodli“. A platnost takovéhoto zadání by měla přežít
i změny v zastupitelstvu po volbách. Proto se participace dobře hodí pro řešení koncepce rozvoje v delší perspektivě.
V nedávné době jsme absolvovali participaci v jedné obci na Českokrumlovsku s obdobnou velikostí jako Brloh. Šlo jim
o koncepční řešení jádra sídla. Jak to probíhalo? S dostatečným předstihem byli místní obyvatelé pozvaní na společné setkání.
Dorazilo jich asi patnáct (Když vidím účast brložských na přednáškách, tak se domnívám, že zde by byla účast daleko větší).
Dorazil též moderátor, nestranný profesionál, který dovede vést diskuzi tak, aby byla nekonfliktní, k věci, a aby se zbytečně
netáhla. Lidé byli nejprve vyzváni, aby nazývali kvality své obce. Všechny náměty byly zapsány na tabuli. Stejným způsobem
byla nazvána negativa vesnice a problémy, které by bylo záhodno vyřešit. V závěru lidé dostali body (3 ke každé tabuli) a ty
připojovali k tématům, která považují za nejdůležitější. Tím jsme dostali žebříček priorit u pozitiv, negativ i problémů obce.
Celé moderované setkání trvalo méně než 2 hodiny, i když ještě dlouho po skončení probíhala volná diskuze místních nad
mapou s kávou a chlebíčky. Druhé setkání obdobného charakteru probíhalo nad rozpracovaným projektem. Zde se lidé vyjadřovali ke vhodnosti navržených řešení a mohli doplnit další postřehy. Dokončený projekt jsme prezentovali v pozitivní atmosféře, kdy nikdo neměl pocit, že se něco děje „o nás bez nás“.
Tvořit koncepci rozvoje obce za účasti veřejnosti je pracnější a časově i finančně mírně náročnější. Ve srovnání s náročností
realizace se však jedná jen o setiny. Angažovaných lidí je tu dost. A myslím, že bychom v Brloze i v osadách dokázali najít
hodně pozitiv, nějaká negativa a určitě plno problémů k řešení. Ostatně jako v každé obci.
Ondřej Meloun

Jaký byl rok 2020 u JSDHO Brloh?
Asi jako pro většinu společnosti, tedy „zvláštní“!!!
Po 49 letech jsme získali do jednotky nové vozidlo, ale nebylo možné se s Vámi o tu radost podělit. Pokud to bude jen
trochu možné, tak to napravíme. Přes 3 měsíce byla jednotka vyřazena ze zásahů, protože jsme nebyli předurčeni na COVID
výjezdy. Ale ani to nás neodradilo a v naší činnosti jsme pokračovali. Teď hezky postupně.
Při rekapitulaci před rokem jsem informoval o dokončování prací na nové šatně a úpravách v garáži. To vše se podařilo
a nyní tak máme pro výjezd lepší zázemí. Každý má svoje místo na převlečení a v garáži je nový regál na vybavení. Vše jsme
totiž finalizovali, aby se nové auto u nás cítilo „jako v pokojíčku“. To se podle mě povedlo a 2. 7. 2020 „nastal ten slavný den,
kdy k nám byl přivezen“ nový dopravní automobil Mercedes-Benz Sprinter DA-L1T 4x4 od spol. THT Polička. Na toto vozidlo
se nám podařilo získat 2 mil. dotaci z programu IROP. Více už se rozepisovat nebudu, protože chystám samostatný článek.
Na začátku roku jednotku, na vlastní žádost, opustili dva dlouholetí členové František Kafka a Jaromír Šafář. Za jejich
příkladnou práci bych jim chtěl tímto velice poděkovat a věřím, že se budeme na různých akcích jednotky potkávat i nadále.
Tím se dostávám k další mojí poznámce. Občas se ke mně dostane informace, že blokuji nábor nových členů jednotky a odmítám kluky, kteří mají zájem. Popravdě za 10 let co jsem velitelem za mnou nepřišel ani jeden člověk, který by projevil zájem
se stát členem jednotky. Při generační výměně členů v jednotce se snažím vždy čerpat z vlastního seznamu, který si postupně doplňuji. Ano, většinou se jedná o kluky, které znám, běháme spolu na závodech atd. Ale to považuji právě i za částečnou výhodu,
protože vidím, jak pracují, jak se chovají pod tlakem atd. Pokud máte ovšem někdo zájem se stát členem jednotky, není problém
se sejít a promluvit si o tom. Rád každému vše vysvětlím, ukážu a poté se můžeme domluvit na případném dalším postupu.
U zásahů bude letos vše rychlejší. Loňský počet – 29 výjezdů jsme nepřekonali, ale jedná se o celorepublikový trend, kdy
asi hlavně díky COVIDU, byl počet výjezdu celkově nižší. U naší jednotky se k 4. 12. 2020 jednalo o 14 zásahů + 3 školení:
14.1. – ŠKOLENÍ – hasičárna Brloh
4.2. – TECHNICKÁ POMOC – odstranění stromu z komunikace Chvalšiny
10.2. – TECHNICKÁ POMOC – odstranění stromu z komunikace Nová Ves
28.2. – POŽÁR – klest ke štěpkování Smědeč
29.2. – ŠKOLENÍ – velitelé v Českém Krumlově
20.3. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace ČOV
9.4. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace RD
10.4. – POŽÁR – dřevo u RD Brloh
2.5. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace u RD
6.5. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace ČOV
11.5. – TECHNICKÁ POMOC – strom přes komunikaci Brloh
4.6. – TECHNICKÁ ČINNOST – kanalizace DPS
10.7. – ŠKOLENÍ – obsluha nového DA
12.8. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace ČOV
21.8. – TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace DPS
1.10.– TECHNICKÁ ČINNOST – proplach kanalizace ZD
18.11.– POŽÁR – dřevo ve sklepě RD – Nová Ves
* k požáru lesního porostu na Dobřinách 22. 4. 2020 nebyla naše jednotka povolána, protože jsme v tu chvíli nebyli zařazeni
mezi jednotky s COVID pověřením.

