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Předmluva
Tato publikace je jednou ze souboru dvanácti brožur vytvořených v rámci projektu spolupráce
podpořeného z Programu rozvoje venkova „Dědictví regionu: po stopách předků“, který byl
realizován ve spolupráci Občanského sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční
skupina“ a Občanského sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“.
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví v regionech spolupráce, zmapovat společný region z hlediska historických souvislostí – „po stopách
předků“ a předat toto poselství generacím příštím.
Ing. Marta Krejčíčková
manažer projektu

Mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi se rozkládají Zbudovská blata. Někdy se pro
tuto oblast užívá také pojem Vladislavská blata nebo Malá blata, na rozdíl od Velkých blat
kolem Veselí nad Lužnicí a Soběslaví. Osídlení Zbudovských blat tvoří devět vesnic: Plástovice, Zbudov, Hlavatce, Sedlec, Česká Lhota, Novosedly, Pašice, Pištín a Mydlovary. Jádrem Blat jsou obce Zbudov a Plástovice, v širším smyslu se do Zbudovských blat někdy
počítají ještě také Vlhlavy, Malé Chrášťany, Češnovice a Zliv. Kdysi bažinaté roviny daly po
vysušení úrodnou půdu. Konečně, sám název oblasti vypovídá o jejím dávném charakteru: blata je staročeský výraz pro bažiny nebo mokřadla. Vodní plochy rybníků a struh mezi
poli a loukami jsou dodnes charakteristickým rysem této někdejší bažinaté krajiny. První
písemné zprávy o blatských obcích pocházejí ze 13. a 14. století a dokládají dlouhou historii života a práce na Blatech. V současnosti jsou nejvýraznějším rysem blatských vesnic
doklady lidové architektury budované ve stylu tak zvaného „selského baroka“, které využívá zdobných prvků slohové barokní architektury. Stavby jsou honosné, dokládají movitost blatských sedláků. Ta vycházela z úrodnosti půdy a z pracovitosti a schopnosti využívat
to, co Blata nabízela. Kapličky a boží muka, stojící v blatské krajině, jsou dokladem pevně
zakořeněné víry zdejších obyvatel, krajina je formována pracovitýma rukama, v celé dosavadní tvářnosti Blat se odráží zkušenost starých hospodářů. Od poloviny 19. století se na
Zbudovských blatech, navzdory jejich pevnému sepjetí s tradičním způsobem života, začíná projevovat vliv poměrů vyvolaných zavedením nových živnostenských pravidel, nového
obecního zřízení a obchodních zákonů. To vše měnilo zažité vztahy mezi lidmi. Stará Zbudovská blata se pozvolna přetvářela a otevírala se jiné době. A navíc – kdysi celistvé území
Zbudovských blat přeťala v 2. polovině 19. století železnice z Českých Budějovic do Plzně.
Od poloviny 20. století patří už tradiční Blata minulosti. Ale přesto způsob života obyvatel
Blat není zastřen prachem zapomnění. Doposud je možno nalézt množství dokladů a svědectví o tom, jak lidé na starých Blatech žili, pracovali a veselili se.
PhDr. František Krejča
autor
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Úvod
Pole, pastviny a louky, prokládané plochami rybníků, potoků a struh, lesy a remízky –
to je tvářnost krajiny, která poskytovala po staletí generacím zdejších obyvatel obživu.
Hlavním zaměstnáním zde bylo zemědělství a to formovalo způsob života a vztahy mezi
lidmi. Podstatné bylo majetkové rozdělení obyvatel – ačkoli hlavní skupinou obyvatel
byli sedláci, držitelé hospodářství, nebyli skupinou nejpočetnější. Odhadem lze stanovit, že pozemky, které k jednotlivým usedlostem patřily, se mohly rozdělit do několika skupin podle velikosti – do 2 ha, do 5 ha, do 20 ha a nad 20 ha a více. Téměř třetina obyvatel patřila do první skupiny, do skupiny chalupníků s výměrou do 2 ha. Pouze z takového pozemku se nikdo uživit nemohl, a tak chalupníci museli pracovat také
na usedlostech majetnějších sousedů. Téměř pětinu obyvatel tvořili hospodáři s výměrou do 5 ha. Také ti museli ještě hledat přivýdělek mimo svá hospodářství. Teprve sedláci s výměrou do 20 ha byli zcela zajištěni svým gruntem. Oni také tvořili pilíř společenství na Blatech, oni byli určujícím faktorem vztahů jak společenských tak hospodářských. Představovali celou pětinu držitelů půdy. Poměrně malou skupinou byli velcí sedláci, kteří měli pozemky větší než 20 ha, skuteční statkáři. Z celkového počtu obyvatel
Blat tvořili něco kolem jedné dvacetiny, tak nanejvýš asi 5 procent. A zbývající třetina
obyvatel? To byla čeleď, podruzi a nádeníci. Bez nich by plnohodnotný hospodářský život nebyl myslitelný, oni poskytovali svoje ruce na práci, na které zemědělství stojí. Oni
byli také často nositeli zvyků a obyčejů, které se na blatských vesnicích odehrávaly každoročně, po staletí. Ale jejich rozhodovací vliv byl minimální, jejich právo určovat dění
v obci bylo takřka nulové. Přesto ale nestáli na okraji blatské společnosti a z určitého hlediska jejich postavení je dokladem toho, že tradiční blatská vesnice žila v jednom pevně provázaném celku. Stará Blata skutečně žila pospolu, jeden byl odkázán na druhého
a zároveň ho podporoval, všichni žili ve vzájemné závislosti. Obilí z polí, seno z luk, dobytek a ovce na pastvinách, pracovité ruce a zkušenosti hospodářů – to byl základ bohatství zdejší oblasti. Úrodné pozemky – bohaté na obilí a seno! Do historie Zbudovských blat se nesmazatelně zapsal spor mezi hlubockou vrchností a blatskými sedláky na
konci 16. století o užívání těchto úrodných pozemků na Blatech. Tehdy, po bouřlivých
nepokojích byl předák sedláků rychtář Jakub Kubata sťat a práva lidu z Blat byla potlačena. Spor o tyto pozemky na Blatech se táhl více než tři sta let. Tři staletí blatští sedláci dokázali trvat na svých právech! Ale svým postojem také dokazovali prostou skutečnost, že hospodaření v této oblasti bez možnosti volného nakládání s pozemky na Blatech je obtížné. Nejen přírodní podmínky, nejen historická tradice, ale samo hospodaření prokazuje pevnou spojitost celé oblasti, její nedělitelnost. Až v roce 1867 bylo definitivně rozhodnuto o užívání Blat okolními vesnicemi. O generaci později se blatští sedláci rozhodli změnit pravidlo společného užívání a pozemky na Blatech rozdělili jednotlivým usedlostem. Z hospodářského hlediska to byl nesporně krok kupředu, ale také krok
od tradičních vztahů na Blatech, od starého způsobu života, tradic, zvyků a obyč ejů,
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které po staletí formovaly život na Blatech. Zbudovská blata jsou dějištěm románu Karla
Klostermanna Mlhy na Blatech. Spisovatel vložil do úst staré blaťácké ženy, matky jednoho z hrdinů románu, slova, která tento rozpor v pohledu na vztah blatských sedláků k pozemkům odrážejí: „...sedláci vyhráli proces a drží Blata, nikdo už jim je nevezme. Společně na nich pásli, společný z nich brali užitek... Kubata je uhájil, protože všem
společně patřila. Být rozdělená, nebyl by jich uhájil!“ Život v blatských vesnicích vyžadoval vzájemné klidné a dobré soužití obyvatel. Bylo nutné žít spolu v pokoji a navzájem si pomáhat. Sedláci si navzájem říkali – sousede, a oslovovali jeden druhého po chalupě, to znamená, že si říkali jménem někdejšího dávnějšího obyvatele usedlosti a své
vlastní rodinné jméno nepovažovali za důležité, dokonce ho mnozí ani s jistotou neznali. Děti říkaly dospělým – strýčku a teto, i když nebyli jejich příbuzní. Také to vypovídá o vzájemné pospolitosti.

