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Kastelán v zimě poctivě větrá

Z VENKOVA
Na venkově se dobře žije, říká se.
Ovšem, že je na venkově dobře, za
to mohou hlavně lidé, kteří ho obývají.
Ukažte všem, jak se vaše obec či ves
umí bavit. Pošlete nám hromadnou
fotografii z povedené akce, sportovního
klání, ze setkání spolku či ze setkání
náhodného. Připojte i jména lidí
na fotce. Rádi ji v Deníku otiskneme! Pište na e-mailovou adresu: redakce.
ceskobudejovicky@denik.cz, nebo příspěvky posílejte poštou na adresu:
Českobudějovický deník, nám. Přemysla Otakara II. č. 5, 370 01 České
Budějovice.

Další památky v regionu se chystají na přijetí turistů. Přípravy finišují i na Buškově hamru
Českobudějovicko – V zimním období, pokud je vhodné
počasí, čekají na kastelána
Žumberku Romana Josefíka
každý den dvě pravidelné procházky po tvrzi. Dopoledne
otevírá okna a také skříně a
truhlice, aby se vyvětrala vlhkost, která na tvrzi vládne.
Odpoledne zase okna zavírá.
„Když je slunečno a pofukuje
větřík, tak to je ideální,“ usmívá se Roman Josefík a dodává, že podobnou obchůzku
většinou koná i v dalších částech roku. Tvrz zahajuje sezonu k 1. dubnu a návštěvníky
bude v dubnu vítat vždy o víkendu. Poprvé nyní o Velikonocích. Tvrz ukazuje v expozicích třeba selský malovaný
nábytek z regionu. Sama
ostatně také byla dlouho takovým větším selským stavením. „V patře žily rodiny čtyř
až šesti sedláků. Dole v přízemí měli sedláci hospodářské

HORNÍ STROPNICE

Skauti zvou děti do velikonoční dílny
Přemýšlíte, jak doma navodit tu správnou velikonoční atmosféru a vkusně přenést do svých příbytků prvky probouzející se přírody? Vyrobit si vlastnoručně tradiční velikonoční kraslice mohou již v pátek 3. dubna od 15 hodin návštěvníci klubovny ve dvorním traktu fary v Horní Stropnici. Zdejší skauti tu pořádají velikonoční tvořivou dílnu pro
děti a rodiče, při které se příchozí mohou naučit správný postup zdobení vajíček i užitečné triky. Stačí si s sebou vzít vyfouknutá nebo vařená vejce a mašle. Další drobný materiál
na výrobu velikonočních dekorací si bude možné zakoupit na
místě.
(hst)

JIVNO

AŽ SE v polovině května otevře Buškův hamr pro návštěvníky naplno,
budou moci sledovat v akci i jedno nové kolo pohánějící buchar. „Nové
kolo zaplatilo město,“ říká Karel Zettl (na snímku) za nájemce památky, kterým je organizace Domeček. Foto: Deník/E. Otta
zázemí, údajně i kovářskou
dílnu,“ připomíná historii objektu Roman Josefík a připo-

juje, že dodnes je zde několik
funkčních komínů. Kromě
malovaného
nábytku
lze

v tvrzi vidět výstavu Ryby a lidé zaměřenou hlavně na rybníkářství rožmberské doby
nebo je možné navštívit rekonstruovaný kostel poblíž
tvrze.
Na turistickou sezonu se
chystá i nedaleký Buškův
hamr u Trhových Svinů.
V současné době se pracuje na
opravě náhonu. Voda z něj poháněla kola, která uváděla do
chodu hamernické buchary.
Náhon dostává novou opěrnou zeď a nahoře se připravuje pěšina, po které se bude
možné projít krátký úsek podél vody. „V budoucnu by se
měla zeď ještě prodloužit,“ říká Václav Prokeš z Římova a
dodává, že se už před 23 lety
jeho firma podílela na opravách Buškova hamru.
Technický unikát zahájí
sezonu stavěním májky, ale
naplno bude mít otevřeno až
od poloviny května.
(win)

Patrona kapličky připomene mše
Termín tradičního setkání u kapličky svatého Vojtěcha už
znají v Jivně. Letos se bude mše svatá na počest svátku patrona kapličky konat 25. dubna. Při akci, kterou připravují
společně obecní úřad a sbor dobrovolných hasičů, se vždy navýší počet obyvatel obce také o rodáky a jejich příbuzné. Svatovojtěšská pouť je totiž příležitostí k setkání všech, kteří mají k Jivnu vztah. Chybět nebude ani hudební doprovod. Mše
začíná ve 14 hodin a po celé odpoledne až do večera bude podle jednoho z organizátorů Petra Šimka hrát Radověnka. Večerní taneční zábava začíná v 19 hodin.
(win)