13

Jako další činnost jednotky považuji brigády, kterých bylo v rámci možností a aktuální situace také dost. Podařilo se nám
zvelebit garážová stání a šatnu pro členy JSDHO, dále pak uklidit sušárnu hadic, zlikvidovat staré vybavení garáže atd. Hodně
práce máme ještě naplánováno, ale nyní se snažím, aby se jednotka moc nescházela. Pouze v nutných případech (při výjezdu),
tak abychom zachovali akceschopnost jednotky.
Tímto bych chtěl zahájit sekci děkování. Pokud bych chtěl svůj vděk vyjádřit, jak si každý zaslouží, tak by na to bylo
málo několik dalších vydání zpravodaje. Protože si opravdu nesmírně vážím každé minuty, kterou členové věnují práci pro
jednotku. Je jedno, jestli na brigádě, školení či výjezdu. Každá tato minuta se prostě počítá. DĚKUJI a přeji nám i Vám do
dalšího roku hlavně hodně zdraví a tradičně ať naši pomoc potřebujete co nejméně! OHNI ZMAR.
za JSDHO Brloh - Václav Pecha ml.

SDH Brloh - rok 2020
Pomalu se blíží konec letošního roku a tím se dostáváme k bilancování naší činnosti. Jako vše ostatní i naše činnost byla
výrazně ovlivněna pandemií Coronaviru. V únoru jsme ještě stihli uspořádat tradiční Masopustní průvod masek a oblíbený
Maškarní ples, ale od té doby už jsme akce jen rušili. Nebylo nám umožněno uspořádat Dětský maškarní karneval, Velikonoční
florbalový turnaj, Běh Brlohem, stavbu Májky a hasičskou soutěž.
Omezení se nevyhnula ani naší sportovní činnosti. Pro družstvo mužů byla letošní sezóna spíše odpočinková. Zúčastnili
jsme se dvou soutěží:
11. července jsme zvítězili v Nové Vsi
11. – 13. září jsme strávili ve Škodějově (asi 300 km od Brloha). Tady se nám sice zvítězit nepodařilo, ale i tak to byl povedený
soutěžní víkend.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce a starostovi obce, za finanční podporu naší činnosti a zejména podporu
při práci s mladými hasiči. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat ku prospěchu hasičstva.
Vlastimil Vacek