Jsme sousedé
Dobré sousedské vztahy byly jedním ze základních předpokladů života v obci. Ve volném čase lidé chodívali k sousedům na návštěvu, na kus řeči. Domácí vybídli příchozího, aby se posadil, ale každý si nesedal kamkoli – ke stolu si sedal muž, host hospodáře,
na lavici k peci usedaly ženy, které přišly navštívit hospodyni. Hostům byl hned nabízen bochník chleba, aby si ukrojili. Pokud někoho potkalo neštěstí, kupříkladu vyhořel,
přišel o koně nebo vážně onemocněl, pak mu ostatní sousedé vypomáhali – svezli mu
obilí s polí, zadarmo dali píci a slámu pro dobytek a koně, přivezli dřevo, kámen a cihly
k nové stavbě, a než byl nový dům dokončen, ponechával vždy někdo ze sousedů postiženou rodinu u sebe. A nebylo přitom zvykem čekat za takovou pomoc odměnu; jedinou
skutečnou odměnou bylo – Zaplať vám to Pánbůh! Všichni věděli, že se do podobné situace mohou dostat sami. Stejně tak, když přišel hospodář o dobytče a musel ho porazit, rozebrali si sousedé maso z poraženého kusu, i když ho nepotřebovali, a zaplatili mu
ho, aby majitel neměl tak velkou škodu. Sousedé si navzájem půjčili povoz a nebo jiné
hospodářské potřeby, hospodyně si půjčovaly chleba, když jim došel, nebo jiné potraviny a jakmile ale upekly nový chléb a opatřily nové zásoby, hned vypůjčený bochník a
další věci vrátily. Soused strpěl sousedovi, aby na své pozemky jezdil přes jeho pozemek,
aby podle případné potřeby tudy jezdil nebo přehnal dobytek. Soused si mohl – když
potřeboval – vzít z cizí studny vodu, jít přes dvůr nebo přes zahradu souseda, aby vystrčil k němu oj svého vozu, nebo pásl po žních nebo po sklizni otav i na jeho polích a loukách. Vždyť jsme sousedé!
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Sváry a neshody
Práce a potíží, kterým lidé na Blatech museli čelit, bylo dost, a proto se snažili vyhýbat zbytečným svárům. Ale přesto k nim docházelo, a to dokonce i k vážným přečinům!
V takových případech se předpokládal vědomý zlý úmysl, protože kdo spáchal špatný
skutek nešťastnou náhodou a nebo z nevědomosti, ten podle všeobecně rozšířeného přesvědčení nemohl podléhat trestu, protože – Nevědomost hříchu nečiní. A navíc neměl
být nikdo ze zločinu podezírán bez důvodu, to bylo chápáno jako hřích! Avšak záměrný
špatný skutek musel být potrestán, aby byl zachován pořádek. Hlavně se jednalo o přečiny majetkové, protože pravidlo nedotknutelnosti majetku bylo posvátné.
I když lidé na Blatech uznávali pravidlo, že kdo stojí o cizí, přichází o své, a respektovali majetek druhých, přesto se i mezi nimi vyskytli lidé nenechaví, kteří měli dlouhé prsty,
všecko se jim hodilo, všechno jim překáželo, a proto si to rádi vypůjčili, hlavně tak, když
jim to sluníčko ukázalo a měsíček přinesl, neboli co ve dne uviděli, to v noci ukradli. Zloděj
trestu neušel, ale většinou nebyl neodevzdán policii nebo soudu. Pokud byl dopaden, dostal pořádný nářez hned na místě, protože vězení lidé nepokládali za dostatečný trest. Přísně trestali krádež nářadí, které někdo třeba zanechal na poli v přestávce mezi prací, a stejně tak přísně se trestala krádež obilí nebo zlodějna v domácnosti. Lidé říkávali, že každého
zloděje by bylo nejlépe hned pověsit. Přesto se dělal rozdíl v tom, co je a není krádež; pokud někdo z chudších obyvatel nenápadně odvezl dříví z panského lesa na palivo, nepokládalo se to za nepoctivost. Bohatší sedlák by to neudělal, to by bylo pod jeho důstojnost, ale
souseda chalupníka kvůli tomu neodsuzoval. A stejně tak se za zločin nepovažovalo upytlačení drobné zvěře – vždyť ta si běhá jak chce a nikomu nepatří!

Zločin a trest na Zbudovských blatech
Lidé se nejvíce obávali požárů, a proto také žhářství pokládali za jeden z nejtěžších zločinů. Říkalo se, že kdo by zapálil cizí statek, toho by bylo nejlépe hned do toho ohně
hodit. K nejtěžšímu, nejhoršímu zločinu, k zabití člověka, se stavěli zpříma – kdo druhému vezme život, ten má za trest přijít o život také! Přes veškerou snahu po dobrých
vztazích docházelo občas k soudním přím, ve kterých se projevila tvrdá selská hlava,
a soudy mezi znepřátelenými rody se někdy táhly po několik generací. V takových případech dotyčné rodiny nelásku k těm druhým doslova dědily a neměly ty druhé rády,
i když mladší generace už ani nevěděly, proč a kdy ke sporu vlastně došlo. Pokud to bylo
možné, dohodli se lidé raději po dobrém. Pokud byl v obci někdo, kdo se rád soudil, říkalo se mu sudič, a každý rozumný člověk mu raději uhnul z cesty, protože soudy stály
hodně peněz; jsou doložené zmínky o sedlácích, kteří svůj grunt prosoudili! Stará lidová moudrost praví – Kdo hodně peněz má, ať do soudů se dá. A to je pravda dnes, stejně jako to byla pravda tehdy.
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Smlouvy a mezní kameny
Vlastnictví bylo vždy chápáno jako posvátné, a Blata nebyla v tomto přístupu výjimkou. Největší důležitost se přikládala půdě. Každý pozemek byl označen na svých hranicích mezníky a kdo je porušil, dopouštěl se v pravém slova smyslu hříchu. Porušoval
řád věcí! Mezníky se pokládaly za nedotknutelné. Pro odstrašení se vypravovaly pověsti
o lidech, kteří přesazovali mezníky, aby své pozemky zvětšili, a za trest nedošli po smrti
pokoje. Proto také lidé na Blatech pociťovali postoj hlubocké vrchnosti ve sporu o blatské pozemky za neslýchaný zločin a zvůli. Až do poloviny 19. století se zvyklosti kolem
pozemků udržovaly na základě daném dávným zvykovým právem, upraveným zákony
vydávanými panovníky a vrchností. Pravidla v té době platná znějí dnes jako pohádka – smlouvy se nepsaly, dohody se stvrdily podáním ruky, dané slovo bylo neměnné…
Nalezení cizí věci, u které nebylo jisté, komu patří, se oznámilo v kostele a nebo se o ní
prostě povědělo několika sousedům a ti to předali dál.

