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Zpravodaj
obce Brloh

Vážení  
spoluobčané,

úvodem si dovoluji  
poděkovat za hlasy,  
které jste mi dali v uplynulých 
volbách. Rozhodnutí stát 
se starostou nebylo vůbec 
jednoduché, ale po několika 
probděných nocích jsem se 
rozhodl kandidovat na post 
starosty. Doufám a budu se 
snažit, abych Vaši důvěru 
nezklamal a byl prospěšný 
pro naší obec. Momentálně 
se seznamuji s chodem úřadu 
s administrací, je to pro mne 
mnoho nových informaci,  
ale věřím, že se do toho  
brzo vpravím. 

Chtěl bych poděkovat i Martinu 
tomanovi, který mi v začátcích 
výrazně pomáhal, jak s chodem, 
tak předáním veškeré agendy. 

Jedna z prvních věcí, která 
probíhala po mém nástupu byly 
stavební úpravy na obecním 
úřadě, kde jsme měnily stavební 
dispozice z důvodu provozu 
Pošty partner na úřadě, která 
bude v provozu od začátku  
3. ledna 2023. Z důvodu stavební 
činnosti jsme museli uzavřít 
na dva týdny obecní úřad. 

Mojí současnou náplň práce 
obsahuje dokončování 
rozpracovaných projektů, 
např. výstavba volejbalového 
hřiště, kde dochází k terénním 
úpravám, odvodnění, výstavba 
chodníků okolo kurtů, 
nové osvětlení a oplocení. 
dokončovací práce, což je 
pokládka hrací plochy, budou 
probíhat na jaře 2023.

v následujícím roce bych se  
rád zaměřil na údržbu obce  
jako takové a zároveň také 
údržbu veřejné zeleně.  
Co je nutno udělat hned  
jakmile nám to počasí dovolí 
je oprava schodů u Jednoty 
a oprava lávek přes potok. 

také nás čeká rozhodnutí, 
jak naložíme s kampeličkou, 
kterou jsme jako obec odkoupili 
od české pošty, tak abychom 
plnohodnotně využili její 
potenciál. Je to dům na krásném 
místě, ale jeho nynější stav 
vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
určitě se také dočká demolice 
hangár u školky, kde bychom 
rádi vybudovali další parkovací 
místa. další věcí, která už 
je v přípravě, je vybudování 
chodníku od Ševčíků nahoru 
k novostavbám směrem 
na Janské údolí. 

Při zahájení letošní topné 
sezony se ukázalo, že stav kotlů 
ve školní kotelně je ve stavu, 
kdy jejich životnost je opravdu 
na svém konci. Jejich výměna  
je do příští topné sezóny 
nezbytně nutná. 

Mám na vás ale jednu prosbu. 
už několik let se řeší parkování 
na veřejném prostranství 
i v případě, kdy si lidé mají 
možnost parkovat na svých 
pozemcích. Nastává problém  
při zimní údržbě, kdy se 
auta musí složitě objíždět 
a v neposlední řadě i při svozu 
komunálního odpadu musí 
svozové vozidlo mezi těmi 
zaparkovanými vozy kličkovat.

Ještě bych rád řekl, abyste se 
nebáli mne oslovit napřímo. 
Jsem otevřený jakékoliv  
diskuzi a ačkoliv žijeme  
v době technologií, tak preferuji 
osobní setkání.

Závěrem bych nejen svým 
jménem, ale i jménem 
zaměstnanců obecní úřadu 
a zastupitelů rád popřál klidné 
prožití adventu, ničím nerušené 
vánoce a mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchu v roce 2023.

Tomáš Jungwirth
starosta
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Z jednání zastupitelstva obce

K ustavujícímu zasedání 
zastupitelstva nás pan 
starosta svolal na pondělí 
24. 10. 2022 od 19 hodin 
do jídelny místního ZD. 
Poprvé se tak sešlo devět 
nových členů zastupitelstva, 
které jste volili v zářijových 
volbách. Popravdě se nás 
tedy sešlo osm, protože 
jeden ze zastupitelů byl 
z pracovních důvodů 
omluven. I v osmi členech 
jsme byli usnášeníschopní, 
takže jsme mohli přejít 
k programu zasedání.

V prvním bodě musel každý 
zastupitel složit slib a toto 
stvrdit svým podpisem. slib 
nahlas přečetl pan starosta. 

Bod druhý a třetí, v těchto 
dvou bodech šlo o určení 
zapisovatelů, ověřovatelů, 
volební a návrhové komise. 
Zde postupně zastupitelé 
hlasovali o navržených 
kandidátech. 

Bod čtvrtý, byl pro 
stanovení uvolněných funkcí 
zastupitelů. Po domluvě 
zůstala jediná uvolněná 
funkce a to pozice starosty 
obce. 

Bod pátý, zde jsme museli 
určit, jak budeme hlasovat? 
Jednomyslně jsme zvolili 
veřejnou volbu funkcí 
zastupitelů. 

V šestém bodě byl pro přítomné 
občany nejzajímavější. 
Jednalo se o volbu starosty 
a místostarosty. Zde došlo proti 
minulému období ke změně 
na obou postech. starostou byl 
zvolen pan tomáš Jungwirth 
a místostarosta je nově pan 
václav Pecha. 

Sedmý a osmý bod pro nás 
znamenal volbu předsedy 
kontrolního a finančního 
výboru. Zde nenastala proti 
minulému období změna. 
Kontrolní výbor řídí pan 
Ing. Jan Kříž a finanční  
pan Michal Mikeš. 

V bodě devět starosta 
navrhl, aby byl jednací řád 
zastupitelstva schválen 
ve znění, které bylo již pro 
minulé volební období. 
Navržený jednací řád byl zaslán 
zastupitelům s předstihem 
a na zasedání byl bez diskuse 
schválen. 

V bodě deset bylo nutné schválit 
výši odměn pro neuvolněné 
zastupitele. Návrh měsíčních 
odměn zněl takto: místostarosta 
(neuvolněný) 5.000 Kč, předseda 
výboru nebo komise 2.000 Kč, 
člen zastupitelstva: 1.200  Kč, 
člen výboru nebo komise –  
bez odměny. odměny byly  
takto schváleny. 

V bodě jedenáct jsme 
řešili důležitý bod pro 
chod hospodaření obce. 
Jde o pravomoc starosty, 
který s pomocí finančního 

výboru tvoří rozpočtové 
změny a opatření s jistým 
omezením. Konkrétní 
návrh byl, aby mohl tvořit 
rozpočtová opatření a změny 
na příjmové straně rozpočtu 
bez omezení, na výdajové 
straně do souhrnné výše 
500 tis. Kč. tuto pravomoc 
má s drobnými změnami 
starosta již od roku 2014 
a umožňuje mu rychleji 
reagovat na případné potřeby 
změn rozpočtu, aby nebyla 
porušena rozpočtová kázeň. 
Zde byl podán protinávrh 
částky na 200 000 Kč, ten 
schválen nebyl. Následný 
návrh na částku 350 000 Kč 
už našel podporu a povedlo 
se ho odhlasovat. 

V bodě dvanáct se řešila 
změna územního plánu 
obce č. 7. tato změna byla 
iniciována potřebou změnit 
textovou část územního 
plánu v oblasti zemědělské 
výroby tak, aby na určitých 
parcelách byla možná krom 
výroby zemědělské i výroba 
ostatní, nezemědělská. 
Změna bude probíhat 
ve zrychleném režimu 
projednávání. Zároveň 
zastupitelstvo pověřilo 
starostu, aby komunikoval 
s dotčenými úřady. 

V diskusi nový starosta 
poděkoval tomu 
dosavadnímu, proběhlo 
předání darů a poté bylo 
zasedání ukončeno.

Na závěr si dovolím 
ještě pár slov k zasedání 
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zastupitelstva. Každé řádně 
svolané zastupitelstvo je 
veřejné, takže se nemusíte 
bát přijít a zúčastnit se. 
Během zasedání dostanete 
prostor se vyjádřit, vznést 
svoje dotazy, nebo jen 
přihlížet a poslouchat 
o čem se zrovna jedná. 
většina zasedání se koná 
v kanceláři starosty 

na obecním úřadě, ale máme 
v plánu jezdit i na „výjezdní“ 
jednání, jako třeba tento rok 
do Rojšína. takže se nemusíte 
bát a určitě můžete dorazit. 
Názor občanů a tedy i více lidí 
je vždy důležitý a mnohdy 
pomůže si na věc vytvořit ten 
správný náhled. o zasedání 
zastupitelstva se dozvíte 
nejméně 7 dní před termínem 

z úřední desky, stránek obce, 
nebo Facebookového profilu. 
součástí je vždy i navržený 
program. Na další zasedání 
se můžete těšit ještě tento 
rok, konkrétně v pondělí  
19. 12. od 19 hodin 
v kanceláři starosty.

Václav Pecha ml. 
místostarosta

„Občan Tomáš“
Tentokrát mi rozhovor 
poskytl pan Tomáš 
Jungwirth, náš nový 
starosta. Oslovila jsem 
Toma už v době, kdy 
možná ještě sám ani 
netušil, že se ujme vedení 
obce. Proto jsme příliš 
nekroužili okolo jeho 
nové pozice, ale dá Vám 
nahlédnout do svého 
soukromí, jak sám říká 
jako „Občan Tomáš“.

Jak se ti daří na postu  
nového starosty?

Je to pro mne mnoho nových 
informací a i když by si někdo 
myslel, že po osmi letech 
ve funkci místostarosty do toho 
přece jenom vidím, tak je 
spousta a spousta nových věcí.

Co tě k tomu rozhodnutí vedlo?

tak jeden z faktorů byl volební 
výsledek a již v minulosti jsem 
o tuto funkci měl zájem a v sobě 
jsem si vyhodnotil, že je teď ten 
nejlepší čas.

A teď otočíme,  
Tome, ty pocházíš  
přímo z Brloha?

Já pocházím z Brloha, moji 
rodiče také, ale můj děda 
Borovka, otec mé mamky 
cestoval za prací v 50. letech, 
protože byl pro tehdejší režim 
nepohodlný, tak získal práci  
až v Boskově, v okrese semily, 
kde se seznámil s mojí babičkou. 
Chvíli tam žili, ani se nechtěl 
vracet, ale vzhledem k tomu, 
že můj pradědeček zůstal 
v chalupě sám a potřeboval  
se o něj postarat, tak se  
už s jedním dítětem,  
konkrétně se strejdou  
Jirkou přistěhoval zpět 
do Brloha. o pár let později  
se narodila moje mamka  
už v Brloze.

A jak vzpomínáš  
na školní léta v Brloze?

Jéžiši, jsem jeden z prvních 
ročníků, který navštěvoval 
tehdy novou budovu školky. 
učila mne paní učitelka 
Machová, paní učitelka 
Hamanová, anežka Janoušků, 
Iva vejvodů a anička veverků.

Na prvním stupni jsme měli 
paní učitelku Jakešovou  
a my byli její poslední oficiální 
ročník než odešla do důchodu.