Něco málo z činnosti dětí…
I činnost dětí byla omezená, ale přesto jsme nějaké akce zvládli. V únoru si stihly děti zaskotačit na masopustním průvodu
masek. Proběhlo ještě pár schůzek, než se 12. března vše zrušilo, na kterých jsme si s dětmi hráli a trénovali na soutěže. Trénovat
jsme začali opět v červnu.
Proběhly tři soutěže:
11. 7. proběhla soutěž v Nové Vsi. Mladší žáci zde obsadili 3. místo a starší žáci 1. a 3. místo. Tímto bych Nové Vsi moc poděkovala za uspořádání této soutěže.
28. 8. noční soutěž v Omlenicích – mladší žáci 5. místo, starší žáci 5. a 6. místo.
19. 9. soutěž v Soběnově – mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. a 7. místo.
8. 8 jsme jako každoročně sjížděli Vltavu z Č. Krumlova do Zlaté Koruny a přespali jsme na hasičárně, což děti úplně
milují. Na tuto akci byla použita dotace MŠMT na volnočasové aktivity.
Z dotace MŠMT na materiálové zabezpečení byla zakoupena sada hadic na požární útok.
Nyní mi nezbývá nic jiného než čekat, až se s dětmi zase sejdeme. Všem chci popřát krásné VÁNOCE a šťastnější NOVÝ
ROK 2021.
Stanislava Trávníková

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO BRLOH
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Ve čtvrtek 2. července převzali zástupci JSDHO Brloh nový dopravní automobil na podvozku Mercedes-Benz Sprinter
4x4 od firmy THT Polička. Očekávání bylo veliké, protože se jednalo o nový vůz pro jednotku po 49 letech. To je zároveň
stáří současného vozu Avia 30, který byl ve výjezdu nahrazen.
Mercedes-Benz Sprinter DA-L1T 4x4 je určen pro 9 osob, jeho délka je 6,97 metru, šířka 2,02 metru a výška 2,98 metru.
Provozní hmotnost je 4270 kg. Jedná se o model 519 CDI s 6-ti válcovým motorem o objemu 2987 cm3 a výkonu 140 kW
(190k). Barva vozu je klasická červená RAL3000.
Vozidlo je v přední části vybaveno lanovým navijákem. Kabina je vybavena třemi řadami sedadel, druhá řada je orientovaná proti směru jízdy. V předním prostoru osádky ovládání led osvětlení okolí vozidla, ovládaní LED výstražného zařízení,
zadní oranžové sváděcí aleje. Pro komunikaci je zde analogová radiostanice Motorola DM 2600. Pro řidiče couvací kamera
a pro velitele čtecí lampička. Skla zadní části kabiny jsou zatmavená a determální. Celý prostor je vybavený klimatizací
a nezávislým topením. V opěrkách druhé řady je příprava na dýchací přístroje a pod sedadlem nalezneme záchranářský batoh,
kominickou sadu, pracovní magnetické svítilny, vytyčovací pásku, minerální vody pro hasiče atd. Vedle sedadel jsou dobíjecí
úchyty na ruční radiostanice Mototola CP140 a svítilny Survivor. Mezi sedadly je skřínka s nástroji. Třetí řada sedadel je
sklopná a nachází se za ní 6 ks hadice B75 a 2 ks hadice C52, dále přejezdové můstky, hasicí přístroje (práškový a sněhový)
a výstražné kužely. Nad touto řadou sedadel je úložný prostor pro evakuační zavazadla. Zde se aktuálně nachází pouze box
s obleky SRŠEŇ.