Auto z plesu starostů míří do Dubného
NEČEKANÁ cena z Plesu
jihočeských starostů se stane
posilou vozového parku obce
Dubné. Na snímku předává
starostce Dubného Boženě
Kudláčkové vůz Kia Picanto
předseda představenstva
společnosti CB Auto Zdeněk
Čermák. Společnost jako
generální partner plesu
starostů vůz věnovala. Ples
jihočeských starostů se
letos konal v českobudějovickém Domě kultury Metropol
již po čtvrté. „Hostitelem
plesu je město České Budějovice, pořadateli jsou obec Jankov, Dům kultury Metropol
a agentura Production 1,“
uvedl k akci starosta Jankova
Jan Jílek. Ten je také autorem
nápadu na neformální setkání
starostů. „Začínali jsme
s účastí zástupců 70 obcí, vloni
to bylo 120 obcí a letos už bylo
zúčastněných obcí 140,“ doplnil Jan Jílek.

VČELNÁ

S bioodpadem pomáhají popelnice i svoz
V obci Včelná je už nyní rozmístěno 150 kusů biopopelnic
a podle místního úřadu se i nyní hlásí další zájemci, kteří
chtějí nádoby určené na odpad ze zahrad. Zájemci o tyto popelnice se mohou stále hlásit e-mailem, telefonicky nebo
osobně v kanceláři Obecního úřadu Včelná. Za kulturním
domem v Dlouhé ulici stojí speciální kontejnery na trávu, listí a větve.V sezoně navíc přibudou i pravidelné svozy bioodpadu. První svoz je plánován už na čtvrtek 2. dubna, další svozy se uskuteční vždy v sudý čtvrtek až do září, kdy končí sezona. Mimo sezonu budou odborní pracovníci svážet bioodpad pouze první čtvrtky v měsíci.
(jk)

ADAMOV

Hasiči si za podpory obce opravili zbrojnici

Foto: Deník/Edwin Otta

Adamovští dobrovolní hasiči se ujali nelehkého úkolu a ve
svém volném čase se pustili do rekonstrukce hasičárny. S tou
začali v loňském roce a letos ji dokončili. Podpořit jejich snažení se rozhodli i zastupitelé, kteří z obecního rozpočtu uvolnili 87 tisíc korun. „Částka zahrnovala nákup materiálu, nutného příslušenství i zakoupení základní požární výzbroje,“
řekl místostarosta Adamova Martin Proško. Hasičárna se
tak dočkala nové kuchyňské linky i sociálního zařízení. Radost mají i mladí hasiči, kteří tím získali kulturní prostředí
pro výuku teorie. Tím to ale nekončí,v letošním roce tady počítají s další modernizací požárního vybavení.
(ks)

Po povodni zůstali chovateli jen holubi
Spolky

protože Kauﬂand
je ﬁrma
s budoucností!

Pro budovanou ﬁliálku Třeboň přijmeme spolupracovníky na pozice:
Vedoucí oddělení potravin
Vedoucí úseku nepotravinářského zboží
Vedoucí úseku ovoce a zeleniny, obslužných lahůdek,
příjmu zboží
Vedoucí směny pokladen
Pracovník/ce objednávek zboží
Pracovník/ce domovní kontroly
Pracovník/ce hlavní pokladny, informací
Domovní technik (vyhláška 50)

Kauﬂand je atraktivní
společností v oblasti
potravinářského
obchodu. Poznejte
nás jako dynamického
a angažovaného
zaměstnavatele.
Důvěra, otevřenost
a výkon utvářejí naše
ﬁremní prostředí.
Nabízíme Vám zajímavé
pracovní prostředí,
osobní podporu
a atraktivní šanci
budovat kariéru.

Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou ﬂexibilitu a bezúhonnost.
Pro vedoucí pozice zkušenosti s vedením kolektivu a praxi v oboru.
Nabízíme práci v dynamickém a cílevědomém kolektivu s možností
profesního růstu v rámci velké společnosti. Garantujeme smlouvu na
dobu neurčitou, nadstandardní příplatky za práci v noci, dodatkovou
dovolenou a další sociální výhody.
Vaše písemné podklady nám zašlete na adresu:

K
Kauﬂ
and ČR v.o.s.
B
Bělohorská 203
169 00 Praha 6
personal@kauﬂand.cz
w
www.kauﬂand.cz/kariera

1001133923_A

Angažovanost našich
zaměstnanců garantuje
náš společný úspěch.