Nové časy
Od druhé poloviny 19. století se poměry začaly měnit – souviselo to s novými zákony
o živnostech a peněžnictví, s novými možnostmi ve městech, které vyvolaly pohyb obyvatel a stěhování do dělnických kolonií, s možnostmi volného odprodeje půdy, ale bohužel také s jevem, který nebyl do té doby příliš známý, a to se zadlužováním hospodářství. To vše si vynutilo změny pravidel, takže smlouvy se už sepisovaly, za půjčku se vyžadoval úrok a objevovalo se dokonce dávání půdy do zástavy – jev, který byl do té doby
na blatské vesnici neslýchaný. Nikdy nebyly doby idylické, ale rozhodně si dříve lidé více
věřili, úpis za půjčky se nežádal, platilo dané slovo a lidé si půjčili mezi čtyřma očima
velké sumy a nebáli se o ně – věděli, že je dostanou poctivě zaplacené. Ručení za půjčku nebylo zvykem.
Ke konci 19. století se úpis nevyžadoval už jen od blízkých příbuzných a dobrých přátel, jinak se při větší půjčce, která měla delší dobu splatnosti, dluhopis požadoval. Nebylo ještě zvykem žádat úrok; jen při zápůjčce velkého objemu peněz, a to jen tehdy, když
měla zápůjčka trvat alespoň půl roku. I v takovém případě měl být ale úrok mírný. Kdo
půjčil někomu peníze do karet a dotyčný je prohrál, nemusel se svých peněz dočkat, protože prohraná půjčka se nepovažovala za dluh. Taková půjčka byla chápána jako chyba
věřitele! Hospodářské potřeby si ale sousedé půjčovali běžně. Neradi ale půjčovali tomu,
kdo nebyl ve vracení dluhů nebo předmětů spolehlivý, raději dokonce požadovanou věc
zapřeli a předstírali, že ji nemají.
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Rukoudání
Pokud se sousedé dohodli na čemkoli důležitém, stvrdili vše podáním rukou. A to mělo
platnost zákona. Podání ruky při uzavření obchodu se pokládalo za tak závažné, že se bez
něj smlouva dokonce nepovažovala za platnou! To dokonce přímo vyžadovaly právní příručky z té doby: „Při každé důležitější koupi podávají si strany na znamení souhlasu a uzavření smlouvy ruce. Podání ruky jest vždycky znamením uzavřené smlouvy.“ Nicméně, i taková dohoda musela mít svůj řád. S nástupem školní výuky, v rámci tereziánských reforem
na konci 18. století, kdy se znalost čtení a psaní rozšířila i na vesnice, zavedlo se také pravidlo sepsaných ujednání, písemných smluv. Smlouva se mohla sjednat jako platná jedině
tehdy, kdy ji uzavíraly osoby dospělé, svéprávné a vážené a kdy byla oběma stranami uzavírána vážně, nikoli jen jako pokus nebo žert. Protože v opačném případě nemohla platit.
Stejně tak rušila platnost smlouvy situace, kdy jedna strana nemohla svému závazku dostát,
a to nikoli její vinou, kupříkladu kvůli živelné pohromě. Jako samozřejmost se bralo to, co
dnes je označováno jako „vis maior, zásah vyšší moci“. Říkalo se, že náhoda má také svoje
právo. Člověk, který často nedostál svému slovu, který mnoho sliboval a málo plnil, ten se
netěšil důvěře ve svém okolí. A tam, kde se lidé v těžkých situacích museli spoléhat jeden
na druhého, pak nedůvěryhodnost jednoho byla tíživá i nebezpečná pro všechny. Děti byly
už odmalička vedeny k tomu, aby sliby plnily a neslibovaly tehdy, když nemohou plnit.

Obchodování
Při uzavírání obchodů, při nakupování a prodeji se hodně smlouvalo, hlavně pokud šlo
o hodnotné cenné záležitosti – obilí, dospělé kusy dobytka, koně, vepře nebo hejna husí.
Obilí se prodávalo ve městech na týdenních trzích, dobytek se vodil na trhy výroční, tak
zvané jarmarky. Ale obchodovat nebylo potřeba pouze a jen ve městě na trhu. Menší dobytek, prasata, ovce nebo telátka bylo možno prodávat také doma, na usedlosti, protože vesnicemi neustále procházeli řezníci a kupci. Ti si naději na obchod udržovali už od jara, často na usedlost zašli jen na kus řeči a při tom se stále ujišťovali, v jakém stavu dobytek je
a jakou cenu asi bude mít. S nimi se pak obchod sjednal přímo na statku.
Husy, kterých se na Blatech chovala obrovská hejna, prodávaly hospodyně „husákům“, kteří je na podzim skupovali a pěšky je honili do měst, často i do Prahy. Drůbež, máslo a vejce se prodávaly buďto ráno na trhu, nebo doma hokynářkám; „hokyně“ na usedlosti přicházely s nůší a samy pak koupené zboží odnášely na prodej do města. A naopak, po domech obcházeli podomní obchodníci, kramáři, od kterých domácí mohli koupit kupříkladu textilní součástky, stužky, knoflíky a podobně. Stejným způsobem, podomním obchodem, se prodávala ovčí vlna nebo husí peří. Přitom platilo, že vlnu prodával hospodář
a peří hospodyně. Oba pak utržené peníze používali na nákup důležitých potřeb do hospodářství nebo do kuchyně.
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Když se prodával statek, pozemek, dobytek a vůbec cokoli cennějšího, obě strany dlouze
a důkladně hodnotily koupi a smlouvaly. Ale jakmile se muži dohodli na ceně, podali si
ruku na důkaz uzavřeného obchodu. Prodávající řekl: „Tak dej Pánbůh štěstí“, a kupující
řekl: „Dejž to Pánbůh!“ Podáním ruky byla kupní cena potvrzena. Pokud se cena nevyplatila celá naráz, což také většinou tak bylo, dal kupec prodávajícímu část ceny jako „závdavek“. Kdo závdavek odevzdal, nesměl už od dojednaného obchodu ustoupit bez souhlasu
druhé strany. Pokud to udělal, propadl závdavek prodávajícímu.

To sou koně mí…
Když někdo kupoval od souseda koně, vzal si ho obyčejně tak na deset nebo čtrnáct dnů
na zkoušku. Obě strany se dohodly, že kůň bude vrácen, jestliže na něm kupující najde nějakou vážnější vadu. Proto nechává prodávající, který si je jistý, že prodává dobrého koně,
větší část kupní ceny „stát“, to znamená, že kupující nevyplatí celou cenu, ale kupříkladu
jen jednu třetinu s tím, že zbytek doplatí, když bude spokojen poté, kdy koně vyzkouší. To
ovšem platí jenom o vadách, které nejsou viditelné. Poznat na koni jeho vady, to dokáže jen
zkušené oko, proto při koupi koní byl každý opatrný a pozorný, bral si na pomoc někoho
zkušeného a bylo zvykem, že svoje si při tom řekli i náhodní přítomní. A všechny poznámky bral kupující do úvahy. Pokud koupě proběhla ke spokojenosti obou stran, byl spokojen také čeledín, který se o koně do té doby staral. Zvyk velel vyplatit mu odměnu, tak zvaný „cankelt“ – peníz za uzdu; obyčejně se dával jeden zlatý. S koněm dostal kupující také
uzdu, pokud kupoval hříbě, dostal s hříbětem novou ohlávku, na které si je odvedl domů.
Pamětníci vzpomínali na tak zvaný „litkup“ – když proběhla koupě přímo na trhu, zaplatil kupující pivo nebo kořalku v nejbližším hostinci. Na „litkup“ byli pozvaní také ti, kteří kol dokola radili a pomáhali smlouvat, ale také ti ze známých, kteří se ke koupi naskytli
jen náhodou. Při obchodování doma se ale „litkup“ nepil.