Většina výbavy je uložena v zadním prostoru. V horní části jsou 4 ks savic 110-2,5m, 2 ks B75 -2,5m savic ke kalovému
čerpadlu a páteřová deska. Pod tímto prostorem se nachází dvě výklopná/výsuvná plata, kde na levém najdeme motorovou
pilu Husqvarna + příslušenství, vysavač na hmyz STIHL SH86 + příslušenství a na pravém plovoucí čerpadlo Honda + armatury.
O patro níže je na výsuvných platech vlevo kalové čerpadlo PH 1000, elektrocentrála GEKO P3000 a 2x prodlužovací kabel
na bubnu 25 m. Další výsuv je na PS12 a 2 x 20 l plechový kanystr na PHM. Úplně poslední výsuv je na 2 ks hadice B75
a 4 ks hadice C52. Na různých místech zadního prostoru najdeme hydrantový nástavec, bourací sekeru, přechody, ruční pilu
atd. Na dveřích lopaty, koště, klíč k hydrantu a pákové nůžky. V pravém dolním prostoru vznikl prostor na 2 plastové sudy
30 l, které budou sloužit pro uložení sorbentu.
Poslední částí vozidla je pochozí střecha, kde se nachází 4-dílný nastavovací žebřík, trhací hák a především výklopný
osvětlovací LED stožár, který se ovládá ze zadního prostoru.
Celkový výčet vybavení je jen orientační a určitě jsem na něco zapomněl. Jde spíše jen o to udělat si představu na jaké
zásahy je vozidlo případně vhodné.
Na levé straně u řidiče je zásuvka Rettbox pro dobíjení a konzervaci akumulátoru.
Cena vozu byla vysoutěžena 2 337 000 Kč bez DPH / 2 827 770 Kč s DPH a podařilo se na něj získat dotaci 2 000 000 Kč
z programu IROP, který administrovala MAS Blanský les – Netolicko.
Získání a sestavení nového vozidla pro potřeby jednotky není nic jednoduchého a vyžaduje to opravdu dlouhodobou práci
a vymýšlení každého detailu. První zmínka o tom, že bychom mohli zkusit žádat o nové DA, přišla už začátkem roku 2018.
Poté už následovalo nespočet emailů, telefonátů a schůzek, na kterých se náš sen postupně zhmotňoval. Dalším krokem byla
úspěšná žádost o dotační peníze, výběrové řízení, a když už si člověk myslí, že je z nejhoršího venku, přijde sestavení vozidla
a finalizace rozmístění výbavy. Zpětně vidím jako velké štěstí, že výběrové řízení vyhrála společnost THT Polička, protože komunikace s celým týmem společnosti v čele s panem Trnkou byla dokonalá. Ve výsledku se nám vždy podařilo vyřešit vzniklý
problém a jedná se opravdu o profesionály v oboru. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci vozidla podíleli. Především klukům z jednotky, panu Kolářovi z MAS, paní Gebauerové za výběrové řízení a zastupitelstvu obce Brloh.
Po několika měsících provozu nového DA panuje naprostá spokojenost s vybraným provedením a řešením rozložení vozu.
Za JSDHO Brloh – Václav Pecha ml, velitel jednotky
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Včelařské zprávičky II. pololetí

Zatímco počasí se zdá, že je k nám od léta přívětivé, o medové snůšce se to tak říci nedá, ale toho jste si již určitě všichni
všimli. Pokud včelař netočil v květnu a začátkem června, tak pak si téměř ani „nelízl“. Zkrátka tento divný rok, byl plný změn
a některé přinesl i nám včelařům.
Předně volby do okresních, krajských a republikových orgánů Českého svazu včelařů probíhaly místo
na jaře, v průběhu léta a začátku září. Jak již bylo uvedeno výše, medu také není nazbyt a aby toho
nebylo málo, tak se změnil i systém pro podávání a výplatu dotací pro včelaře. A jak to bývá, tak se
změnou přibylo více administrativy, naštěstí ne pro nás, ale pro jiné instituce, které byly administrací a
výplatou pověřeny. V důsledku toho, dojde k přiznání dotace až na sklonku kalendářního roku a k její
výplatě až začátkem roku příštího.
Co nám však zůstalo, je vyplňování statistiky a s tou vás také pravidelně každoročně seznamujeme. Tak jen pro srovnání,
v loňském roce jsme měli 40 včelařů se 407 včelstvy, která vyprodukovala 6.575kg medu a v letošním roce má naše organizace
39 členů se 391 včelstvy, od nichž jsme získali 2.485 kg medu. Zůstala nám také podpora naší obce, díky níž se nám podařilo
pořídit nový kompresor a vyvíječ, oboje je nutné a potřebné pro pravidelné podzimní ošetřování včelstev. Vzhledem k tomu,
že se jednalo z naší strany o velký výdaj, děkujeme za poskytnutou finanční podporu nejen naší obci, ale také Zemědělskému
družstvu Brloh a obci Nová Ves.
Další změnou je také to, že členské příspěvky budeme platit na příslušný kalendářní rok na jeho začátku a ne jako doposud,
na konci roku předchozího. Což je vlastně pozitivní zpráva, protože nemusíme mít výdaje před Vánoci, což je vždycky potěšující. Jinak se u nás nic významného neudálo, jiné změny nenastaly, naštěstí včel se současná situace netýká, žijí si ve svém
pěkně uspořádaném společenství s jasnými cíli.
A protože je konec roku spojen s dáváním předsevzetí a po Vánočním hodování většina z nás chce shodit nějaká ta přibraná
kila a dělat něco pro své zdraví, tak pro Vás máme malou nenáročnou inspiraci, která přispěje k jeho naplnění. V Česticích
u Volyně byla na konci června otevřena včelařská naučná stezka. Na třech kilometrech cesty z Čestic k lesní studánce nedaleko
osady Na Kobylce je 14 zastavení s dřevořezbami mapujícími život včel. Na trase nechybí herní prvky pro děti, takže si například
vyzkouší, jaké to je „vyrojit se“ z úlu. Jednotlivá zastavení naučné včelí stezky počítají s hravostí a zvídavostí malých i velkých
návštěvníků A pak se můžete ještě vydat dalších 1,5 km lesem cestou do Krušlova, kde se nachází vyhlášený Machův včelín.
Milí spoluobčané, ze srdce vám přejeme co nejkrásnější Vánoce, strávené s těmi nejbližšími. Vánoce jsou svátky radosti,
lásky, dárků a splněných přání. Přejeme ať se i vám splní nějaká ta tajná přání a prožijete tento vánoční čas, ale i příští rok
v klidu, pohodě a především ve zdraví.