Nikdy jsem nebyl úplně  
studijní typ, ve škole mne  
bavily hlavně přestávky.  
Nebyl jsem kamarád 
s matematikou, ale bavil  
mne vždycky dějepis  
s paní učitelkou vackovou. 
Na druhém stupni jsme měli 
jeden rok pana učitele čudana, 
který byl vášnivý sběratel 
brouků a vedl entomologický 
kroužek, který jsem navštěvoval.

Po zbytek druhého stupně 
jsme měli Renatu valešů, se 
kterou jsme ukončili základní 
školu nacvičením krásného 
představení dívčí války 
od Františka Ringo čecha.

A po základní škole vedly  
tvoje kroky kam?

Bylo velké rozhodování, 
ale vzhledem k mojí špatné 
hybnosti ruky jsem měl 
omezený výběr škol, nemohl 
jsem si vybírat řemesla,  
protože bych to kvůli 
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ruce nezvládl, tak jsem si 
dal přihlášku na střední 
zemědělskou školu v českých 
Budějovicích, obor veterinární 
prevence, kde jsem úspěšně 
složil přijímací zkoušky, 
ale pár dní nato někdo tyto 
výsledky napadl a škola 
musela přehodnotit výsledky 
přijímacích zkoušek, tím jsem 
se dostal takzvaně pod čáru 
přijatých uchazečů a ředitel 
školy mi nabídl přestup  
na obor zahradnictví.

Kam si se vydal po maturitě?

Po maturitě jsem se chtěl tomuto 
oboru věnovat a nastoupil jsem 
do soukromého zahradnictví 
v českých Budějovicích, 
kde jsem vykonával práci 
zahradníka. dělali jsme realizaci 
zahrad, prodávali ovocné 
dřeviny a podobně. Práce to 
byla krásná, ale bývala velice 
špatně placená. a tehdy za mnou 
přišla moje teta anča, která 
pracovala v místním Zd a ta 
mě informovala o volném místě 
na pozici technika v rostlinné 
výrobě. a tak jsem ve 21 letech 
začal šéfovat traktoristům, 
tehdy o generaci starší než jsem 
byl já sám. ale vzpomínám na ty 
roky v Zd rád, byla tam dobrá 
parta a práce mě bavila.  
ona vás ta práce musí bavit, 
protože v době, kdy bylo nejhezčí 
počasí, jsem já trávil v práci. 

Máš spoustu aktivit,  
jednou z nich jsou hasiči,  
jak dlouho u nich působíš?

u hasičů jsem od svých 10 let, 
kdy jsme jako mladí hasiči  
pod vedením Jarky tykalové 
jezdili na dětské soutěže.  
Byli jsme úspěšní, když jsme 
byli v 9. třídě, tak jsme se 
dostali až na celorepublikové 
kolo hry Plamen ve vlašimi, 
tudíž jsme reprezentovali  
celý Jihočeský kraj.

a hned v 15 letech mě tehdy 
Jarka oslovila do hasičského 
výboru, kde jsem byl zatím 
tichým pozorovatelem.

až od roku 2010 jsem 
v zásahovce, členů do té doby 
bylo dost, ale postupně začali 
odcházet, takže jsem tam stejně 
nakonec skončil.

Další jsou ochotníci.

to je můj velký koníček. v roce 
1998 se obnovila tradice.tehdy 
jsem jezdil do dramaťáku 
do českých Budějovic, tak 
mne oslovili také, protože 
ve hře zbývala jedna malá role 
sluhy. Byla to Moliérova hra 
Chudák manžel. takže jsem 
byl vlastně u znovuobnovení 
ochotnického spolku .Celkem 
jsme odehráli za těch 22 let 
zhruba 15 představení. ale 
nejraději vzpomínám na hru 
audience, to tenkrát vzniklo, 
že jsem si řekl, že chci zjistit, 
jak landovský zvládne pít pivo 
a u toho ještě mluvit, tak jsem 
se domluvil s vaškem Pechů, 
že to spolu nacvičíme a Školník 
souhlasil, že nám to zrežíruje. 
dokonce jsme s touto hrou 
získali cenu za režijní přístup 
ke hře na divadelní přehlídce 
v trhových svinech.

Je to krásný koníček, ale strašně 
časově náročný, než se nacvičí 
nějaká hra, tak to většinou trvá 
celou zimu, už se nám i stalo,  
že se to za jednu zimu nestihlo. 

A jaké máš další koníčky?

Mým velkým koníčkem je 
samozřejmě rodina. Mám 
hodnou ženu, spolu máme 2 
krásné hodné holky a třetí dítě 
na cestě, takže už se těším, až 
nás bude zase víc.

Tak teď jenom slovo závěrem, 
co by si chtěl čtenářům 
vzkázat?

Byl bych rád, kdyby se lidi víc 
potkávali na společenských 
akcích, to by se mi líbilo. aby 
si lidi zbytečně nezáviděli 
a navzájem se respektovali.. 
Hlavně chci popřát všem 
krásné vánoce a přeji všem 
hlavně spoustu zdraví a myslím 
to upřímně, protože to je to 
nejdůležitější..

Tome, děkuji Ti za milý 
rozhovor, ať Ti vydrží úsměv 
na tváři a pozitivní přístup 
k životu i nadále.

Marcela Mádlová
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Pozvání do knihovny

Klevisová, Michaela + kolektiv autorů 
 –  PovídKy, KteRé PoMáHaJí 

Owensová, Delia 
 –  Kde ZPívaJí RaCI 

Pötzsch, Oliver 
 –  PříPad ludvíK

Stoker, Dacre 
 –  dRaCul

– DeTeKTIVKy, ThRIlleRy

Carter, Chris 
 –  dvoJItý Kříž, PoPRavčí, NočNí loveC, 

soCHař sMRtI, JedeN Za dRuHýM, 
ZloBa, Já JseM sMRt, HovoR se sMRtí, 
GaleRIe MRtvýCH, NeNávIst 

Coates, Darcy 
 –  Hlasy v BouřI, výKřIKy v teMNotě, 

ŠePot v MlZe 

Craven, M.W. 
 –  loutKové dIvadlo, čeRNé léto, 

KuRátoR

McCulloch, Amy 
 – sMRt v ledu

NAUčNá lITeRATURA PRO DOSPělé

Gaži, Martin 
 –  PaMátKy JIžNíCH čeCH 9

Kondo, Marie 
 –  ZáZRačNý úKlId

lavička, Roman 
 –  PoMNíKy velKé válKy Na JIHu čeCH

Panenková, Duňa 
 –  HRadNí MuZeuM česKý KRuMlov

Wallerová, Pip 
 –  BylINKy PRo ZdRaví a KRásu

BeleTRIe PRO DěTI

Aisato, lisa

 –  luNa a RyBa 

hawkinsová, Sarah

 –  vyPlaŠeNý JeZeveC 

hutničenko, Alla

 –  NeoByčeJNá PovoláNí 

Kibuishi, Kazu

 –  aMulet 3: výPRava v oBlaCíCH, 
aMulet 4: PosledNí stRážCI

Krolluperová, Daniela 
 –  ZPRávy Z PelíŠKu

lebeda, Jan 
 –  MedulíNeK a vlaŠtovIčKa JůlINKa,  

s MedovNíčKeM do PoHádKy 

Mellano, elena 
 – žIRaFKy sI HRaJí Na sCHovávaNou

Pilkey, Dav 
 –  KaPItáN BoMBaRďáK

NAUčNá lITeRATURA PRO DěTI

Beyerová, Rachel 
 –  deKoRaCe Z PlstI

Sedláčková, Jana 
 –  BaRvy v PříRodě, BaRvy KRaJINy

Vetulani, Jerzy 
 –  aleNčIN seN aNeB JaK FuNGuJe MoZeK

BeleTRIe PRO DOSPělé 

– ROMáNy

Follet, Ken 
 – oHNIvý slouP, večeR a JItRo 

Jaku, eddie 
 –  NeJŠťastNěJŠí Muž Na ZeMI

Chiger, Krystyna  
 –  dívKa v ZeleNéM svetRu 

obecní knihovna v Brloze nabízí čtenářům, kteří se nemají možnost dostat do knihovny  
kvůli chybějícímu bezbariérovému přístupu, roznášku knih až domů.

Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte knihovnu na tel. 380 745 065  
nebo prostřednictvím e-mailu knihovna@obecbrloh.cz.

Nové knihy

Roznáška knih
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ZŠ Brloh v celorepublikové 
školní soutěži CO2 liga

Základní škola 
a Mateřská škola Brloh

v letošním školním roce se 
naše škola (ZŠ Brloh) přihlásila 
do celoročního vzdělávacího 
programu Co2 liga zaměřeného 
na témata klimatické změny. 
v průběhu roku bude náš tým 
(žáci 8. třídy) plnit postupně 
čtyři mise, týkající se dopadů 
klimatických změn na naši 
lokalitu. žáci na základě 
jednotlivých zadání musí  
plnit nejrůznější praktické 
i odborné úkoly s cílem snížit 
zátěž životního prostředí,  
a to právě v naší lokalitě. 

Prozatím mají žáci za sebou 
první část soutěže, tedy úvodní 
misi – „1. Mise - poznej svého 

protivníka“, ve které jako tým 
Co2 ligy začínáme se záchranou 
světa! Je to velká výzva.  
Prvním úkolem bylo dozvědět 
se co nejvíce o globálním 
oteplování, kvůli kterému se 
mění celosvětové klima.

Celý náš tým na této misi 
pracoval a vytvořil vzdělávací 
plakát pro své spolužáky, který 
zprostředkovává informace, 
které jsme během této mise 
získali. Práce na úvodním úkolu 
žáky velmi bavila, během práce 
celý tým výborně spolupracoval. 
První misi tedy máme úspěšně 
za sebou a budeme se těšit,  
co na nás přichystá mise č. 2. 

za ZŠ Brloh 
Jana Pokorná

o tom, jak se nám daří plnit 
jednotlivé mise vás budeme 
průběžně informovat.

Podzimní Zprávičky z naší Školičky

v úvodu podzimních zpráviček 
máme pro vás překvapení. 
Necháme vás nahlédnout 
do naší „školkové kuchyně“ 
a dozvíte se, co všechno jsme si 
tu na podzim „navařili a upekli“. 
a bylo toho opravdu dost.

sotva jsme ve všech denních 
činnostech „sklidili ovoce“, 
přišla do školky babička 
Rozárka s dědečkem Josífkem 
za doprovodu písničky:  
Měla babka 4 jabka.  
společně jsme si zazpívali, 
ale hlavně pomohli babičce 
a dědečkovi spravedlivě rozdělit 
jabka, aby měli stejně.  
a pak už jsme se mohli 
s bohatou úrodou připravit 
na opravdové moštování s paní 
vendy Bílkovou - 23.září. 
Mňam, to byla dobrota.  

Platí: Vitamíny v ovoci proti 
každé nemoci!

tentýž den jsme šli před 
školu, kde na nás čekala paní 
Kačka s pejskem Guccim 
a s programem nazvaným: 
Bezpečný pes. dozvěděli jsme 
se, co všechno pejsci umí, jak se 
máme k cizím pejskům chovat. 
Zkusili si nácvik, jak se chránit 
před případným útokem, 
a dokonce jsme si pejska 
pohladili. to byl bezva den.