… a kravky taky
Při prodeji krávy se ujednalo, že ji kupující vrátí, pokud nebude dojit nebo když nebude
„stelná“, to znamená když nebude mít tele a zůstane jalová. Pokud se prodala kobyla nebo
kravka s tím, že není březí, ale ona březí byla, pak tele nebo hříbě patří bez dalšího kupujícímu. Ten, kdo je prodal, na ně nemá žádný nárok. Děvečce, která se o krávu starala, dal
kupující také malou odměnu. Říkalo se tomu „vocasný“. Dělalo to zhruba 40–50 krejcarů.
„Litkup“ se nepil při koupi dobytka hovězího a menšího, to znamená při koupi ovcí, telat,
vepřů. S kravkou a s volkem dostal kupující provaz, na kterém si koupené dobytče odvedl domů. Ovce se prodávaly na zvláštních týdenních trzích. Ale koz se to netýkalo, na Blatech se jich chovalo celkem málo a drželi je hlavně domkáři a podruzi. Sedláci o kozách říkali: „Koza není žádný dobytek, ta pojde, kdy chce.“
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Výměny
Sedláci si mezi sebou ledacos také vyměnili. Ale to se týkalo nejčastěji obilí, hrachu či
brambor; zejména tehdy, když některý ze sedláků získal pocit, že je jeho setba vyžilá, ne
dost kvalitní a že potřebuje novou. Pak usiloval o to, aby získal lepší setbu od šťastnějšího souseda. Pokud ale takový šťastlivec byl poněkud tradičnějšího smýšlení, nerad s výměnou souhlasil, protože se věřilo, že s lepší setbou, kterou dá z domu, odejde také bohatství úrody z polí a že si tím zkrátka vyhání štěstí z domu. Jen v mimořádných případech se vyměnily kousky polí či luk, kupříkladu kvůli cestě nebo kvůli zarovnání mezí
a hranic pozemků.

Pachtovné
Pacht, neboli pronájem, se uskutečnil tak, že hospodář, k jehož gruntu náležel příslušný
pronajímaný pozemek, dal kus pole některému domkáři nebo podruhovi na tři roky do
pachtu. Dohodli se spolu tak, že pachtýř dodal mrvu na pole, sedlák pole zoral a zasil,
pak úrodu oba společně sklidili, odvezli do stodoly nájemce, vymlátili a o zrní a slámu
se rozdělili na půl. Pachtýř v takovémto případě neplatil žádné pachtovné, ale byl povinen dodat hnůj na pole, obilí posekat, svázat a vymlátit společně se sedlákem.

Právo v blatské obci
Před tím, než vešel v platnost zákon o obecním zřízení a o volebním řádu, v roce 1864,
kterým se volil starosta a členové obecní rady, stál v čele obce rychtář. Byl volen hromadou, to znamená shromážděním všech sousedů. Volit ho mohli ale jen sousedé gruntovní, do volby neměli co mluvit chalupníci. A čeledíni nebo ženy už vůbec ne! Rychtář
měl ku pomoci několik konšelů, kteří mu pomáhali řešit momentální důležité problémy, které se v obci objevily. Kdykoli nastala potřeba o něčem důležitém se poradit nebo
dát ve známost nějaké úřední nařízení, svolal rychtář všechny sousedy, a to tak, že v neděli dopoledne poslal k nejbližšímu sousedu rychtářské právo. To bylo buďto dřevěné,
nebo ze spletených volských žil, pošitých vydělanou kůží, a ozdobené mosaznými cvočky. Soused právo hned poslal dál ke svému sousedu, ten ho opět poslal dál, a tak to šlo
po celé vsi, až se právo vrátilo zase k rychtáři. „Chodí právo,“ říkalo se.
Právo obdržel nově zvolený rychtář od předešlého, spolu s obecními listinami, obecní
peněžní hotovostí a dalšími důležitými potřebami, jako symbol rychtářského úřadu. Je
doloženo, že ještě na přelomu 19. a 20. století se namísto práva posílala cedulka s krátkou zprávou o svolávání schůze a s údajem, kdy a kde se mají sousedé sejít. Cedulka byla
10

nalepená na dřevěné destičce s držátkem, a když se řeklo „chodí cedulka,“ tak každý věděl, co to znamená, co má udělat a kam má jít. Do hromady, neboli do shromáždění,
směli přijít pouze usedlí sousedé, čili gruntovníci, sedláci. Chalupníci a domkáři sem
mohli přijít také. I když neměli právo volit rychtáře, účastnit se rokování o problémech
obce mohli, měli tak říkajíc hlas poradní. Ale podruzi a čeledíni tady neměli co pohledávat. Hromada se scházela na statku u rychtáře, v neděli odpoledne. K právům hromady náleželo, kromě volby rychtáře, přijímat do služeb obce ponocného, pastýře a obecního kováře, ustanovovat zaopatření chudých příslušníků obce, ustanovit péči o obecní
sirotky, rozhodovat o dočasném užívání obecních pozemků, řešit vážnější rozepře mezi
sousedy a podobně.
Veškerá řízení konala se ústně, bez zapisování. Na důkaz platnosti rozhodnutí si zúčastnění podali ruku a pak už nebylo možné dohodu nějak zpochybnit. Rychtář se volil pouze na jeden rok. V minulých staletích mohl být rychtář ve funkci doživotně, přesto i tak
musel být každoročně potvrzován. Ale od 18. století se stalo pravidlem, že se ve funkci
sedláci střídali jeden po druhém, dokud se všichni ve funkci rychtáře nevystřídali. Voleni ale bývali pouze sedláci, nikoli chalupníci nebo domkáři.

Nový soused
Pokud se přiženil do vsi někdo cizí, dal sousedům sud piva na přivítanou, nebo zaplatil menší částku peněz „do obce“, jak se říkalo, tedy do obecní pokladny. Uvádí se, že
v polovině 19. století šlo zhruba o 10 zlatých. Jednalo se o pozdní variantu starého zvyku přijímání za souseda v minulých dobách, kdy uchazeč musel splnit daleko více náročných požadavků: prokázat znalost hospodaření, znalost křesťanské víry, navíc se musel za něj někdo zaručit, a mezi sousedy se poté hlasovalo, má-li být přijat. I v dobách
tuhého nevolnictví si mohli starousedlíci na vrchnosti vynutit, aby jim do vsi na opuštěný grunt nenasadila někoho, koho oni nechtěli. V těch dobách byli lidé z obce na sobě
skutečně bezprostředně závislí – pokud někdo špatně hospodařil a nemohl zaplatit daně
a poplatky, museli to za něj zaplatit ostatní, pokud se někdo z obce dopustil přečinu vůči
majetku vrchnosti a nebyl odhalen, museli to nahradit všichni, pokud se někdo nevhodně či nemorálně choval, nesla za něj odpovědnost celá obec. Není tedy divu, že v minulosti si dávali sousedé dobrý pozor, koho mezi sebe přijímají. Ale od 2. poloviny 19. století tento zvyk ve většině obcí už zanikal. V obci platily také obecně přijímané povinnosti a závazky – pokud například vypukl v obci požár, bylo povinností každého pomáhat oheň hasit.
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Lidé v obecních službách
Každá vesnice potřebovala mít k dispozici několik živností, bez kterých by byl život obce ob
tížný a hospodaření nemyslitelné. Jednalo se o obecní zaměstnance – především o pastýře,
kováře a ponocného.