Ohlédnutí za kulturními akcemi

Vycházka s CHKO

Na procházce v neděli 11. října jsme hned na začátku potkali zajímavou houbu - ucháče čepcovitého, který jako jediný
z našich ucháčů roste na podzim. Roste na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, na padlých kmenech (nebo na pahýlech) a silnějších
větvích stejně jako na zbytcích dřeva po těžbě. Je to druh roztroušeně se vyskytující (tj. ani vzácný, ani hojný). V hospodářských
lesích, kde zrovna neproběhla těžba, je jeho výskyt samozřejmě velmi omezený, nemá tam moc na čem růst. Dále jsme viděli
jedle bělokoré a jejich „boj o život“. Semenáčky vyklíčí, ale nemají šanci vyrůst. Kvůli intenzivnímu okusu srnčí a jelení zvěří
tak zůstávají i desítky let malé a zakrnělé - stromky, které jsme viděli, mohou mít i 30 let... O něco dále jsme viděli i porost
jedle obrovské, které jsou u nás nepůvodní. Jedná se o strom ze severozápadní části Severní Ameriky. V Evropě se pěstuje od
roku 1831 v parcích a jako produktivní, rychle rostoucí dřevina se zavádí i do lesnictví. Od naší jedle bělokoré ji poznáme
snadno podle jehlic. Jehlice jsou na větvičce uspořádané do dvou pravidelných řad, ale narozdíl od jedle bělokoré jsou nestejně
dlouhé (v rozmezí 2 - 6 cm). Rozemnuté jehlice velmi příjemně voní. Ukázali jsme si také rdesno peprník a Ti nejstatečnější
ho i ochutnali a dali jeho jménu za pravdu.
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V přírodní rezervaci Chrášťanský vrch jsme si ukázali přirozené smíšené porosty s převahou buku, ale hojným zastoupením
dalších dřevin (javoru mléče, javoru klenu, třešně ptačí, lípy srdčité a také jedle a smrku). Zlatým hřebem exkurze byla chráněná
měsíčnice vytrvalá, bylina se srdčitými listy a typickými plody, tzv. penízky. V přírodní rezervaci Chrášťanský vrch vytváří
měsíčnice opravdu bohaté porosty a podle malé účastnice procházky tam máme „penízků jako v bance“.J
Mgr. Tereza Rejnková

Čertovská družina v Brloze

Čerti a Mikuláš v DPS
Stalo se již tradicí, že Místní skupina Českého červeného kříže (MS ČČK) pro své členy a obyvatele domu s pečovatelskou
službou pořádá začátkem prosince adventní posezení, které je zároveň spojené s příchodem Mikuláše a čerta. Loni si tak všichni
účastníci přáli, aby se mohli ve zdraví zase všichni letos setkat a představte si, že i v této akcím nepřející době se jim to povedlo.
„Dobré dopoledne všem našim příznivcům . Takže ranní překvapení se konalo a mělo velký úspěch....... Ráno nás navštívili
čerti s bohatou nadílkou. Do pekla nikoho neodnesli, nikdo neměl záznam v pekelné knize hříchů. Vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci, nebylo možno uspořádat každoroční adventní posezení s místní organizací Červeného kříže. A tak
jsme se rozhodli pro improvizaci....“, stojí na facebookových stránkách Domu s pečovatelskou službou Brloh. Co by to bylo
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za nadpozemské bytosti, aby se nedostaly alespoň do bytů obyvatelů DPS. Nebylo to úplně lehké, ale jak se říká, když se chce,
tak mnohé jde. Mikuláš s čertem na seniory nezapomněl, poslal k nim dva čertíky Daníka a Leníka, kteří jsou dobře znalí prostředí a od počátku podzimního nouzového stavu ve zdejším domě s pečovatelskou službou s obyvateli společně „ouřadují“.
Díky pekelné krabičce, zvané mobil, mohli pekelníci v pátek 4. prosince 2020 pustit obyvatelům DPS v jejich bytečkách nahranou zdravici od Mikuláše a čerta a předat jim nadílku, kterou pro ně zajistila MS ČČK.
Byť akce neproběhla v tradičním duchu a zdravice s nadílkou se nedostala ke členům MS ČČK, jsme rádi, že Mikuláš
s čerty se alespoň touto cestou připomněli a potěšili a hlavně, že všem, kdo se na zdárném průběhu podíleli, zůstává i v této
nelehké době srdečnost a veselost. Tak si zase přejme, abychom se ve zdraví všichni s našimi babičkami a dědoušky za ten rok
sešli.
Milí spoluobčané, závěrem velké poděkování Vám všem, kdo se na této tradiční akci podílejí a podíleli. Spojili jsme (jen
po telefonu) síly a dokázali maličkostí udělat velkou radost, nebuďme k sobě lhostejní a užívejme si šťastné a veselé i v této
divné době a hlavně zdraví, ať nám slouží, ať jsme spokojení a můžeme si užívat radostí se svými blízkými.
Petra Králová
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...a teď něco na zub
Následující dva recepty jsem vyloudila od paní Tomanové, ta má vždy něco dobrého v šuplíku. Děkuju moc.