10.října k nám do školky opět 
přijela paní vendy s programem: 
Ježek. a jaké na nás čekalo 
překvapení! Měla s sebou 
opravdovou p. Ježkovou a s ní 
byla teda legrace. a jak rychle 
utíkala  . Povídali jsme si, jak 
to chodí u ježků, co baští. 
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víme, že ovoce ježci nejí,  
že jsou to hmyzožravci,  
ale salát si dají rádi. také 
u ježků platí: „Baštěte ‚ 
zeleninu, ta je plná vitamínů?“ 
Hlavně, aby to platilo u dětí.

31.října k nám do školky paní 
vendy poslala svou kamarádku 
s programem: žížala žofie. 
Povídali jsme si o tom, jak jsou 
žížaly užitečné, co jim chutná, 
kde našli nejdelší 6 metrovou 
žížalu. tomu jsme nechtěli 
ani věřit. Plnili jsme úkoly 
na stanovištích. a protože nám 
to šlo na výbornou, mohli jsme 
si prohlédnout žížalí rodinku. 
to byla podívaná. žížalí životní 
cyklus je docela zajímavý a my 
jsme zase o něco chytřejší.

1.listopadu se v naší školce  
sešli netopýři, strašidla, 
strašidýlka, čarodějnice,  
dýně… aby si společně  
zařádili, zatančili a zasoutěžili 
v různých disciplínách,  
např: slalomový let na koštěti 
a prolézání pavučinou. I když 
některé postavy byly opravdu 
strašidelné, my jsme se nebáli 
a Halloween si patřičně užili 
a domů si ještě odnesli odměnu.

16.listopadu k nám přijela  
paní z ekocentra Šípek 

s programem: lišáček hledá 
maminku. Během příběhu si 
děti mohly prohlédnout  
stopy lesních zvířátek,  
či poslechnout jejich zvuky 
(hlasy). děti byly zapojeny 
do příběhu. dostávaly otázky, 
které s příběhem souvisely, 
radily lišáčkovi. Na konci  
si děti zahrály hru, která 
prověřila, jak dobře  
poslouchaly. Paní pustila  
z rádia zvířecí zvuk a děti 
po třídě hledaly správné 
zvířátko.
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Nechali jsme vás nakouknout 
pod „školkovou pokličku“,  
ale to byla jen malá ochutnávka. 
Bylo toho k nakouknutí 
i „k nakousnutí mnohem více“ 
. Během podzimních dní jsme 
si povídali o tom, jak se příroda 
změnila, jaké máme nyní počasí, 
co se děje v lese, na poli, co umí 
vítr, proč se na podzim zbarvuje 
listí, na koho spoléhá drak… 
a co všechno dráček viděl, 
když si spokojeně poletoval 
za doprovodu básničky:

Na nebi si létal dráček, 
do daleka hleděl, řekněte mi 
děti, co všechno viděl? 

Zde máte k nahlédnutí  
odpovědi 2-4- letých dětí,  
jejich fantazírování:

Váša: 
–  Mráček, školku, listy, jablka, 

hrušky, všechny stromy, 
srnku nebo lišku.

Pája: 
–  přemýšlí delší dobu  

a Vojtík dodává: se zasek!

Pája pak vyhrkne: 
– vidí venku.

Ondrášek:  
–  vidí mámu.

emička J.:  
–  Cirkus, oblohu, pouť.

Žofinka: –  lidi, Kleť.

emička K:  
–  neví, asi přemýšlí a pak 

vyhrkne: ovečky.

emička B.:  
–  Jééé, už s náma mluví!   

A pak si jede podle svého: vidí 
slunce a je žlutý, na obloze 
ptáčci, šipky v Rojšíně.

Verunka:  
–  Školu i školku v Nové vsi, 

i mamku a taťku, mohl možná 
vidět i hřiště

Davídek T.:  
–  po chvilce řekne: Co volal? 

Volal na mamku, že chce 
papat. 

Vojtík:  
–  Auta, kamínky, rybník a nám 

tam lezou ryby a my taky tam 
lezeme. 

Davídek h.:  
– houby, hříbky. 

a co ještě mohl dráček 
vidět? Jak padá listí a my 
máme radost. Je červené, 
žluté, hnědé… vyhodíme list 
do vzduchu a chytíme ho, 
když se snáší dolů. spojíme 
javorové listy k sobě a máme 
nového kamaráda pro našeho 
dráčka. Může to být i vlečka 
pro princeznu. Nebo závěs. 
suché listy nalepíme na papír, 
dozdobíme a máme obrázek 
nebo podzimní paletu.  
Je nám veselo. a jak je asi 
stromům? ty se těší, že si přes 
zimu odpočinou, načerpají nové 
síly a na jaře nás potěší svěží 
zelenou barvou.  
to bude nádhera.
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Jak to vypadá u nás ve školce 
v adventním období? všude 
kam se podíváme na nás 
pokukují andělíčci-pomocníci 
sv. Mikuláše, dovádiví čertíci 
a tance chtivé čertice v čele 
s luciferem a s paní luciferovou. 
My si pro ně nachystáme 
písničky, básničky a další 
překvapení, že budou jen zírat. 
 
Přiblížil se zimní čas,  
Mikuláše bude zas.  
Čerti letos jako loni  
přijdou mezi nás.

Kdo má jiné lidi rád,  
kdo umí být kamarád,  
nemusí se čertů bát.

a my jsme kamarádi, máme 
jiné lidi rádi, jak v této písničce 
zpívá p. Jitka Molavcová, 
nemusíme se čertů bát. 
a hlavně: My PřeCe NIKdy 
NeZloBíMe! ale o tom si 
povíme někdy příště, až pro vás 
zase něco „navaříme“  .

Přejeme vám všem, abyste si 
tento sváteční čas užili se svými 

blízkými. u stromečku pak 
zavzpomínali na své dětství, 
které bylo plné očekávání.

děkujeme paní veselé, která 
naše děti opět obdarovala 
pohádkovou perníkovou 
chaloupkou.

Za Kuřátka i Koťátka přeje
Dana Hamanová

Informace obecního úřadu

Upozornění
Změna v úhradě poplatků. 

Z důvodu přechodu na nový systém vedení poplatků, 
bude možno hradit poplatky za odpady a psi až od středy 1. 3. 2023.

Od 3.1.2023 bude Pošta Partner 

v provozu na Obecní úřadě v Brloze.
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Sběrný dvůr
letní provoz (od 1.února do 31. října)  Zimní provoz (od 1. listopadu do 31. ledna)
každý pátek  15:00 – 17:00 každý pátek  14:00 – 16:00 
každá sudá sobota   9:00 – 10:00 každá sudá sobota  9:00 – 10:00

kontakt: Jiřina Gründl, tel. 723 202 659

Sběrný dvůr bude od 23.12.2022 do 31.12.2022 uzavřen.

dne 24. 10. 2022 proběhlo veřejné ustavující 
zasedání nového obecního zastupitelstva, 
na kterém byl zvolen starostou  
tomáš Jungwirth a místostarostou  
václav Pecha, předsedou finančního výboru  
byl zvolen Michal Mikeš a předsedou  
kontrolního výboru Jan Kříž.  
Předsedou kulturní komise je Jan Postl 
a předsedou sociální komise  
je Radek Šimeček.

Ing. Anna Hampelová

Zastupitelstvo

Pošta Partner 
otevřeno bez omezení, pouze 2.1.2022  
bude Pošta Partner uzavřena.

Obecní úřad
od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023  
bude obecní úřad uzavřen.

Knihovna
od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023 zavřeno.

Ordinace dětské lékařky 
MUDr. Radky Kynické
27., 28., 29. prosince zastupuje  
Mudr. Markéta Janouchová v Křemži.  
aktuální informace najdete vždy  
na internetu www.kynicka.cz.

Ordinace praktického lékaře 
MUDr. Václava Filipa  
ordinace bude otevřena bez omezení.

sobota 24. prosince 7:00 – 10:00

neděle 25. prosince ZAVŘeNO

pondělí 26. prosince ZAVŘeNO

úterý 27. prosince 7:00 – 17:00

středa 28. prosince 7:00 – 17:00

čtvrtek 29. prosince 7:00 – 17:00

pátek 30. prosince 7:00 – 17:00

sobota 31. prosince 7:00 – 10:00

neděle  1. ledna ZAVŘeNO

Prodejna Jednoty

Otevírací hodiny v době vánočních svátků
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Blahopřání
jubilantům

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. 

ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři, v pohodě,  
v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých.

říjen Václav Veselý 81 let Brloh 

 Václav horní 70 let Brloh

 František Oldřich 89 let Jaronín

 František Smetana 91 let Brloh

 Karel Freylach 83 let Brloh

 Marie Ondrášková 84 let Rychtářov

 Marie halgašová 75 let sedm Chalup

  

listopad Marie Tanzerová 83 let Jánské údolí

 Jaroslava Znojová 80 let Brloh 

   

Prosinec Vlasta Plánská  80 let Rojšín

 Marie Zdychyncová  81 let Brloh

 Božena Toušková  75 let Jaronín

 Vlasta Filipová 70 let Brloh

Svatby 2022
letošní svatební sezóna začala „magickým“ 
datem 22. 2. 2022, v tento den uzavřely 
manželství ve zřícenině kláštera na Kuklově  
tři páry snoubenců.

Celkový počet uzavřených manželství 
v letošním roce je 27 z toho 25 se konalo 
na Kuklově. Musím říci, že počasí nám letos 
opravdu přálo, jen jedenkrát ke konci obřadu 
začalo jemně pršet ostatní jsme obstáli za sucha. 
„svatební sezónu“ jsme ukončili 29. 10. 2022. 

Přejeme všem novomanželům hodně 
spokojených společných chvil a radost ze svých 
potomků.

Novomanželé  
Anderlovi

Alena Bombalová,
matrikářka
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Rok 2022 byl, dá se říci konečně, 
pro kulturní činnost normální.  
členové ochotnické jednoty 
se mohli začít opět pravidelně 
scházet na zkouškách 
a připravovat tak novou 
hru. Pouze místo tradičního 
ochotnického plesu, jsme 
uspořádali v pozdějším termínu 
zábavu. Nebyli jsme jediní,  
kdo s akcemi váhal a proto  
byl termín premiéry ustaven  
až na pátek 13. května.  

smolný termín ale smůlu 
nepřinesl a premiéra i předchozí 
generálka se vydařila.  
stejně tak i další reprízy,  
než jsme se rozešli za letními 
povinnostmi. Podzimní činnost 

jsme soustředili na hraní mimo 
Brloh. Hráli jsme v čakově, 
ve Chvalšinách a Borovanech 
a na Brloh jsme si vyhradili 
derniéru. teď se budeme 
soustředit na nastudování  
nové hry.