Pastýř
Na usedlostech bylo množství dobytka a ovcí, která bylo nutné pást. Hospodáři mohli zajišťovat pastvu svými silami, ale výhodnější bylo pást dobytek všech pohromadě a svěřit ho
jednomu pastýři, kterého si obec vydržovala. Povinnosti pastýře nebyly všude stejné. Ve
větších obcích bylo povinností víc. Pastýř se věnoval dobytku, který patřil sedlákům, ale
kromě toho ještě pečoval o obecní býky, kance a berany ve svém chlévě. Ovce pásl po celý
rok, i v zimě, když nebyl sníh. Ovcí měli tehdy hospodáři mnoho. V každé obci jich bývalo ještě do 19. století na sta, a na jaře k nim přibylo další množství jehňat. Do počátku jara
se mohlo pást na lukách kolem vesnice. Hovězí dobytek se pásl od dubna do října. Ráno
pastýř dobytek vyháněl, v poledne ovce i kravky přihnal zpět a odpoledne vyháněl znovu.
Na podzim, v době havelského posvícení, přihnal naposledy domů v poledne. V následující dny se dobytek v poledne už domů nehnal a pásl se celý den až do večera. Tak se to dělo
až do konce října. Na hovězí dobytek práskal bičem, na ovce vytruboval, a tím také vybízel
hospodáře, aby otevírali vrata statků a vyháněli krávy ven, do stáda. Bič měl dlouhý, pletený
z řemínků kůže a měl do něj zapletenou nit, která byla upředena na Velký pátek. Takový bič
měl chránit dobytek před vlky, a těch, ještě v 18. století, bylo v kraji plno. Po žních, když se
blížil čas k podzimní setbě, pastýř zahnal ovce na úhor nebo na právě požaté pole. Dělalo
se to proto, aby ovce pole sešlapaly, pohnojily a poleháváním také zválely. Tím se pole dobře připravilo pro orbu a následující setbu. Všechno nemohl pastýř zastat sám – míval jednoho či dva pacholky a sviňáčka, pasáčka vepřů.
Pastýř byl zároveň jakýmsi místním zvěrolékařem; pomáhal při telení krav a bahnění
ovcí a radil ve všech nemocech hovězího dobytka. Při léčení dobytka se pastýř ovšem nemohl spoléhat jen na zkušenosti, znalosti bylin a drobné operace. Často se uchýlil k zaříkávání. Uhranutí dobytka zažehnával pastýř podobnou formulí jako baby kořenářky
a zaříkávačky při uhranutí člověka: „Já tobě říkám ponejprv na ourok, nechť jsi už mládenec nebo panna, nebo muž nebo žena, nebo dědek nebo bába. Požehnej tě Bůh Otec,
Bůh Syn a Duch Svatý.“ Při tom musel mít obnaženou hlavu. Potom vzal byliny nasbírané na sv. Jana Křtitele, vysypal je na rozžhavené dřevěné uhlí a nakuřoval dobytče – a
za čtyřiadvacet hodin bylo po nemoci! Tak to alespoň tvrdili staří pastýři. Znali všechny nemoci zvířat, které se objevovaly a léčili je bylinami, zaříkáváním nebo také vypalováním žhavým železem. Na jejich umění závisela také jejich vážnost, protože pastýř byl
sice obecním sluhou, ale byl také člověkem, který měl svoje důstojenství.
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Na jaře, než se vyháněl hovězí dobytek na pastvu, chodil pastýř se dvěma členy obecní rady
a „vrouboval“: šli dům od domu, kde sedláci chovali hovězí dobytek, sečítali jej, dělali zářezy – vruby – na pruty a při tom také ořezávali kravám ostré a špičaté rohy. To ale nedělali zadarmo. Hospodyně jim dávaly tolik vajec, kolik měly krav. Vejce odnesli k rychtářovi, uvařili
je a z obecní pokladny zakoupili sud piva. Pak sezvali všechny sousedy a jedla se vejce s chlebem, s máslem a sýrem a pilo se pivo. Na Zelený čtvrtek vyřezával pastýř beránky a bahnicím
bral ohony; za to dostával od hospodyní vejce. Na jaře, když se prvně vyháněl dobytek na pastvu, dostával pastýř od každého sedláka kus chleba, o velikonocích pak několik vajec, o dožínkách koláč.

Pastýřské vytrubování
Na Štědrý den chodil pastýř dům od domu a troubil pod okny. Bylo to známé a působivé vánoční pastýřské vytrubování, které k atmosféře Vánoc patří dodnes – ale tehdy to bylo vytrubování na živo, se vším kouzlem a případnými trubačskými nedokonalostmi. Pastýř chodíval
společně se svojí ženou a ta do nůše ukládala koledu, kterou od hospodyně dostali – malou vánočku, ořechy, obilí, sušené ovoce, lívance, vdolky a jablka. Pastýř poděkoval a přál hospodáři a hospodyni: „Vinšuju vám šťastné a veselé svátky, abyste je ve zdraví strávili s menšími hříchy a s větší radostí a s nově narozeným Spasitelem v nebi se radovali.“

Bejkova svatba
Za svoji službu dostával pastýř na penězích zhruba do dvaceti zlatých. Na sv. Martina dostával od hospodářů „sejpku“, to znamená, že každý hospodář mu jako odměnu za celoroční péči
nasypal za každý kus dobytka určité množství obilí a hrachu. Kromě toho měl pastýř ještě právo užívat kus obecních pozemků. Louka, která byla určena pro obecního býka, se označovala
jako „bejkovka“. Za pastvu prasat dostával na výkrm sele a trochu peněz. Kromě obilí dostával
od sedláků ještě slámu na podestýlání obecnímu býkovi a kanci a na vlastní strožoky na spaní.
Z hovězího dobytka se sypaly čtyři žejdlíky obilí různého druhu za jeden kus a čtyři
žejdlíky za čtyři ovce. Co se přesypalo, to znamená, co bylo navíc, než na co měl pastýř
nárok, to se prodalo a za utržené peníze se koupilo pivo. Pivo se vypilo o „bejkově svatbě“. Název je odvozen od povinnosti pastýře chovat obecního býka. „Bejkova svatba“
se slavila na Martina, po „sejpce“. Protože v té době dostávali svoji odměnu také kovář
a ponocný, podíleli se také oni na přípravě. Pastýř musel zabít vepře, připravit jaternice
a jelita, zabil ještě berana a nějaké husy. Ponocný dal také husu, a připravila se hostina.
Na „bejkovu svatbu“ přišel každý, kdo „sypal“. Hostina byla bohatá, najíst dostali také
přihlížející a každý hospodář si ještě odnesl domů výslužku. Hostina se připravovala buď
u pastýře nebo u rychtáře. Ale pokud to nebylo možné, uspořádala se tam, kde měli velkou světnici, do které by se vešli všichni pozvaní.
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Kovář
Obecní kovář se stejně jako pastýř také sjednával na rok, a to od počátku léta nebo až od podzimu. Za svoji práci měl k užívání kousek obecní louky a na sv. Martina také dostával od sedláků „sejpku“. Podle dochovaných účtů patřilo kováři za vykování nové podkovy 5 krejcarů,
za renovaci staré podkovy 3 krejcary, za naostření oracího plechu na pluh 3 krejcary, za svaření
ráfu na kolo 30 krejcarů, za nový ráf dostal 80–90 krejcarů, za celkové okování žebřiňáku – to
znamená ráfy na všechna kola, kování na oji a na podjíždích, na hlavách všech kol, vykování
nicohlavů a doplnění dalších drobných kovových spon a úchytů – dostal dohromady 10 zlatých. Za vykování celého nového pluhu s orací deskou mohl dostat až 25 zlatých.