Jablečná buchta
150 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 7 vajec, 1500 g rozpuštěného másla, 5 lžic zakysané smetany, 200 g hladké
mouky, 200 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 8 – 10
jablek (oloupaných a nakrájených na větší hranolky)
Vejce vyšleháme s cukry a máslem do pěny, přimícháme
smetanu a mouku s práškem. Nakonec vmícháme jablka
a upečeme dozlatova.

Slané tyčinky
1 šlehačka, 5 stroužků česneku, sůl a grilovací koření (podle
chuti), 1 žloutek, 200 g rozehřátého másla a 50 g rozehřátého
sádla, 250 g najemno strouhaného sýra, 1 prášek do pečiva,
500 g hladké mouky
Nejsnazší je zadělat těsto v robotu a ingredience tam přidávat za sebou, jak jsou zapsané. Z těsta vyválíme na pečícím
papíru placky (mně vyšly 3 velké), pomažeme vajíčkem, rozkrájíme na tyčinky a i s papírem přetáhneme na plech a posypeme hrubou solí a kmínem. Upečeme dozlatova!
Další dva recepty mi opět poskytla pravidelná přispěvatelka paní Růžena Pöschlová z Rojšína, také děkuji za inspiraci.

Mrkvová polévka s chilli
700 g mrkve, 2 brambory, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 2 lžíce
oleje, 1,5 l vývaru, 3 cm zázvoru, 1 chilli paprička, sůl, mletý
pepř, na podávání zakysanou smetanu a dýňová semínka
Nakrájenou cibuli a česnek zpěňte na oleji, pokrájenou
mrkev přidejte k lehce zlátnoucí cibuli, chvíli restujte, přidejte
kostičky brambor a zalijte vodou. Přidejte polovinu nastrouhaného zázvoru pokrájené chilli a povařte, měkké rozmixujte
a dochuťte solí pepřem a zbytkem zázvoru. Podávejte se lžící
zakysané smetany a posypané semínky. Polévka není vhodná
pro děti.

Buchta ze zakysané smetany
1 kelímek zakysané smetany, 2 vejce, 1 prášek do pečiva,
1 kelímek cukru krystal, 0,5 kelímku oleje, 1,5 kelímku polohrubé mouky, na ochucení ovoce nebo skořice či kakao
Smetanu, vejce a olej rozmícháme, přidáme mouku,
cukr, prášek do pečiva a umícháme řídké hladké těsto, které
vylijeme do pekáčku a poklademe ovocem (borůvky, jahody,
jablka apod., nedávám kyselé ovoce). Tuto buchtu ráda peču
také v pekárně, postup je stejný. Nejprve do pekárny vložte
olej, vejce, smetanu, pak mouku, cukr, prášek do pečiva a 1
lžičku skořice (nebo 1 lžíci kakaa), zapněte příslušný program
a pak už jen vyndáte hotovou voňavou buchtu.