I když všechny hry se mohli 
jevit jako vydařené, přece jen 
občas něco zaskřípalo.  
Kvalita účinkujících však 
dokázala malá okénka 
překlenout, zpoždění 
nastupujícího zamluvit.  
takže divák jistě nepostřehl,  
že tuhle větu měl říci někdo 
jiný, nemohl vědět, že tenhle 
výstup je nějak kratší.  
a tak snad jedinou odchylku 

od scénáře mohli zaregistrovat 
diváci v Borovanech, kde 
představiteli sira lancelota  
při rozezleném vpadnutí 
na jeviště zůstaly v ruce dveře. 
odchylka, ale setkala se s ovací. 

teď budeme nacvičovat  
novou hru a doufáme,  
že na jaře bude další premiéra.

Na závěr bych chtěl všem 
členům souboru poděkovat 
za letošní činnost a nasazení, 
a popřát jim, ale i všem 
čtenářům Zpravodaje hezké 
prožití vánočních svátků  
a klid v celém příštím roce.

Marcela Mádlová 

Libor Lev

Ohlédnutí za kulturními akcemi

Přínos archeologie 
k poznání minulosti 
obce Brloh  
a Křemžské kotliny

ve čtvrtek 20.10.2022 se 
ve škole uskutečnila přednáška 
na téma archeologie v okolí 
Brloha a Křemžské kotliny. 
Přednášejícím byl pan Jaroslav 
Polách, kterého můžete znát 
i z některých procházek 
s CHKo. Pan Polách nám 
vyprávěl o svých objevech 

Přednáška s Jaroslavem Poláchem

Ochotnická jednota v roce 2022

v blízkém okolí, například 
na Šimečkově stráni, poblíž 
Jaronína a na Hradišti 
u ondřeje, které patří 
k významným nalezištím 
slovanské kultury. Povídali 
jsme si o cestování už v dobách 
starověku, protože zde byly 
uskutečněny i nálezy ne zcela 
původních předmětů pro naši 
kotlinu. Co musím za sebe 
ocenit, tak že se účastnili 
i amatérští archeologové, kteří 
s panem Poláchem probírali 
svoje nálezy. okrajově jsme 

se dotkli i témata Jana smila 
z Křemže, o kterém napsal 
přednášející knihu.

a co odnášíme jako největší 
poučení? v případě, že narazíme 
na nějaký objev, tak je vždy 
lepší volat odborníky, abychom 
kus naší historie nepoškodili 
a raději přenechali vyzvednutí 
odborníkům. děkuji všem 
za účast, zase jsme se dozvěděli 
nějaká fakta o naší obci.
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ve čtvrtek 24.11.2022 se v kině 
v Brloze konala cestovatelská 
přednáška. už když jsem 
s panem Gregorem mluvila 
telefonicky, tak je jevil jako 
sympatický člověk, při osobním 
setkání se moje domněnka 
pouze potvrdila. Rosťa se 
svou chotí Jiřkou přijel na kole 
z trhových svinů. už jenom 
to, že na konci listopadu jedou 
skoro 50 Km na kole byla 
alespoň pro mě dost překvapivé. 
Při povídaní před začátkem 
přednášky jsem si jen potvrdila, 
že manželé Gregorovi jsou 
opravdu dobrodruzi tělem 
i duší. 

Přednáška byla na téma  
srbsko, Rumunsko, Bulharsko, 
které pan Gregor projel na svém 
kole v průběhu 24 dnů. Povídali 
jsme si o hustém výskytu 
monastýru v této balkánské 
oblasti, zavítali jsme do českých 
vesnic na Balkánu, kde se 
i nadále udržuje náš jazyk 
a české zvyky.

Na přání seniorů jsme letos  
26. listopadu uspořádali  
druhé setkání se seniory. 
vynahradili jsme tím 
neuskutečněná setkání  
v době covidu. 

Nechyběl ani hezký kulturní 
program děvčat ze základní 
školy pod vedením anny 
Karlové, slovo starosty, přípitek 
a pak následovala volná zábava. 
K tanci a poslechu hrála  
Malá novoveská muzika 
a nechyběl ani tanec, zpěv 
a veselá nálada. ale teď 
skutečně „ Na shledanou 
na podzim 2023“.

vše bylo doprovázeno fotkami 
z cest. tento dobrodruh ani tolik 
neklade důraz na geografické 
údaje, ale především 
na obyvatele zemí, jejich osudy 
a kulturní rozdíly.

Manželé Gregorovi mají 
připravená i další témata z cest, 
před měsícem se vrátili z pouti 

přes Karpaty. Cestovatelské 
přednášky se těší poměrně 
velké oblibě, proto navážeme 
zřejmě další spolupráci.

v případě zájmu máme 
v knihovně i 3 knihy, které 
Rosťa napsal, tak si je přijďte 
zapůjčit.

Alena Bombalová

Marcela Mádlová

Cestovatelská přednáška s Rosťou Gregorem

Setkání s důchodci
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Na první adventní neděli 
jsme měli již tradiční 
rozsvícení vánočního 
stromečku, ačkoliv tento 
rok bylo přece jenom trochu 
netradiční. Rozhodli jsme se 
pro změnu místa, tentokrát 
jsme strom umístili 
ke kampeličce. K rozhodnutí 
došlo kvůli špatnému 
stavu původního stromu 
a především kvůli jeho 
velikosti, kdy už je velmi 
složité zdobení.

Hlavním programem 
bylo hudební vystoupení 
Zpěváčků z Brloha pod 
vedeném Kláry Remsové  

Rozvícení vánočního stromu
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Jako další musíme poděkovat 
všem, kteří připravili výborné 
vánoční cukroví, které zmizelo 
rychlostí blesku  . 

děkujeme i trhovcům 
za pěkné výrobky, václavu 
litvanovi za ozvučení a všem 
zastupitelům za spolupráci 
a přípravu punče a dalším, 
kteří pomáhali s technickou 
přípravou.

v neposlední řadě děkujeme 
i všem zúčastněným, kteří jste 
na rozsvícení přišli, tento rok 
byla účast opravdu vysoká.

Budeme se těšit zase za rok.

Marcela Mádlová

a Jana čížka, jako další 
vystoupila školní družina pod 
vedením anny Karlové.
Nechyběl ani jarmark 
od místních výrobců.  
Pro zahřátí se podával punč  
pro dospělé i děti a grog. 

Zvláštní poděkování patří  
Kláře Remsové, Janu čížkovi 
a anně Karlové za přípravu 
kulturního programu.  
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že nám případné nedostatky 
odpustíte, do příště to vyladíme. 

tímto děkuji i za technickou 
přípravu členům kulturní 
komise.  

Myslím, že budeme  
v promítání čas od času 
pokračovat a budeme se těšit 
na další návštěvu.

dne 3.12. pořádala obec Brloh  
ve spolupráci s kulturní komisí 
dvě diskotéky. První byla 
pro děti od 16:00 a druhá pro 
dospělé od 20:00. Na obou 
akcích hrál dJ Radek Bulant 
a rozhodně nezklamal. Jak je 

v sobotu 3.12.2022 jsme 
od 14:00 hodin pořádali kino 
pro děti. Promítali jsme film 
Ferdinad, který byl zvolen při 
hlasování na Facebooku. 
akce se setkala s úspěchem, 
jak se říká, tak jsme měli 
plný dům. Pro děti jsme měli 
připravená pitíčka a popcorn. 
Co by to bylo za kino bez 
popcornu, že jo?  Přiznám,  
že jsme s ním tedy měla trochu 
problém, protože jsme upřímně 
nečekali takový zájem a i když 
jsme ho hodinu a půl předem 
připravovali, tak ho v jednu 
chvíli stejně bylo málo,  
ale nakonec jsme to dohnali. 
tímto děkuji holkám, které 
bežely domu a pomáhaly 
popcorn připravit.  
Přece jenom to byla první 
akce tohoto stylu, tak doufám, Za kulturní komisi 

Marcela Mádlová

Za kulturní komisi 
Jan Postl ml.

Diskotéky v KD Brloh

Kino pro děti

jeho zvykem, hrál převážně 
písničky na přání a tak musel 
být každý určitě spokojen. 
děti si diskotéku náramně užily 
a někteří tanečníci a tanečnice 
naběhali po sále podle mě  
tak půlmaraton.  

účast na dospělácké diskotéce 
byla přes 150 lidí za což vám 
moc děkujeme a těšíme se,  
až se uvidíme na dalších akcích.
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Obec Holubov a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
regionální pracoviště jižní Čechy, Správa CHKO Blanský les 

2023
Program pravidelného přednáškového cyklu 
Informačního střediska CHKO Blanský les – Holubov

PROGRAM NA 1. ČTVRTLETÍ 2023

12. ledna 2023 (čtvrtek od 18:00 v IS Holubov) – přednáška Ondřeje Vítka
(AOPK ČR): Zajímavosti a souvislosti turistického značení aneb Turistické
značky nejsou jen tři máznutí štětcem.

9. února 2023 (čtvrtek od 18:00 v sále obecního úřadu Holubov) – Představení
nové zonace a nových bližších ochranných podmínek CHKO Blanský les.
Co je nového a jak se nás to dotkne?

16. března 2023 (čtvrtek od 18:00 v IS Holubov) – cestovatelská přednáška
a promítání Heleny Strakové (CHKO Blanský les): Filipíny. Více než 7000
ostrovů s rozmanitým přírodním bohatstvím v západním Tichém oceánu.

PŘIPRAVUJEME NA 2. ČTVRTLETÍ 2023

Přednáška o historii a současnosti zámeckého parku Červený Dvůr

Den Blanského lesa aneb Tradiční trh lokálních produktů v Holubově

Exkurze z cyklu Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi Blanský les
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výmalby, přispěli místní farníci 
částkou 303 zlatých. v době 
výstavby vedla křížová cesta 
jinudy. Z nezjištěných důvodů 
jí místní krátce po výstavbě 
přemístili pod nad strmou 
skálu nad kapličkou. unikátní je 
kruhové rozmístění celé křížové 
cesty, která byla ukončena 
mohutným dřevěným křížem. 
Po odsunu německých obyvatel, 
kteří se o ni starali, začala 
křížová cesta chátrat, dřevěný 
kříž se zřítil ze skály, spadla 
tesaná kamenná zastavení, 
zarůstala porostem a mnohá 
zmizela. Kaple byla prodána 
do soukromých rukou  
a v 60. letech 20.stol. přestavěna 
na rekreační objekt. v současné 
době je opuštěná, neudržovaná 
a chátrá. o obnovení křížové 
cesty se v roce 2012 zasloužil 
státní podnik lesy čR, který 
na ni věnoval finanční podporu. 
Protože se z původních  
14 zastavení dochovalo jen 6, 
byly původní chybějící kamenné 
sloupy nahrazeny dřevěnými. 
Nově byl vytesán i kříž 
a na plech byly vymalovány 
výjevy z křížové cesty.

12. října jsme se vydali na náš, 
letos již třetí, vandr. Počasí 
bylo ten den jak malované, 
pravé tereziánské léto. Našim 
cílem byla tentokrát Ktiš a její 
zajímavé historické památky - 
křížová cesta a kaplička.
 