Ceny a mzdy
Aby bylo možné udělat si představu o tom, jaká asi byla mzda v té době, je zde uvedeno několik příkladů cen konce 18. a v průběhu 19. století. V minulých staletích byla cena stříbra
nesrovnatelně vyšší než dnes, zatímco ceny přírodních materiálů a potravin byly ve srovnání
s dneškem naopak mnohem nižší. Cena lidské práce je v současnosti neporovnatelná s úrovní ještě například v 19. století.
1773: mzdy – tesař-mistr denně 20 krejcarů, tesař-tovaryš denně 15 krejcarů, zedník-mistr
denně 24 krejcarů, zedník-tovaryš denně 18 krejcarů
1756: ceny – kopa vajec 20 krejcarů, libra (513,75 g) masa 4 krejcary, měřice (53,55 l) pšenice 125 krejcarů, měřice žita 75 krejcarů, měřice hrachu 120 krejcarů, 16 preclíků – 1 krejcar
1781: cena – kráva 10-15 zlatých
1800: mzdy – denní mzda tesařského mistra 30 krejcarů, jeho tovaryše 18 krejcarů, zednického mistra 30 krejcarů, jeho tovaryše 18 krejcarů. Ceny – kráva 16 až 20 zlatých, husa 26 krejcarů, střevíce kožené 5 zlatých, měřice pšenice 2 zlaté a 30 krejcarů. Z tohoto roku je doložen
případ obce (někde v Čechách, nikoli obce blatské), která si chtěla na své náklady pořídit na
návsi kapli, ve které mohl kněz sloužit mši – vyšlo ji to na sumu 100–110 zlatých.
Rok 1815: mzdy – denní mzda tesařského mistra 54 až 57 krejcarů, jeho tovaryše 42 až
48 krejcarů, zednického mistra 57 až 60 krejcarů. Ceny – slepice 15 krejcarů, kopa (to je
60 ks) vajec 1 zlatý a 20 krejcarů, sud piva 12 zlatých
Rok 1824: mzdy – denní mzda tesařského mistra 45 krejcarů, jeho tovaryše 45 krejcarů, zednického mistra 36 krejcarů, jeho tovaryše 18 až 24 krejcarů
Rok 1828: ceny – měřice pšenice 3 zlaté a 30 krejcarů, měřice žita nebo ječmene 2 až 3 zlaté
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Rok 1843: ceny – kráva 30 až 50 zlatých, měřice pšenice 3 až 4 zlaté, měřice žita 1 zlatý a
50 krejcarů, měřice ječmene 1 zlatý a 20 krejcarů až 2 zlaté 30 krejcarů
Rok 1855: mzdy – denní mzda tesařského mistra 30 až 36 krejcarů, jeho tovaryše 30 až
36 krejcarů, nádeníka 15 až 20 krejcarů
Rok 1859: ceny – měřice pšenice 4 zlaté a 62 krejcarů, měřice žita 3 zlaté a 30 krejcarů, měřice ječmene 2 zlaté a 20 krejcarů
Jeden zlatý se až do roku 1858 dělil na 60 krejcarů; když v tomto roce došlo k peněžní reformě, měl jeden zlatý pak nadále 100 krejcarů. Od roku 1892 se v Rakousku-Uhersku zavedla
korunová měna a 1 koruna byla za 2 zlaté.

Vrubování
Zajímavé je kovářské vedení účtů: seřízlo se prkénko a rozštíplo se na dvě poloviny, aby k sobě
přesně přiléhaly. Když kovář okoval koně, přiložil jednu polovinu k druhé a na obě udělal tolik vrubů, kolik podkov přikoval. Jedno prkénko, na kterém bylo na druhé straně poznamenáno číslo popisné domu hospodáře, si ponechal kovář a druhé prkénko si vzal hospodář, kterému okovaní koně patřili. Když se v průběhu roku prkénko zaplnilo vruby, zaplatilo se všechno dohromady. Vruby se pak vyhladily pilníkem nebo hoblíkem a dělaly se znova, podle další
odvedené práce. Podvádět a měnit nebylo v takovém případě možné – každá nová práce musela být zaznamenána na obou prkénkách současně.
Stejně jako pastýř léčil dobytek, léčil kovář koně: ráno na sv. Štěpána (26. 12.) chodil do všech
stavení, kde měli koně, čistil koním huby, a když to bylo zapotřebí, také jim pouštěl krev.
V každém stavení měl připravenou opálku ovsa jako výslužku za práci – bylo zvykem, že hospodář mu ji nechal, ať už bylo jeho práce zapotřebí, nebo ne.

Kováři, vyzváněj!
Na kovárně byla zvonička se zvonem. Když někdo potřeboval kovářovy služby naléhavě a on
nebyl v kovárně nebo doma, zazvonil na zvon a přivolal si ho. V případě, že se blížila bouře,
která by mohla napáchat škody na úrodě, zvonil na tento zvon kovář proti bouři. Lidé v minulosti tomuto zvonění věřili. Když hrozila bouře, musel kovář zvonit a pastýř musel proti mrakům troubit. Tento zvyk se udržoval velmi houževnatě po celá staletí. Je doloženo písemně, že
pokud se blížila bouře a kovář nezvonil, běželi sousedé ke kovárně a kováře do zvonění nutili!
Pastýř musel troubit – v mnoha obcích měli k takovému účelu velkou mořskou lasturu. Lidé
byli o jejím zázračném působení přesvědčeni! Pokud podobná lastura ve vsi nebyla, pak pastýř
troubil proti mrakům pastýřskou troubou.
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Ponocný
Pokud byl ve vsi ponocný, dostával za svoji noční službu také výslužku – měl právo
na využívání necelého jednoho hektaru z obecních pozemků. Kromě toho dostával
„sejpku“ asi tak dva metráky obilí a na penězích dvacet nebo až třicet zlatých za rok.
Jeho povinností bylo hlídat klid a bezpečí v obci, dávat pozor na případný požár a troubením v noci oznamovat čas. Pokud ponocný v obci nebyl, hlídali čili ponocovali všichni sousedé střídavě. Od stavení ke stavení dodávala se ponůcka, ponocenská trubka zhotovená z velikého volského rohu, a muž ze stavení, na kterém byla řada, musel vytrubovat noční hodiny na návsi. Obyčejně se střídalo ponocování po týdnu.

Služba na vsi
Jedna stará lidová píseň zpívá: „U sedláka dobře sloužit, u sedláka dobře bejt,“ ale nebylo
tak vždycky, a možná by taková chvála byla přílišná. Sedláci neměli jednoduchý život, a jejich čeledínové a děvečky tím méně. Vyžadovalo se po nich hodně práce za malou mzdu.
Děvečky musely pracovat celý den a někdy až do noci, aby zastaly všechnu práci. Ve dne
byla práce v chlévě, na mlatě, na poli, na lukách a všude jinde, kde bylo třeba. Od podzimu do jara se večer až do noci předlo nebo dralo peří. Časně ráno se chodilo na trávu anebo ještě časněji, ještě v noci, budívala hospodyně děvečky, aby šly do lesa na dříví.
Odměna za službu bývala skrovná. Údaje ze starších dob se nedochovaly, ale v 19. století dostávala děvečka na penězích šest zlatých, pět loktů tenkého a pět loktů silného plátna na ošacení, k tomu půldruhé měřice lněného semene, slabší děvečka i méně. Mzda byla ujednána
celoročně. Mimo peněžitou mzdu se dávaly děvečkám také tak zvané „přídavky“, to znamená věci jako punčochy, košile, sukně, šátky a zástěry. Starší děvečka dostávala všechny přídavky, mladší děvečky měly nárok jen na přídavky některé. Ve statku, kde měli dvě děvečky, říkali
o jedné, že slouží „za starší“, a o druhé, že je „za mladší“ děvečku, za mladšinku. Starší děvečky dostávaly dříve k přídavkům také to, že se jim sila na hospodářově poli jejich měřice lněného semena a sázelo se několik brázd bramborů; sklizeň z toho odevzdaly děvečky svým rodičům. Husopasky, malá děvčata, která teprve začínala sloužit a svoji službu zahajovala pasením
husí, dostávala jen stravu a občas nějaké oblečení. Děti z chudých rodin odcházely do služby
brzy – jsou doloženy případy, kdy do služby za husopasku šlo děvče už v pěti letech. Husopasky pásly husy od jara do sv. Martina. Za to dostávaly dva krejcary za jednu starou husu, krejcar
za jednu mladou; kromě toho ještě čtyři „dolky“ (vdolky) za jednu starou a za mladou husu
„dolky“ dva. Vybíraly si je podle potřeby a jak se jim to hodilo.
Čeledínové dostávali za službu v penězích dvacet zlatých a dvě měřice lněného semene.
Zjednanému čeledínu dával se „závdavek“, obyčejně 1 zlatý. Pasák nebo pohůnek dobytka
dostával stravu a ošacení. Vedlejší příjmy byly doslova nepatrné – představovaly pár krej
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1. Dívčice – náves s kapličkou

2. Dříteň – pohled na kostel sv. Dismase
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3. Hlavatce – prostorná travnatá náves