Růžičky kapusty nařezat na čtvrtky,
a ve vývaru povařit cca 15 minut. Ve
vývaru rovněž uvařit 3 hrsti těstovin
(vlnky, vrtule, fleky).
Na pánvi nebo jiné vhodné nádobě rozehřát sádlo, lze i olivový olej,
a na něm osmažit na kostičky nakrájenou
slaninu nebo kuřecí maso. Pak přidat okapanou kapustu, pokrájenou papriku, na plátky pokrájené
žampiony, nechat chvíli společně smažit, přidat pokrájenou
jarní cibulku a po chvíli přidat těstoviny, které nemusí být
úplně dokonale okapané. Dochutit podle gusta.
Podávat můžeme s kyselou okurkou, nebo nějakým
salátem (okurkový, rajčatový, z kyselého zelí nebo nějaký
zelený).
Komu letos chyběl punč podávaný u rozsvěcování
stromečku, může si ho udělat doma, Tomáš Jungwirth nám
poskytl recept, děkuju.

Vánoční punč alko
0,75 l vody, 6 dkg cukru krystal, 2 hřebíčky, celou skořici,
0,5 lžičky citr. kúry – vše přivedeme k varu a 2 minuty vaříme,
potom přidáme
150 ml rumu, 0,5 l červeného vína, 50 ml pomerančového
džusu a opět přivedeme k varu a můžeme podávat s ovocem,
rozinkami namočenými v rumu apod. dle chuti.

Zdravé křupání k televizi
Cizrnu v nálevu propláchnout, osušit, vymáchat v koření
a upražit na 180-200 ºC v troubě cca 20-30 minut do křupava.

Hruškový crumble
8 – 10 ks menších zralých hrušek, 50 g rozpuštěného másla,
hrst mandlových plátků, hrst sušených brusinek, skořice, trochu agávového sirupu, badyán, lžíce karamelu, kukuřičný
škrob na zaprášení.
Drobenka: 100 g másla, 100 g jemných ovesných vloček,
50 g vloček, 50 g ovesné mouky, 40 g cukru, skořice, mandlové
plátky.
Hrušky nakrájet na kostičky a dát na máslo. Dále přidat
ostatní dobroty a nakonec zaprášit kukuřičným škrobem. Nevařit, jen vše dobře promíchat. Vložit do vymazaných zapékacích misek (cca 5 ks). Nahoru drobenku a dát do rozpálené
trouby na 180 ºC na cca 30 minut do zlatova. Nejdřív přijde
vůně po celém bytě, po vyndání úžasná chuť ještě teplé
hruškové směsi a navrchu křupavá horní vrstva.
Dobrou chuť přeje Veronika Mikešová

Další recept, který vás zahřeje stejně jako mrkvová polévka je od pana Františka Mikeše. I jemu děkuji.

Kapustičky se žampiony
10 ks růžičkové kapusty, 10 ks ne moc velkých žampionů, 5 ks
jarní cibulky, 150 g dobré anglické slaniny nebo kuřecího
masa, 1 ks naloženého kozího rohu nebo jinou pikantní papriku, sůl, pepř, bylinky

19

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 na adresu knihovna@obecbrloh.cz, a to do konce února.
Nezapomeňte na zpáteční adresu!
Tentokrát vám tajenka prozradí jeden z citátů slavného českého herce, scénáristy a dramatika Jana Wericha:
1. tajenka. Chytrý nemá 2. tajenka, chytrý 3. tajenka.
Tři úspěšní vylosovaní získají kartáč na čištění obuvi 2v1.
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Fotografie uvnitř křížovky: Lípy v Sedmi Chalupách
Tajenka z křížovky zněla: 1. REMIGIUS HROZNY SBÍRÁ
2. VIKTORÍN PRESEM SVÍRÁ
Tentokrát došlo krásných 7 správných odpovědí. Tři výherce vylosovala paní Anna Brložová a štěstí se usmálo na: Kamila
Tyla, Lenku Jungwirthovou a Libuši Jiřičkovou z Brloha. Srdečně blahopřejeme! Výhra (láhev červeného vína) je pro vás připravena v knihovně.