Počátky osídlení Ktiše jsou 
spojovány se založením  
kláštera ve Zlaté Koruně  
v r. 1263 Přemyslem 
otakarem II. Nejstarší  
písemná zmínka je spjata 
se samotnou Ktiší v r. 1310. 
v odobí 1418 - 1444 vznikly 
osady ostrá Hora, Křížovice, 
sádlno, Mackova lhota,  
stará Huť, Miletínky a tisovka. 
Majiteli ktišské rychty byli 
postupně cisterciáci ze Zlaté 
Koruny, Rožmberkové, císař 
Rudolf II., eggenbergové 
a schwarzenbergové.  
Po roce 1848 spadalo ktišsko 
pod soudní okres Chvalšiny. 
v období po Mnichovské 
dohodě spadlo do Německé říše. 
Na konci 2. světové války byla 
Ktiš osvobozena 3. americkou 
armádou. Převažující německé 
obyvatelstvo bylo v r. 1946 

Příspěvky čtenářů Zpravodaje

Vandrování  
s panem Františkem Traplem

odsunuto ze sběrného tábora 
v českém Krumlově.
 
Křížová cesta a kaple  
dobrá voda byly postaveny 
r. 1874. Na výstavbu kaple 
a zhotovení křížové cesty 
o čtrnácti kamenných 
zastaveních, včetně jejich 
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ve Ktiši se nachází datacentrum 
FoRPsI, které je možné 
po rezervaci navštívit. Na návsi 
je kostel sv. Bartoloměje. ten byl 
barokně přestavěn a rozšířen 
v r. 1687 - 1692. Jsou tam také 
dvě kapličky - jedna na návsi, 
druhá směrem na smědeč. Mezi 
Ktiší a smědčí se nachází jediné 
ložisko granátických migmatitů 
v eu. v lomu se těžilo v 90. 
letech 20.stol., pak těžba 
ustala. Ke Ktiši patří části : 
Březovík, dobročkov, Ktiš - Pila, 

Miletínky, smědeč, smědeček, 
tisovka a třebovice. ostatní, 
dříve jmenované obce, zanikly.
toto vše jsme se tedy  
dověděli na našem vandru.  
Cesta za poznáním nebyla 
namáhavá a zvládli ji i rodiče 
s kočárkem. Procházka 
podzimním lesem, brouzdání se 
ve spadaném listí, to byl relax. 
Putování jsme ještě zakončili 
u obory, kde byly laně, které 
si pro sousto zelené trávy 
přišly až k plotu. Jelen se však 

nepřiblížil, jen vše z povzdálí 
sledoval. v hospůdce už  
na nás opět čekali naši přátelé, 
se kterými jsme se rádi viděli. 
Hospůdku mají malou, sotva 
jsme se tam vešli. Můžeme jim ji 
však závidět. Krásné a zajímavé 
odpoledne. děkujeme panu 
traplovi, řidičům, libuně 
za fotky a všem kamarádům 
za přátelství.

Za vandrovníky  
Marie Anderlová
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„Zítra pojedeme vlakem 
do stožce, tak jestli chcete 
jet s námi, buďte v 8,30 h 
na mostě.“ s těmito slovy 
obcházel pan trapl „své“ 
vandrovníky. Zval je a zároveň 
zjišťoval, kolik se nás vydá 
na cestu, aby mohl zajistit 
dostatečný počet řidičů 
a aut k přepravě na nádraží 
do Kájova. s každým vandrem 
má pan trapl plno starostí 
a my jsme mu vděčni, že ho 
jejich pořádání a organizování 
stále baví. Jistě je mu malou 
odměnou naše radost a nadšení 
z každého navštíveného místa.

11. 11. 2022 jsme se sešli 
na mostě a odjeli na nádraží 
do Kájova. Po ránu bylo docela 
chladno, v Kájově hustá, 
mokrá mlha, a tak jsme se 
dohadovali, jaké bude asi počasí 
na Šumavě. Za okny ujíždějícího 
vlaku se střídala mlha se 
sluníčkem a i nad hladinou 
lipna se válely chuchvalce 
mlhy. ve stožci nás přivítala 
jasná obloha se sluníčkem. 
Krásné počasí na naši cestu 
ke stožecké kapli. stožec byl 
vylidněný. Na parkovištích 
žádná auta, na cestách žádní 

turisté a provozovny až 
do vánoc zavřené. skončila letní 
i podzimní houbařská sezona, 
proto stožec odpočíval a chystá 
se na nadcházející zimní 
sezonu. Nám tento turistický 
klid vyhovoval. vydali jsme se 
nejprve po žluté, pak po modře 
značené udržované cestě mezi 
stožeckými loukami. Šli jsme 
stále po rovině a kochali se 
krásou šumavské krajiny. 

obdivovali jsme skupinky 
břízek i osamocené mladé 
smrky ozdobené šiškami. 
Zabrat nám dalo až posledních 
800 m od kaple. Museli jsme 
překonat značné převýšení. 
strmá a krkolomná pěšina, 
která k ní vedla se nám zdála 
nekonečná. u kaple jsme si 
odpočinuli, posvačili, omyli si 
oči vodou ze zázračné studánky 
a vydali se zpět. Cesta dolů byla 

Vandr do Stožce
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také obtížná. My starší jsme se 
báli uklouznutí a pádu, proto 
jsme šli po napadaném listí 
a přes kořeny opravdu opatrně 
a pomalu. Byli jsme rádi, když 
jsme se dostali opět na pevnou 
cestu. Každým krokem jsme 
se blížili ke stožci a já jsem 
si přála (a nebyla jsem sama), 
abychom už tam co nejdříve 
došli. dostavila se únava 
a ztěžkly mi nohy. ve stožci 
jsme našli otevřený kiosek, 
který měl i venkovní posezení 
na polštářích a kožešinách. 
Měl i pestrou nabídku nápojů, 
pečiva a i nějaké to jídlo. Před 
odchodem na nádraží jsme tu 
rádi poseděli. ve vlaku už jsme 
ani moc nemluvili (jak kdo), 
zažívali jsme ten úžasný vandr. 
Pane trapl, bylo to znamenité, 
skvělé. děkujeme.

Kaple Panny Marie je dřevěná 
poutní kaple nacházející se 
ve smíšených lesích ve výšce 
950 m nad mořem. Nad kaplí  
je stožecká skála vysoká  
974 m n.m. (i tam se naši  
turisté vydali). Kaple je 
chráněná jako kulturní 
Památka. Původní kapli  

postavil v r. 1791 volarský  
kovář Jakub Klauser,  
jako dík za prozření, když si  
omyl v prameni oči, jak praví 
legenda. Posvěcena byla  
a první mše svatá se tu 
uskutečnila 24. 7. 1865.  
Již v I. polovině 19.stol.  
se kaple těšila značné oblibě. 
Přicházeli k ní poutníci z okolí 
české i bavorské Šumavy.  

velká procesí se konala  
zejména 15.srpna na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie.  
Proto byla kaple v r. 1867 
prodloužena o přístavek.  
v r. 1920 sem přišlo na pouť  
až 5000 lidí. v r. 1946 byla kaple 
opuštěna, ponechána svému 
osudu. v letech 1987-88 byla 
kaple obnovena zásluhou  
pana Jana Kocourka z Prachatic.  
v té době zde byly rovněž 
konané, režimem tolerované, 
bohoslužy. Znovu vysvěcena 
byla kaple 25.8.1990 
českobudějovickým biskupem, 
později Kardinálem Miloslavem 
vlkem. v kapli jsou kovové 
krajkové dveře, které byly 
zhotoveny v kovárně u Ráblů. 
dnes se ke kapli konají 
každoroční poutě, hlavní pouť 
se koná vždy nejbližší neděli 
k 15. 8. u kaple je upravená 
studánka s pramenem.  
od r. 2019 vede ke kapli 
od českých žlebů obnovená 
Křížová cesta. dříve  
k ní vedly tři Křížové cesty.  
věrná kopie kaple byla 
postavena v nedalekém 
Phillippsreutu 1983-85. 

Marie Anderlová
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Krátce se také zmíním  
o našich nejmenších 
čutálistech. ty pod vedením 
vaška Pouzarů zažívají oproti 
minulé sezóně rapidní zlepšení 
a z devíti zápasů dokázali  
pět vyhrát. Na tréninky  
chodí v hojném počtu a snad  
se v tomto ohledu blýská 
na lepší časy.

Ještě pár slov na závěr.  
Za prvé bych chtěl docílit toho, 
aby se dalo v Brloze aspoň 
plnohodnotně trénovat (což se 
s největší pravděpodobností 
snad podaří  ). Za druhé a to 
je hodně důležité. Pokud máte 
doma malého kluka ale i holku 
a rádi kopají do míče, nebojte 
se je přivést. Protože jak se 
v mládežnických týmech říká, 
„dětí není nikdy dost“.

a nakonec,blíží se vánoční 
svátky a konec roku 2022.  
Chtěl bych tedy všem, popřát 
klidné vánoce a šťastný nový 
rok. také musím poděkovat 
sponzorům, obecním úřadům 
Brloha a Nové vsi a firmě 
energoforest za finanční 
i materiální podporu našeho 
oddílu a především fanouškům 
za přízeň.

Jako trenér žáků píši 
do zpravodaje poprvé. Popravdě, 
celkově asi tak podruhé .  

Psát o místním fotbalovém 
klubu byla vždy doména mého 
táty. Zhodnotit kalendářní  
rok je pro fotbalisty vždy  
trochu obtížné, zasahují  
do něj totiž vždy dvě sezóny.  
takže pouze krátké shrnutí 
sezóny 2021/2022. Pro info 
ještě zmíním, že naši žáci hrají 
okresní přebor 10+1 s možností 
hrát 7+1 na zkrácené hřiště 
a menší branky. 
 
Menší formát využívají v drtivé 
většině všechny týmy z důvodu 
nedostatku dětí. Klasický 
fotbal s jedenácti hráči jsme 
za poslední rok a půl nehráli 
ani jednou. Po slibném podzimu 
a kvalitní zimní přípravě, 
kterou jsme odehráli na umělé 
trávě v českém Krumlově 
v rámci „Zimní ligy“, nakonec 
ročník nedopadl podle našich 
představ. deváté místo 
z dvanácti týmů bylo velkým 
zklamáním. Jako hlavní 
důvody bych viděl dlouhodobou 
absenci klíčových hráčů 
a také nemohoucnost dát gól 
z vyložených šancí. Nezbylo 
než se z toho oklepat a aktuální 
sezónu 22/23 odehrát s lepším 
výsledkem. Když trénujete 
žáky, čeká vás na začátku každé 
sezóny jedna „nepříjemnost“. 