4. Hlavatce – západní strana návsi
18

5. Mydlovary – kaplička na výjezdu k Zahájí

6. Mydlovary – náves se statkem čp. 9
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7. Nákří – pohled od Velic

8. Nákří – pohled z návsi na kostel
20

9. Olešník – barokní stavení

10. Olešník – západní část návsi
21

11. Pištín – náves, v pozadí domy s barokními štíty

12. Pištín – východní část návsi
22

13. Sedlec – pohled na kostel od východu

14. Zahájí – část návsi se studnou
23

15. Zahájí – pohled z návsi na kostel

16. Zliv – původní klenutý most se sochou sv. Jana Nepomuckého
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carů za příležitostnou práci navíc. Někdy si čeledín pomohl „tchořováním“, čili kradením a tajným odprodáváním obilí, ale pokud byl přistižen, se zlou se potázal. Děvečka
dostávala několik krejcarů od řezníka, když se prodával dobytek, a nebo nějaký dárek
od hospodyně za vrcení, stloukání másla. Tomu se říkalo „za pomazánku“. Hospodyně
jí na jarmarku koupila šátek nebo něco podobného. Dělávalo se to tak proto, aby hospodyně nemusela dávat děvečkám pravidelně po stlučení másla jako přídavek ke stravě
chleba pomazaný máslem. Másla totiž také nebylo nadbytek a většina se ho musela nosit
odprodávat na trh, aby byly na hospodářství hotové peníze. Čeledín dostával spropitné,
když byl někam poslán na výdělek – kupříkladu do lesa na dřevo, na odvážení kamene
z lomu, odvezení ryb po výlovu rybníka a podobně.
Stravu měla čeládka u stolu s hospodáři a jídala totéž, co on a jeho rodina. Ve všední den
ráno polévku bramborovou nebo jinou, v poledne brambory s omáčkou, knedlíky bramborové nebo také kaši z černé mouky nebo polévku bramborovou se zelím; večer polévku ze starého sýra, chléb s mlékem a podobně. Když na zimu vystupovala děvečka nebo
čeledín ze služby, dostali od hospodyně veliký koláč pomazaný máslem, posypaný mákem a perníkem. V nové službě pak dostávali na uvítanou bochníček chleba. Děvečky
se stěhovaly ze služby pravidelně na den Mláďátek, 28. prosince. Odebraly se domů ke
svým rodičům na zbývající tři dny do konce roku, aby si spravily, ušily a vypraly svoje ošacení a podobně všechno, čeho bylo potřeba, a aby mohly na Nový rok znovu nastoupit v pořádku do nové služby. Pokud zůstala děvečka na starém místě, chodívala na
tyto tři dny domů také, dnes bychom řekli na dovolenou. Čeledíni se rovnou na Nový
rok přestěhovali od jednoho hospodáře přímo k druhému, většinou žádné dny volna nemívali. Protože bylo pravidlem stěhovat se do nové služby po Vánocích, říkalo se o čeledínovi, který nevydržel celý rok ve službě, že „má časté vánoce.“ Pacholky, pohůnky
a pasáky nebo pasky najímal hospodář, děvečky najímala hospodyně. S čeládkou zacházel hospodář většinou jako se svými, dával jí dobrou stravu, neboť „kdo je dobře krmen,
ten dobře táhne“.
Čeládka se zdržovala při práci a při besedách v téže světnici s hospodářovou rodinou.
Vyžadovalo se, aby hospodář na čeleď dohlížel a vedl ji k dobrému, držel ji v kázni
a netrpěl jí noční toulky, protože se bude z čeládky jednou před Bohem zodpovídat jako
ze svých dětí Za to pořádný čeledín svědomitě sloužil svému hospodáři, poslouchal ho
a zastával se ho. Líného čeledína neměli hospodáři rádi, dávali mu menší mzdu než jiným. Bylo takové žertovné pořekadlo: „Líný zloděj je lepší než líný čeledín.“ Stávalo se
dost často, že na hospodářství sloužil čeledín, který nastoupil do služby jako pasák, někdy ve dvanácti letech, zůstal pak dále za pohůnka, za oráče a pak jako čeledín na hospodářství pracoval a žil po celý život a zemřel na hospodářství jako stařec, po mnohaleté službě. Nebylo také výjimkou, že děvečky sloužily na jednom místě deset až dvanáct
let, až do doby, kdy se vdaly. Není divu, že taková čeleď byla pokládána za člena rodiny.
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S cepem na mlatě
Najímání ženců a sekáčů na žně a mlatců na výmlat obilí se dělo za denní mzdu ke stravě; pracovník dostal pořádné jídlo a po práci, když odcházel domů, dostával ještě pro svou rodinu
zbytky jídel – vdolky, lívance nebo krajíc chleba. O žních se žencům a sekáčům na pole nosilo pivo.
V zimě se obilí mlátilo ručně, cepem ve stodolách. Stodola má obyčejně dvě parny, do každé
se ukládá jiný druh obilí – oves, žito, pšenice nebo ječmen a mezi nimi uprostřed je mlat upěchovaný a utlučený z hlíny. Od mlatu jsou parny odděleny příčkou z trámů a fošen. Nad mlatem je patro ze slabých trámků nebo z kuláčů, kterému se říkalo vodr, sem se ukládalo také
obilí, hrachovina nebo také seno.
Dokud nenastoupily namísto cepů mlátičky, prováděl se výmlat ručně. Byla to práce těžká
a tvrdá. Mlátilo se už od konce podzimu, přes celou zimu až do jara. Při mlácení se snopy shozené s parny kladou do dvou řad, jsou obráceny klasy k sobě. Z klasů se zrno vymlátí nejprve
nahrubo. Tomuto hrubému výmlatu se říká okolkování; z toho také pochází hovorové pořekadlo: Dělat kolem něčeho okolky, to znamená dělat to jenom zčásti a ne načisto, úplně. Okolky se odloží, zrní se odhrne a několik zokolovaných snopů se pak rozváže z povřísel, hráběmi
rozhrnou, a pak se teprve mlátí načisto. Když je jedna strana snopu omlácena, obrátí se a mlátí se strana druhá. Když je vymlácena i ta, snop se vytřese, aby nezůstalo zrní ve slámě. Sláma
se pak sváže do otepi a uloží se na volné místo v parně. Když se mlátí jen ve dvojici, není to
obtížné. Dva mlatci se snadno shodnou. Těžší je ale srovnat rytmus tří, čtyř, pěti nebo i šesti mlatců. Proto se při mlácení opakovaly kratičké říkanky, které na počet slabik určovaly rytmus úhozů. Ve dvou si mlatci mohli říkat: „Šišky vřou, už budou.“ Ve čtyřech se říkalo: „Šišky s mákem, šišky s mákem,“ anebo: „Snop na patře, shoď ho, bratře!“ V pěti: „Husa pečená, husa pečená“ a v šesti: „Buchty do pekárny, buchty do pekárny.“ Držet tempo bylo důležité, protože cep může v rukách nešikovného člověka být nebezpečný – ostatně i tak občas
k úrazům docházelo. Konec konců, cep byl také hlavní údernou zbraní husitů – a jak účinnou!
Mlátilo se od rozbřesku – jak se začalo rozednívat, stáli už mlatci ve stodole. Nemohl se ztrácet čas, protože výmlat trval dlouhé týdny, a myši, jak známo, mají největší hlad po Vánocích.
Aby obilí bylo proti nim chráněno, dávala se do rohů parny sušená divizna. To nebyla pověra,
ale účinný racionální prostředek. Pověrou ale byl zvyk, který určoval, že pokud chce mít sedlák
kvalitní setbu žita, které chce sít na jaře, tak musel v den Obrácení sv. Pavla (25. ledna) obrátit na parně několik snopů ozimního žita spodní stranou nahoru, pak ty snopy vymlátil zvlášť,
samostatně, a vymlácené zrno bude dobrou jarní setbou.
Úplný závěr domlatné představuje vymlácení „starýho“ – tedy snopu, který byl jako poslední
přivezen v létě o žních z pole, nazdobený pentlemi, a byl uložen do komory, kde celou zimu
čekal na výmlat. Na sv. Štěpána se z něj sice trocha obilí vyklepala a odnesla k posvěcení do
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kostela, ale většina obilí ve snopu ještě zůstala. Nyní se tedy přinesl na parnu. Tradice vyžadovala, aby se na domlácení tohoto snopu podílela většina lidí z usedlosti – tedy nejen najatí
mlatci, ale všichni členové rodiny a čeleď. Obilí, které se vymlátí, se přidá do jarní setby, protože v posledním snopu je síla pole a síla úrody, a ta přechází do nové setby! S koncem výmlatu souvisela tradice posledního úderu. Mlatci si dávali pozor, kdo při práci na posledních
snopech uhodí jako poslední – tomu se ostatní posmívali a on musel dát pití. Taktizovalo
se při tom jako při současných vrcholových sportovních utkáních. Zkušený mlatec úmyslně pozdvihl cep, jako by s ním chtěl ještě udeřit, ale v poslední chvíli ho zadržel ve vzduchu a nepustil ho už k zemi. Kdo z ostatních mlatců se tím nechal oklamat a ještě udeřil
sám, zůstal pak tím posledním.
Obyčejně se prý mlatci snažili, aby to vyšlo na sedláka, protože ten se musel nechat vidět
a obstaral pak kořalky na domlatnou víc, než kdyby ji musel zajistit jen některý obyčejný nádeník. Ale sedláci stejně většinou sami obstarávali nějaké pořádné pití a hospodyně
upekla buchty nebo připravila jiné lepší jídlo. A tak se vydatným pohoštěním oslavil konec
výmlatu. Domlatky byly skutečně malou slavností, ale protože práci končila na každé usedlosti jinak, dělal si oslavu každý hospodář sám, nebylo to hromadné veselí celé vsi, jako je
tomu kupříkladu při dožínkách.