Plav – Již 32 let působí v obci
Plav na Českobudějovicku,
místní základní organizace
českého svazu chovatelů (ZO
ČSCH). Vznikla v roce 1983,
kdy se část členů, kteří bydleli v Plavě a okolí, rozhodla
vystoupit z tehdejší ZO ČSCH
Římov. Založili si novou místní organizaci a dodnes jsou
v plavském spolku chovatelů
ještě tři ze čtyř zakládajících
členů.
V minulosti, kdy byly plavští chovatelé početnější než
dnes a byly také příznivější
podmínky pro tuto zájmovou
činnost než dnes, pořádali
místní výstavy králíků, holubů a drůbeže. Akce se konaly
na prostranství vedle místního hostince „Na Ostrově“.
Ostatně i na výstavbě místního hostince, který byl vybudovaný jako poslední objekt
v obci v akci “Z“ pracovali
i místní chovatelé. Hospoda
získala název „Na Ostrově,“
protože stojí mezi Mlýnskou
stokou a jihočeskou řekou
Malší. Později zde chovatelé
pořádali chovatelské bály,
dnes se zde scházejí při konání členských schůzí.
Členská základna ZO
ČSCH Plav má již několik let
kolem 15 členů. Vždy přitom
byli nejlepší plavští chovatelé
uznáváni i v širším regionu.
„Významnou osobností byl
dlouholetý člen Miloslav Říha
z Plava, který byl znám jako

Benjamínek
Nejmladší člen organizace chovatelů v Plavu Václav Klečka,
46 let, který je ze Straňan. Nejstarší je předseda organizace
Karel Holý ze Straňan, 74 let.
Čtyři zakládající členové byli Miroslav Blafka, Jaroslav Hlach,
Emil Koudelka a Jiří Straka.
V současné době je ve spolku
plavských chovatelů i jedna žena
– Irena Šívrová, která zastává
funkci jednatelky. Její manžel
Jan Šívr je spolkovým pokladníkem.

PO VÝROČNÍ schůzi zachytila nedávno společná fotografie některé
plavské chovatele. Se svými zvířaty se zúčastňovali a zúčastňují
chovatelských výstav v okolí například v Římově, Třeboni nebo
v Horní Stropnici. Foto: Jiří Ambrož
chovatel králíků stříbřitých
žlutých a holubů českých čejek. Ten se stal členem svazu
chovatelů někdy v letech 19561957 v Českých Budějovicích,“ říká chovatel z Trhových Svinů Jiří Ambrož a dodává jako zajímavost, že tehdy
měli chovatelé název: „Jednota chovatelů hospodářského zvířectva.“ Když byla založena organizace v Plavu,
přestoupil Miloslav Říha do ní
a zde vykonával několik let
funkci předsedy.
„Pan Říha bydlel kousek
nad hospodou a když v srpnu
roku 2002 byla v obci povodeň,
měli doma metr vody a v hospodě bylo 1,4 metru vody
a v druhé vlně dokonce 1,8 metru. Byla to pro všechny tehdy
velice těžká chvíle. Panu Ří-

hovi tehdy zbyli ze zvířat jen
holubi, protože byli na střeše.
Jak sám říkával – pomohla
nám jen římovská přehrada,
která zadržela velké množství
vody, nebýt toho, asi by to bylo daleko horší,“ připomíná
dramatické chvíle Jiří Ambrož.
„Dalším významným členem byl také dnes již nežijící
Josef Tibitancl z Heřmaně.
Ten se věnoval chovu králíků,
holubů a drůbeže a zastával po
panu Říhovi funkci předsedy.
Spolu se členy cestoval po chovatelských akcích jako jsou
trhy a výstavy,“ doplňuje dalšího známého chovatele Jiří
Ambrož.
Dnes plavskou organizaci
chovatelů na výstavách v okolí reprezentují třeba chovatel

holubů prácheňských káníků
Jan Chyňava z Doudleb a chovatel vídeňských modrých
králíků, Karel Holý ze
Straňan. Karel Holý byl zakládajícím členem chovatelů
na Borku, ale spolek několik
let již neexistuje, dnes je Karel
Holý předsedou plavské organizace.
„Další známou osobou chovatelů i Plavu je Jiří Straka,
který se dlouhodobě věnuje
chovu okrasného ptactva a několik let byl i předsedou Základní organizace číslo sedm –
chovatelů okrasného ptactva
se sídlem v Českých Budějovicích, kteří v současnosti pořádají trhy a výstavy okrasného ptactva na výstavišti Země živitelka,“ říká Jiří Ambrož. České národní plemeno
králíků Moravský modrý chová Emil Koudelka, který je zároveň registrátorem a tetovatelem v plavském spolku. (win)