Mládež FK Nová Ves-Brloh

váš tým opustí nejstarší hráči 
dle ročníku. Momentálně mám 
v týmu kluky narozené v roce 
2008-2011. takže na konci této 
sezóny odejde pět fotbalistů 
z dvanácti. Na druhou stranu, 
z přípravky má zase asi pět 
hráčů přijít. tak uvidíme, 
jak to bude klapat. ale teď už 
k aktuální sezóně. tu máme 
prozatím perfektně rozehranou 
a po odehraném podzimu jsme 
na druhém místě pouze s jednou 
prohrou a deseti výhrami. 
Porazily nás jen Chvalšiny, 
které v dosavadním průběhu 
neztratily ani bod. Kluky 
musím pochválit za poctivou 
účast na trénincích a nasazení 
v zápasech. Konkrétně 
v posledním utkání ve vyšším 
Brodě, kam jsme jeli oslabeni 
o pár hráčů, jsme dali vítězný 
gól na 3:2 těsně před koncem.  
to i já jako klidný člověk jsem 
měl pořádný emoční výbuch .  
to je taková ta odměna za tu 
práci, co s tím trenér má. 
samozřejmě na to nejsem úplně 
sám. Můj táta se stará jako 
vedoucí mužstva o organizační 
věci a velké poděkování patří 
také rodičům hráčů, kteří mi 
pomáhají se vším možným. 
takže se podle mého názoru 
utvořila super parta a prostě to 
momentálně šlape. No nezbývá 
než si přát, abychom navázali 
na podzimní výsledky a zkusili 
se porvat o to první místo.

Za FK Nová Ves – Brloh  
Jan Postl ml.



24

Zpravodaj obce Brloh  |  číslo 4  |  2022

obtížného hmyzu. letos jsme 
byli celkem 6krát.

to je k zásahům asi vše. Celkem 
jsme tedy zatím měli 22 výjezdů 
(5x požár, 11x technická 
pomoc, 6x technická činnost) 
statisticky je to takový vyšší 
průměr, ale hraje zde roli taky 
jeden zásadní faktor. v srpnu 
jsme totiž odvezli naši cisternu 
na výměnu vodní nádrže 
a rekonstrukci nástavby. dle 
původních představ už měla 
být zpět, ale požár v Hřensku 
situaci poněkud zkomplikoval. 
Nicméně v průběhu prosince 
by mělo být vše dokončeno 
a tatra by měla být zpět. to si 
necháme na samostatný článek 
do příštího čísla zpravodaje. 
všechnu práci tak musí zvládat 
náš nový dopravní automobil, 
který sice nemá vodu, ale je 
stejně u většiny zásahu, protože 
nám vozí potřebné vybavení. 
Což byl i náš záměr a jsem rád, 
že je vše podle našich představ. 
Nechtěli jsme totiž jen autobus 
na lidi, ale auto, které je plné 
výbavy a užitečné u většiny 
typů zásahů.

oblast vzdělávání byla letos 
poměrně složitá. vždy když 
jsem naplánoval školení, tak 
někdo v okolí dostal covid.  
Při posledním pokusu, jsem ho 
pak dostal přímo já. takže jsme 
si řekli, že školení necháme 
na podzim a to už se povedlo. 

odpověď na tuto otázku 
je poměrně jednoduchá: 
„NáRočNý“. Především tedy 
první polovina, kdy jsme se 
díky velkému suchu a následně 
velké vodě opravdu nenudili. ale 
začneme pěkně popořadě. 

v jarních měsících jsme byli 
povoláni postupně k 5 požárům. 
Podívali jsme se na střelnici 
do vojenského prostoru 
Boletice, následně do Ktiše 
na požár travního porostu, 
a poté přišel jeden z větších 
zásahů tohoto roku. Byli jsme 
posláni k obci vrábče – Kroclov, 
kde hořelo několik hektarů 
lesa. tatra zde prováděla 
kyvadlovou dopravu vody 
a Mercedes byl na čerpacím 
stanovišti u rybníka. Z naší 
jednotky se zúčastnilo 10 
členů a na místě zásahu jsme 
byli 18,5 hodiny. Za pár dní 
jsme vyjížděli opět na požár, 
tentokrát šlo o sklad balíků 
v obci smědeč. tento zásah byl 
opět poměrně komplikovaný 
a naše cisterna byla určena pro 
kyvadlovou dopravu vody, část 
členů prováděla hasební práce 
a Mercedes byl opět u čerpacího 
stanoviště. tohoto zásahu 
se zúčastnilo 12 členů a pro 
naši jednotku trval 25 hodin. 
letošní „ohně“ jsme zakončili 
na domácí půdě. operační 
středisko nám vyhlásilo poplach 
na požár pneumatik v areálu 
zemědělského družstva. 

Jaký byl rok 2022  
u „výjezdovky“ v Brloze?

Po suchu přišla voda. a přišlo 
jí opravdu hodně. Z naší pozice 
se jednalo o těžko předvídatelný 
zásah. Po domluvě se panem 
starostou jsme jednotku 
povolali ve 20:20 a okamžitě 
jsme zahájili pytlování a další 
potřebné práce. v tuto chvíli 
to vypadalo, že se jedná 
spíše o preventivní činnost, 
protože prognózy nevypadaly 
tak strašně. situace proti 
proudu potoka byla ovšem jiná 
a srážkové úhrny okolo Ktiše 
byly extrémní. Z tohoto důvodu 
byl nárůst hladiny tak rychlý, 
že nebylo prakticky možné 
reagovat. ani několikanásobně 
větší počet sil a prostředků by 
nedokázal odvrátit následné 
škody. asi nikdo nečekal, 
že voda vystoupá tak rychle 
na výsledných 218 cm. voda si 
při tomto průtoku totiž dělá 
co chce a naše snahy jsou 
zbytečné. snažili jsme se tedy 
alespoň urychlit likvidaci škod 
a doufáme, že vám pomohly 
vysoušeče, které naše jednotka 
distribuovala. Po kulminaci 
potoka jsme řešili další zásahy 
typu čerpání vody a odstranění 
stromů v korytě potoka, které 
ohrožovali obytné domy. 
u zásahu se vystřídalo celkem 
15 členů a trval cca 22 hodin. 

Po vodě přišel HMyZ. tedy 
většinou spíš odešel.   
v letních měsících nás tradičně 
zaměstnávají likvidace 
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v průběhu roku se tedy alespoň 
velitelé a strojníci zúčastnili 
školení u HZs v českém 
Krumlově. doufám, že v příštím 
roce nám situace dovolí ztrátu 
v sekci vzdělání dohnat.

Závěrem bych chtěl tradičně 
děkovat. těžko se pomocí vět 
vyjadřuje, jak moc jsem vděčný 
za každou minutu, kterou kluci 
věnují ze svého volného času 

a přijdou na zásah, brigádu, 
školení nebo třeba jen úklid 
a mytí vozů po zásahu. to je 
práce, která už není moc vidět, 
ale zásah bohužel nekončí 
odjezdem z místa. Jsem rád, 
že se nám daří se na výjezdy 
scházet. Globálně totiž začínají 
mít dobrovolné jednotky 
problémy s nedostatkem lidí. 
doufejme tedy, že nám se 
bude stejně dařit i v dalším 

roce. takže díky kluci, díky 
manželky, díky přítelkyně, díky 
mamky, babičky… Budu se těšit 
na další společné zásahy a akce. 

Ps: pokud máte někdo zájem se 
stát členem jednotky neváhejte 
mě kontaktovat, můžeme se 
pobavit co to obnáší a domluvit 
si schůzku.

Za JSDHO Brloh  
Václav Pecha

4. 7.   teCHNICKá PoMoC –  
čeRPáNí vody Ze sKlePa

11. 7.   teCHNICKá čINNost –  
Mytí KouPalIŠtě

15. 7.   teCHNICKá čINNost –  
PRoPlaCH KouPalIŠtě

22. 7.   teCHNICKá PoMoC –  
vosí HNíZdo BRloH

3. 8.   teCHNICKá čINNost – čeRPáNí 
vody KouPalIŠtě

3. 8.   teCHNICKá PoMoC – vosí HNíZdo

5. 8.   Cas32-t148 do seRvIsu

17. 8.   teCHNICKá PoMoC –  
sRŠNí HNíZdo Nová ves

5. 9.   teCHNICKá PoMoC –  
sRŠNí HNíZdo BRloH

4. 10.   teCHNICKá PoMoC –  
vosí HNíZdo BRloH

22. 10.   teCHNICKá PoMoC –  
vosí HNíZdo JáNsKé údolí

2. 11.   ŠKoleNí

14. 3.   PožáR tRávy – voJeNsKý  
PRostoR BoletICe

26. 3.   PožáR tRávy – KtIŠ

29. 3. – 30. 3.   PožáR lesa – vRáBče 

9. 4. – 10. 4.  PožáR sKladu BalíKů

7. 5.  ŠKoleNí velItelů čK

9. 5.   teCHNICKá čINNost –  
čIŠtěNí KaNalIZaCe dPs

9. 5.   teCHNICKá PoMoC – odstRaNěNí 
stRoMu Z KoMuNIKaCe

16. 5. – 17. 5.  PožáR PNeuMatIKy – Zd

13. 6.   teCHNICKá čINNost –  
PRoPlaCH KouPalIŠtě

21. 6.   teCHNICKá čINNost –  
PRoPlaCH KaNalIZaCe

29. 6.-30. 6.  teCHNICKá PoMoC – PovodNě

30. 6.   teCHNICKá PoMoC – odstRaNěNí 
stRoMů NaHNutýCH Na Rd

30. 6.   teCHNICKá PoMoC – KáCeNí 
stRoMů v KoRytě PotoKa
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druhé byly Plešovice a třetí 
dolní Bukovsko.

Na závěr bych chtěl využít 
příležitosti a poděkovat 
členům sdH Brloh, kteří 
na úkor svého volného 
času, pomáhají s organizací 
našich akcí během celého 
roku. letos jsme kromě výše 
zmíněné dospělácké soutěže 
pořádali i dětskou soutěž, 
průvod masek, maškarní bál, 
zajistili jsme stavění máje 
a pomohli obci s ukončením 
léta a setkáním důchodců. 
také bych chtěl poděkovat 
obci Brloh za spolupráci 
a podporu.

Vlastimil Vacek

Již tradičně se třetí sobotu 
v říjnu konala „netradiční“ 
soutěž v požárním útoku 
o pohár sdH Brloh. 