Pohádková všestrannost

Poslední úkol z Pohádkové všestrannosti je tu a zvládne ho určitě každý, malý i větší.
Znáš pohádky, kde vystupují tato zvířátka? Koza, liška, jelen, vlk, had a kůň? Vymysli další pohádky, kde vystupují zvířátka, a vyfoť se na Pašáku, jak děláš nějaké zvířátko a pošli foto spolu s pohádkami na knihovna@obecbrloh.cz a můžeš
připojit i obrázek. Odměnou ti bude poslední tajenka:
_ ________
Všem, kteří posílají, děkuji a až se knihovna otevře, pozvu vás, abyste si vyzvedli (našli) svou výhru.
Veronika Mikešová a Jarka Kadlecová

Osmisměrka

Osmisměrka v tomto čísle vám prozradí nejčtenějšího dětského autora naší knihovny.
ANION, BODÁKY, BRUSIVA, ČÁRKY, ČLUNY, DRINK, EFÚZE, ETICI, HEKAL, INDEX, KALINY, KANCI, KYPŘIČ,
NÁBĚH, NANDU, OHOZY, SCIFI, SKÁLA, SKÚTRY, STÁDO, SVÁTÁ, VARLE, VELITEL, YSATY
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Osmisměrka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz

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

Poděkování

Děkuji Jarce Kadleců za její obětavé vymýšlení úkolů do Luštěnin a zpestření obsahu Zpravodaje. Je mi líto, že od příštího
čísla tam tyto úkoly nenajdu. Vždy mě u nového vydání zajímalo nejdříve, jaké rébusy si na nás zase vymyslela. Některé mi
dost zamotaly hlavu, ale to bylo dobře. Snad se ještě někdy a třeba v jiné podobě k podobné rubrice vrátí. Jaruš, díky.
Marie Anderlová

Orchideje

Když přijde podzim a záhony s květinami na zahrádce odpočívají, přesouvám svou péči na pokojové květiny. Pečuji také
o orchideje, kterých mám několik druhů. Pěstovat orchideje není dnes nic vyjímečného a není třeba se toho bát, protože mnoho
péče nevyžadují. Odměňují se mi pravidelným kvetením, každá kvete v různou dobu a tak mám stále co obdivovat.
Marie Anderlová

Vytápíte peletami? Norma nestačí,
požadujte certifikaci
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět,
že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě
je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná
část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované
pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze
zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít
negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce domů,
dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle
387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Špekobraní
Pokud to situace COVID dovolí, bude dne 26. února 2021 v 18:30 hod. v klubu Rojšínských hasičů uspořádán II.
ročník špekobraní o řád Vepře Zlatého.
Do soutěže budou přijímány soutěžní vzorky vyuzeného a nakrájeného boku vepřového 300g. Výherci dostanou řády
a tekutou cenu, ostatní dostanou upomínkové předměty.
Dále je vyhlášena ještě volná kategorie PUMA (přehlídka pouzeného materiálu - 300g klobásky, maso, sýry, apod.)
vítěz bude také oceněn.
Z důvodu omezených prostor prosím, ať se zájemci registrují na tel. 777 89 01 89
Václav Rončák

Kriminalitu zastavit nedokážeme.
Pomáhat jejím obětem však umíme již 29 let

Komplexní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým v Jihočeském kraji
Bílý kruh bezpečí, České Budějovice, Riegrova 1756/51, 370 01
Komu je naše pomoc určena:
Obětem trestné činnosti
Obětem domácího násilí
Obětem obchodování s lidmi
Každé osobě, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu
Nabízíme:
Čas na rozhovor s psychologem a právníkem (zdarma)
Srozumitelně podané informace a praktické rady
Morální a emocionální podporu
Návrat k pocitu bezpečí
Rady, jak získat náhradu škody, či peněžitou pomoc státu
Poskytujeme:
Odborné psychosociální poradenství a právní informace
Bezplatné, diskrétní a nestranné služby
Nadstandardní služby obětem a pozůstalým po obětech závažných násilných trestných činů (např. krátkodobá psychoterapie,
doprovod k soudu, aj.)
Pomoc lze zorganizovat prostřednictvím:
• Nonstop linky 116 006 (kdykoliv)
• Emailu
bkb.cbudejovice@bkb.cz
• Tel
734 479 644
Kde nás najdete:
Pobočka České Budějovice: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice.
Zodpovědné osoby Jednatelka doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka Bc. Gabriela Papežová
Více na www.bkb.cz.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkou v republice. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos
sbírky je určen na podporu charitních služeb a projektů na pomoc lidem v nouzi. Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika.
S rouškami i desinfekcí, anebo výhradně online. Tak či onak, tříkrálová koleda zazní i na začátku roku 2021, a to za
přísného dodržení všech platných opatření! Proto prosím, otevřete opět své dveře, srdce i peněženky a přispějte nám jakoukoliv
částkou do kasičky.
Po Brloze půjdou opět dvě skupiny, a to o víkendu 9. a 10. ledna, v Rojšíně jedna a na Jaroních nově také jedna. DĚKUJEME!
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