Netradiční je soutěž v tom, 
že si členové družstva, těsně 
před soutěžním pokusem, 
losují, jaký post poběží. 
stává se tedy, že sportovci 
zvyklí běhat jen deset metrů 
k základně musí zvládnout 
stometrový „sprint“ 
k terčům. letos soutěž vyšla 
na 15. října a zúčastnilo 
se jí deset družstev mužů 
a čtyři družstva žen. soutěž 
provázely dešťové přeháňky 
a nevyhnuly se nám ani 
technické problémy, když 
se nám v průběhu útoků 

porouchaly sklopné terče. 
Naštěstí nás zachránili kolegové 
z Nové vsi, kteří dovezli 
jejich terče, a soutěž mohla 
pokračovat.

vzhledem k tomu, že pro 
většinu týmů je to poslední 
soutěž sezóny a losují se pozice, 
tak se tolik neřeší umístění jako 
na jiných soutěžích. Jde hlavně 
o to si vyzkoušet něco jiného, 
pobavit se a pohodově zakončit 
soutěžní rok. 

v kategorii mužů zvítězili muži 
ze střížova a s časem 21,80, 
druzí byli kluci z Plešovic a třetí 
místo obsadila Nová ves.  
Mezi ženami triumfovaly  
holky z Netřebic s časem 22,25, 

hasičská soutěž v „netradičním“  
požárním útoku o putovní pohár SDh Brloh



27

Zpravodaj obce Brloh  |  číslo 4  |  2022

český svaz včelařů, z. s., má 
dlouhou a bohatou historii – 
letos uplynulo 150 let od jeho 
založení a toto významné výročí 
bylo připomínáno na celé řadě 
akcí v průběhu celého roku. 
Nemějte obavy, že následující 
řádky budou popisovat 
oněch 150 let od historie 
po současnost, zůstaneme věrni 
roku 2022 a jeho významným 
dnům v životě včelařském v naší 
zemi a naší obci, ostatně jak 
již je v číslech Zpravodaje obce 
Brloh tradicí.

tak pěkně popořádku.  
Měsíc březen, respektive dny 
20. - 22.03.1872 jsou spojovány 
se vznikem prvního zemského 
včelařského spolku, který 
nesl název včelařský spolek 
pro čechy a měl 600 členů. 
současný český svaz včelařů je 
zapsaným spolkem, jehož členy 
jsou chovatelé včel (fyzické 
i právnické osoby) a příznivci 
včelařství a aktuálně čítá  
více než 54 000 členů  
a 203 včelařských kroužků 
mládeže s celkovým počtem 
573 676 včelstev. organizovaní 
včelaři představují 98% všech 
včelařů v naší republice.  
Naše Zo čsv Brloh aktuálně 
čítá 38 členů, kteří celkem 
chovají 393 včelstev  
na 46 stanovištích na území 
katastrů obcí Brloh, Rojšín, 
Kuklov, Jaronín, Rohy, Janské 
údolí, Nová ves a Chmelná. 

Nejdůležitějším včelařským 
měsícem v roce je květen. 
vše kvete a včely mají nejvíc 
práce. letošní květen se vyvíjel 
pro včely i včelaře příznivě 
a doprovázely jej zároveň dvě 
významné společenské události. 
Každoročně pátým rokem si  
20. května připomínáme 
světový den včel. o to, že se 

tento den stal mezinárodním 
dnem včel, se zasloužili 
především slovinci.  
v tento den roku 1734 se totiž 
narodil slovinec anton Janša, 
jeden z průkopníků moderního 
včelařství, kterého do vídně 
pozvala Marie terezie,  
aby v nově založené včelařské 
škole vyučoval včelařství.  
Návrh tohoto svátku schválil 
Kongres apimondia v roce 
2015. Po dvou letech na konci 
roku 2017 valné shromáždění 
osN určilo 20. květen jako den 
věnovaný včelařství – světový 
den včel. Bylo ujednáno,  
že včely jsou pro život lidstva 
natolik významné, že si  
zaslouží mít vlastní svátek. 
včely jsou obdivuhodné,  
jsou jediným hmyzem,  
který produkuje potravu 
vhodnou pro člověka,  
vzácný med. a jsou 
významnými opylovači,  
bez nichž by příroda  
nemohla existovat. 

Včelaři letos slavili...

druhou událostí bylo vydání 
příležitostné poštovní známky. 
Známkový hexagon plný  
medu uvedla do prodeje  
česká pošta dne 18. května 
2022, a to u příležitosti 
150. výročí českého svazu 
včelařů. Motivem příležitostné 
samolepící poštovní 
známky v hodnotě 23 Kč 
je úl a stádia vývoje včely. 
Známka má netradičním tvar 
rovnostranného šestiúhelníku, 
který se v české známkové 
tvorbě objevuje vůbec poprvé 
a v nominální hodnotě 23 Kč 
je součástí kompletu s pěti 
známkami a šesti různými 
kupony s historickými 
včelařskými motivy.  
výtvarný návrh nové ceniny 
pochází z dílny Mikuláše 
Kavana. součástí emise  
je i obálka prvního dne vydání 
(FdC) s motivem historického 
včelího úlu.

Po tisíciletí jsou včely součástí 
našich životů, jsou považovány 
za jedny z nejpracovitějších 
a nejdůležitějších stvoření 
na zemi s ohledem 
na skutečnost, jak prospívají 
lidem, rostlinám a životnímu 
prostředí obecně. lze 
konstatovat, že včely jsou 
život! to nejvíce platí zejména 
v letních měsících nejen pro 
včelaře, ale i sadaře a další lidi, 
kteří se se bzučícím hmyzem 
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setkávají v různých situacích. 
Jak byl květen pro včely 
a medovou snůšku příznivý, 
o červnu a červenci se již tak 
hovořit nedalo a celkovým 
výsledkem byl opět nedostatek 
medu nejen u včelařů naší 
místní organizace. těm se 
podařilo odchovat 28 včelích 
matek a vytočit 3 565 kg medu, 
což je v průměru pouhých 
9,12 kg medu na včelstvo. 
v předchozích dvou letech 
to bylo ještě méně, ale 
dřívějším letům s průměrem 
16 - 20 kg na včelstvo se zdaleka 
neblížíme.

Bez včel by byl náš život byl 
chudý, jestli by vůbec nějaký byl 
a včelařství patří mezi nejstarší 
obory lidské činnosti na Zemi. 
a k činnostem včelaře patří 
každoročně krmení včelstev 

cukerným roztokem a podzimní 
a zimní ošetřování včelstev. 
to se neobejde bez aktivního 
přístupu všech včelařů naší 
organizace a s ohledem 
na nárůst nejen cen pohonných 
hmot i bez laskavé finanční 
podpory obce Brloh, Nová 
ves a Zemědělského družstva 
Brloh. Za jejich příspěvky 
na činnost a podporů včelařství 
v našem regionu děkujeme. 
Bez efektivního a dobře 
zorganizovaného systému 
ošetřování včelstev bychom 
nepatřili mezi organizace 
s nejmenším výskytem včelích 
nemocí a tedy i úhynem 
včelstev. 

Když se daří včelám, jsou 
spokojení i včelaři. Jsou 
spokojeni i naši sousedé 
a spoluobčané, co je zásobujeme 

medem a jinými včelími 
produkty a tudíž by měla 
spokojenost převládat v každém 
z nás nejen v době vánočních 
svátků, kdy naše domácnosti 
mnohde provoní medové 
perníčky, trubičky a jiné 
medové pochutiny. Přejeme vám 
co nejkrásnější a nejklidnější 
vánoce, strávené s těmi 
nejbližšími a příští rok rovněž 
plný radosti, lásky a splněných 
přání a především prožitý 
ve zdraví, štěstí a pohodě a až 
půjdete například na procházku, 
věnujte trochu pozornosti 
a vděku včelám, třeba jen tak, 
že se u nich zastavíte a řeknete 
„děkuji“. 

Ve spolupráci s texty  
Českého svazu včelařů, z.s. 

členové výboru ZO ČSV Brloh

Drakiáda v Rojšíně

v sobotu 15. 10. 2022  
jako každý rok, proběhla  
na Rojšínské pláni  
drakiáda. 

Přestože počasí se z počátku 
nejevilo příliš příznivě, 
všichni účastníci se 
k podmínkám postavili 
čelem. Krásně vychytávali 
poryvy větru a díky tomu se 
na obloze postupně vznášelo 
16 draků. občerstvení bylo 
zajištěno po sousedku,  
všem moc chutnalo a skoro 
nic nezbylo.  

Celou akci si všichni opět 
moc užili. Již se těšíme 
na další ročník. 

Václav Rončák
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Špekobraní
Pokud to situace COVID dovolí, bude dne 4. 2. 2023 v 17:30 hod.  

v klubu Rojšínských hasičů  
uspořádán III. ročník špekobraní o řád Vepře Zlatého.

Do soutěže budou přijímány soutěžní vzorky vyuzeného  
a nakrájeného boku vepřového min. 300g. 

výherci dostanou řády a tekutou cenu, ostatní upomínkové předměty.  
dále je vyhlášena volná kategorie PuMa (přehlídka uzeného materiálu 300g 

např. klobásy, maso, sýry, apod.) vítěz bude také oceněn putovní cenou. 

Z důvodu omezených prostor prosím,  
ať se zájemci registrují na tel. 777 89 01 89. 

Václav Rončák

Jóga
Od 4. 1. 2022 se budou v MŠ Brloh konat jóga. 
Kurz bude obsahovat 8 lekcí za cenu 1 120 Kč.

Na výběr budou 2 časy: 
17:30 – 18:45
19:00 – 20:15

Pro více informací kontaktuje lektorku evu Malou,  
email: proevumalou@gmail.com,  

tel. 603 284 955
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Vážení dárci, 

blíží se čas, kdy k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinesou radost  

a boží požehnání, s cílem spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.  

Od 1.  do 15. ledna vyrazí koledníci k vašim domům a dveřím na koledu.  

Pokud krále s kasičkou nepotkáte, jsou i jiné možnosti, jak se do sbírky 

zapojit a přispět. V minulých letech se velmi osvědčily statické pokladničky, 

proto jsme i letos domluvili několik míst, kde budou umístěny a bude 

možné do nich přispět během pracovní doby těchto míst.  

Bude zde pro vás připravena i svěcená křída, kalendářík a obvyklý cukr. 

Pokladničky najdete do 15. ledna 2023 na těchto místech: 

Kostel sv. Michaela archanděla, Náměstí, Křemže 

Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, Křemže 

Obecní úřad Holubov, Holubov 35 

Obecní úřad Brloh, Brloh 23 

Železářství Iška, Budějovická 81, Křemže 

Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7, Křemže 

Koloniál Pelech Jiří, Holubov 248 

Potraviny Coop, Brloh 56 

Rádi bychom moc poděkovali majitelům a pracovníkům těchto míst  

za možnost umístění pokladničky a za velikou vstřícnost.  

 

On-line příspěvky 

Na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, najdete všechny 

možnosti, jak on-line přispět. Opět bude otevřena aplikace online kasička. 

Pokud chcete pomáhat přímo u nás, pak po zadání darované částky 

zadejte PSČ 38203, případně 38206, příspěvek se připíše pod Diecézní 

charitu České Budějovice, kde jsme registrováni (Křemže, Holubov, Brloh). 

Můžete také využít dárcovskou SMS. Sbírka je otevřená celoročně. 

 

Přispívat lze bankovním převodem na účet 66008822/0800 u České 

spořitelny, variabilní symbol pro záměry sbírky na našem území jsou pro 

Křemži 777921002, pro Brloh 777921003 a pro Holubov 777921004.  

Pro vaše příspěvky můžete využít i QR kódy, a to do 31.1. 2023. 

 

Doufáme, že se společně s třemi králi uvidíme v lednu při koledě u Vašich 

dveří, ale pokud ne, že si najdete ten nejvhodnější způsob pro Váš dar a 

zůstanete nám věrni. 

 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

Helena Čížková, Alena Nováková 

 

 

Vážení dárci,

blíží se čas, kdy k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinesou radost 
a boží požehnání, s cílem spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. 
Od 1. do 15. ledna vyrazí koledníci k vašim domům a dveřím na koledu. 

Pokud krále s kasičkou nepotkáte, jsou i jiné možnosti, jak se do sbírky
zapojit a přispět. v minulých letech se velmi osvědčily statické pokladničky,
proto jsme i letos domluvili několik míst, kde budou umístěny a bude
možné do nich přispět během pracovní doby těchto míst. 

Bude zde pro vás připravena i svěcená křída, kalendářík a obvyklý cukr.

Pokladničky najdete do 15. ledna 2023 na těchto místech:

Kostel sv. Michaela archanděla, Náměstí, Křemže

Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, Křemže

Obecní úřad holubov, holubov 35

Obecní úřad Brloh, Brloh 23

Železářství Iška, Budějovická 81, Křemže

Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7, Křemže

Koloniál Pelech Jiří, holubov 248

Potraviny Coop, Brloh 56

Rádi bychom moc poděkovali majitelům a pracovníkům těchto míst 
za možnost umístění pokladničky a za velikou vstřícnost. 



Zpravodaj obce Brloh  |  číslo 4  |  2022

31

 

Vážení dárci, 

blíží se čas, kdy k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinesou radost  

a boží požehnání, s cílem spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.  

Od 1.  do 15. ledna vyrazí koledníci k vašim domům a dveřím na koledu.  

Pokud krále s kasičkou nepotkáte, jsou i jiné možnosti, jak se do sbírky 

zapojit a přispět. V minulých letech se velmi osvědčily statické pokladničky, 

proto jsme i letos domluvili několik míst, kde budou umístěny a bude 

možné do nich přispět během pracovní doby těchto míst.  

Bude zde pro vás připravena i svěcená křída, kalendářík a obvyklý cukr. 

Pokladničky najdete do 15. ledna 2023 na těchto místech: 

Kostel sv. Michaela archanděla, Náměstí, Křemže 

Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, Křemže 

Obecní úřad Holubov, Holubov 35 

Obecní úřad Brloh, Brloh 23 

Železářství Iška, Budějovická 81, Křemže 

Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7, Křemže 

Koloniál Pelech Jiří, Holubov 248 

Potraviny Coop, Brloh 56 

Rádi bychom moc poděkovali majitelům a pracovníkům těchto míst  

za možnost umístění pokladničky a za velikou vstřícnost.  

 

On-line příspěvky 

Na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, najdete všechny 

možnosti, jak on-line přispět. Opět bude otevřena aplikace online kasička. 

Pokud chcete pomáhat přímo u nás, pak po zadání darované částky 

zadejte PSČ 38203, případně 38206, příspěvek se připíše pod Diecézní 

charitu České Budějovice, kde jsme registrováni (Křemže, Holubov, Brloh). 

Můžete také využít dárcovskou SMS. Sbírka je otevřená celoročně. 

 

Přispívat lze bankovním převodem na účet 66008822/0800 u České 

spořitelny, variabilní symbol pro záměry sbírky na našem území jsou pro 

Křemži 777921002, pro Brloh 777921003 a pro Holubov 777921004.  

Pro vaše příspěvky můžete využít i QR kódy, a to do 31.1. 2023. 

 

Doufáme, že se společně s třemi králi uvidíme v lednu při koledě u Vašich 

dveří, ale pokud ne, že si najdete ten nejvhodnější způsob pro Váš dar a 

zůstanete nám věrni. 

 

Děkujeme za Vaši štědrost. 

Helena Čížková, Alena Nováková 

 

 

V Rojšíne se bude koledovat  
v sobotu 7. 1. 2023 od 14:00.

V Brloze se bude koledovat  
v sobotu 7. 1. 2022 odpoledne, 

8. 1. 2022 odpoledne  
a po nedělní mši před kostelem.

On-line příspěvky 

Na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, najdete všechny 
možnosti, jak on-line přispět. opět bude otevřena aplikace online kasička.

Pokud chcete pomáhat přímo u nás, pak po zadání darované částky
zadejte Psč 38203, případně 38206, příspěvek se připíše pod diecézní
charitu české Budějovice, kde jsme registrováni (Křemže, Holubov, Brloh).
Můžete také využít dárcovskou SMS. sbírka je otevřená celoročně.

Přispívat lze bankovním převodem na účet 66008822/0800  
u české spořitelny, variabilní symbol pro záměry sbírky na našem území 
jsou pro Křemži 777921002, pro Brloh 777921003 a pro holubov 777921004. 
Pro vaše příspěvky můžete využít i QR kódy, a to do 31. 1. 2023.

Doufáme, že se společně s třemi králi uvidíme v lednu při koledě  
u Vašich dveří, ale pokud ne, že si najdete ten nejvhodnější způsob  
pro Váš dar a zůstanete nám věrni.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Helena Čížková, Alena Nováková
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 

Poradenství v oblasti úspor energií v bydlení 
 

Poskytujeme ZDARMA poradenství v rámci programů Nová zelená úsporám a Nová zelená 
úsporám LIGHT (senioři, nízkopříjmové domácnosti).  

 

Chcete snížit náklady na energie a vytápění v domácnostech (zateplení, výměna oken, 
fotovoltaické panely, tepelná čerpadla apod.)? 

Nevíte, zda splňujete podmínky pro získání dotace? 

Potřebujete pomoct s přípravou, podáním a vyúčtováním žádosti? 

 

V případě zájmu se ozvěte na: 

773 660 983 nebo kolar@masbln.cz (p. Kolář) 

728 412 170 nebo  hronkova@masbln.cz. (p. Hronková) 
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Nakrájené houby chvíli podusíme 
na tuku s kmínem, pepřem a solí. 
do mísy si na tenké nudličky 
nakrájíme syrové brambory, 
přidáme vejce, česnek, majoránku, 
sůl a promícháme. do dobře 
vymazaného pekáčku dáme 
polovinu brambor, na ně houby 
a zase brambory. Zapečeme 
v troubě asi hodinu..

Marta Tomanová

Těstoviny s liškami

uvařené těstoviny,  
lišky (myslím, že by nevadily  
i jiné druhy), máslo nebo sádlo, 
pepř, sůl, tvrdý sýr  
(i niva je dobrá), smetana
 
Nakrájené lišky podusíme se 
solí a pepřem na tuku do měkka, 
přidáme nastrouhaný sýr 
a smetanu a povaříme. omáčku 
promícháme s těstovinami. 

Marta Tomanová

Medovníčkové koule

500 g hladké mouky, 2 vejce,  
2 čl jedlé sody, 60 g rozpuštěného 
másla, 4 Pl medu, 200 g 
moučkového cukru, krém:  
1 karamelové kondenzované 
mléko, 1 másl

Z těsta uděláme beztvaré placky 
a upečeme na 180 stupňů asi 10 
minut a necháme zchladnout. 
Mezitím si uděláme krém 
z másla a kondenzovaného 
mléka. vychladné placky 
rozdrobíme na jemné drobečky, 
nejlépe v mixéru. trochu 
drobečků si necháme stranou. 
smícháme drobečky s krémem 
a dáme odpočinout do lednice. 
Z vychladlého těsta tvarujeme 
kuličky a obalujeme ve zbylých 
drobečcích. 

Marcela Mádlová

letos byly v našich lesích 
doslova houbové žně, 
takže věřím, že jste si 
jich dostatek zamrazili 
a nyní máte kam sáhnout. 
Nabízím dva jednoduché 
a vyzkoušené recepty, 
které vám možná po těch 
vánočních sladkostech 
přijdou vhod.

Zapečené brambory 
s houbami

asi 1½ brambor, 500 g hub,  
1 vejce, 3 stroužky česneku,  
sůl, kmín, pepř, majoránka,  
tuk (máslo nebo sádlo)

Pudinkovo vanilkové 
sušenky
125g másla,  
50g moučkového cukru,  
2 vanilkové cukry,  
50 g vanilkového pudinku, 
125g hladké mouky

Máslo, moučkový cukr 
a vanilkový cukr utřeme 
do pěny a postupně přidáváme 
mouku s vanilkovým pudinkem 
a zpracujeme v hladké těsto, 
které zabalíme do alobalu 
a dáme na 30.min. do lednice 
.těsto zpracujeme do válečku 
a ostrým nožem krájíme tenké 
plátky, které dáme na plech 
vyložený pečícím papírem. 
vidličkou jemně zatlačíme 
do každé sušenky.Pečeme 
v předehřáté troubě na 180 
stupňů asi 5 až 8 minut. Já jsem 
ještě po zchladnutí sušenky 
pocákala čokoládovou polevou. 
Jsou rychlé a opravdu dobré.

Anna Karlová

Celerák
1celer(střední),5-6 brambor, 
1 větší jarní cibulka, 
2-3stroužky česneku, 
1 lžíce Koření na grilovanou 
zeleninu,1,5 lžíce hladké 
mouky,3 vejce, sůl,  
případně pepř

Počet brambor je pouze 
orientační, jeden díl 
celeru a dva díly brambor 
nastrouháme na hrubo, přidáme 
prolisovaný česnek, nakrájenou 
cibulku, koření, mouku a vejce. 
Promícháme a smažíme jako 
klasický bramborák. Můžeme 
podávat třeba se salátem, 
nějakým dipem nebo klidně jako 
přílohu.

Růžena Pőschlová

…a teď něco na zub
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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 se dozvíte něco z historie obce Brloh.

Nad Cvrčkovým mlýnem (dnes pila) prý (1. tajenka). do dnešních dob (2. tajenka) ani ve zbytcích, 
pouze místo (3. tajenka) bylo roku 1491 označováno jako „na hradišti“.

Tři úspěšní vylosovaní výherci dostanou za své správné odpovědi dárek.

tentokrát došly 3 správné odpovědi. losovat tedy nebylo třeba.  
výhercem je paní Dana Sklářová, Renata Valešová a Václav Rončák.  
srdečně blahopřejeme!

Jak dopadlo luštění z minulého čísla? 

Fotografie uvnitř křížovky: štít domu Brloh 54 - „Haklovina“

tajenka z křížovky zněla: 1. v sále KoMuNálNíHo HostINCe 

    2. se BavíCíMI

    3. BIoGRaFu
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Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ItPro CZ -http://crosswords.itpro.cz



Kulturní akce  
na podzim /zimu 2022

Pátek 20. 1. 2023 od 19:00 – KD Brloh

OChOTNICKÝ Bál 

Zahraje Pohoda česká

Sobota 4. 2. 2023 od 17:30 – klub Rojšínských hasičů

ŠPeKOBRANÍ
III. ročník o řád zlatého vepře

Sobota 18. 2. 2023 od 13:00 – sraz u hasičárny

MAŠKARNÍ PRŮVOD

Sobota 25. 2. 2023 od 19:00 – KD Brloh

MAŠKARNÍ Bál
Zahraje kapela situace

čtvrtek 2. 3. 2023 od 18:00 – kino Brloh

CeSTOVATelSKá PŘeDNáŠKA
s Rosťou a Jiřkou Gregorovými

téma Pěší pouť přes Karpatský oblouk

Březen 2023 (přesný datum upřesníme) – KD Brloh

 DěTSKÝ KARNeVAl 
Hudební vystoupení, punč, jarmark

Pátek 24. 3. 2022 od 13:00 - knihovna

TVOŘeNÍ PRO DěTI

Bližší informace o kulturních akcích se dozvíte z plakátů a na internetových  

a facebookových stránkách obce www.obecbrloh.cz.