Práce řemeslníků
Také takové řemeslníky a živnostníky, jako byli krejčí, ševci, tesaři, zedníci nebo bednáři, si
sedlák bral na práci. Bylo totiž zvykem nechat si potřebnou práci udělat přímo doma. Ve
své dílně tedy řemeslník pracoval také, ale když se jednalo o větší dílo, šel pracovat a bydlet
k sedlákovi. Například když sedlák chystal svatbu, pozval krejčího, který šil oblečení přímo
u něj, stejně tak švec. Taková práce mohla trvat i několik týdnů. Ale řemeslníci to přijímali
rádi, protože kromě sjednané mzdy dostávali zcela zadarmo stravu. Kovář a kolář pracovali
na celoroční účet – práce za celý rok se nakonec sečetla a zaplatila vcelku.

Trhy a podomní obchod
To, co si lidé nekoupili na trzích, dostali doma od podomních obchodníků. Na jarmarcích se kupovalo ve velkém výběru; chodit od krámu ke krámu, prohlédnout si důkladně
zboží, poptávat se po ceně a vracet se tam, kde se to přeci jen zdálo lepší a levnější, dlouze smlouvat a nakonec koupit – to je potěšení z nakupování, stejně tehdy jako dnes. Na
trhu si lidé pořizovali šátky, látku na šaty a tkalouny, prýmky a podobně. Na boty si kupovali kůže a podešve. A pak si pozvali domů krejčí a nebo ševce, kteří všechno potřebné
ušili doma. Od podomních obchodníků nakupovaly doma hospodyně kameninové hrnce,
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říkalo se jim „kameněný“. Namísto peněz jim za ně daly obilí, kolik se ho do kupovaného
hrnce vešlo. Hliněné glazované hrnečky a džbánky, mísy a železné nádobí se kupovalo na
výročních trzích. Jehly, nitě a tkaničky vyměnila hospodyně od podomních hadrářů za nasklízené hadry, kterých se pár kousků během roku na hospodářství sešlo. Kvasnice získávaly
od „kvasničkových“; „kvasničková“ nebo „kvasnička“ dostal za kvasnice místo peněz často
vejce a hrst mouky. Kvasnice se však kupovaly jen před velkými svátky nebo před svatbou.
Pro menší pečení si připravila kvasnice každá hospodyně sama.
Stejně tak hospodáři kupovali doma od podomních obchodníků dřeváky, řešeta, nože, pily
nebo kolomaz. Ale s výjimkou pily nebo kolomazi si uměli hospodáři zhotovit většinu
předmětů sami a kvůli úsporám peněz to také sami vyráběli. Obilí se prodávalo dříve také
jen po domácku obchodníkům, kteří docházeli z blízkých městeček do vsí. Až od přelomu
19. a 20. století se pravidelně vozilo na trhy.
Při nakupování lidé rádi smlouvali, ale pokud něco prodávali, neradi slevili a trvali na stanovené ceně, takže při tom docházelo až ke komickým scénám. Jarmark byl trhem, který
se konal jen několikrát do roka, většinou ve dny církevních svátků. Týdenní trhy se naopak
konaly pravidelně několikrát do týdne a prodávaly se na nich hlavně potraviny, zatímco na
jarmarku se obchodovalo spíše s dražším, méně častým zboží. V 19. století se běžně neobchodovalo se spotřebními předměty, ty si lidé pořizovali většinou na celý život a ani staré
a opotřebované věci nevyhazovali, ale opravovali je a znovu používali.

Svatby na blatech
Pokud otec rozhodne, že chce jít na výminek a přenechá svému synovi hospodářství, vyskytne se hned dost dohazovačů, kteří přijdou říci, kde by byla nějaká vhodná nevěsta. Někdy rodiče, kteří mají dceru na vdávání, sami vzkáží mládenci, aby k nim přišel. Tradiční způsob namlouvání je obřadný a má svoje pevná pravidla. Nápadník přišel s některým
starším zkušeným příbuzným za tou, o které ví, že „je z hodných lidí“, a které rodiče slibují
pěkné věno. Muž, který nápadníka doprovází, se vyptává místo ženicha na poměry rodičů,
na případné věno, popisuje hospodářství ženicha, hovoří o tom, co si pro sebe rodiče nápadníka chtějí vymínit a podobně. Pokud se oběma stranám zdá, že by bylo možné v rozhovorech pokračovat, jde podruhé za dívkou nápadník sám, aby se poznali. Ale většinou
o sobě vědí – znají se od tancovaček, z poutí, z přástek a podobně. Když ženich několikráte
nevěstu navštívil, pozve nevěstiny rodiče, aby se přišli na jeho hospodářství podívat. Pokud
o něj mají zájem, vydá se otec nevěsty s některým svým příbuzným – nejčastěji s bratrem
hospodyně – do ženichova statku. Domácí jim tady ukáží veškeré hospodářství a také pole,
aby se mohli seznámit s jejich kvalitou. Při téhle příležitosti se obě strany zhruba dohodnou
a ženich pak dojde ještě k nevěstě „pro poslední slovo“. Když jsou obě strany spokojeny,
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jede otec ženicha s blízkým příbuzným k rodičům nevěsty „na smlouvy“. Tady se příbuzenstvo domluví o věnu i podmínkách, za kterých přenechá otec hospodářství synovi, jaký
bude výminek, jaké podíly se „vyhodí“ ostatním sourozencům nápadníka a jakým způsobem se věno bude proplácet. Věno nevěsty se dává v penězích, zvířectvu a předmětech. Jedině tehdy, pokud jsou obě rodiny z jedné vsi, může nevěsta dostat také kus louky nebo pole.
Určí se den svatby a podle toho se zanesou ohlášky na faru. Jestli se k sobě snoubenci hodí,
na to se příliš nehledělo. Ženich se sice někdy mohl trochu otci vzepřít a vynutit si změnu, pokud mu dohazovaná dívka skutečně nevyhovovala, ale dívky neměly možnost cokoli namítat. Domlouvalo se jí tak dlouho a vychvalovalo se hospodářství ženicha a nastávající blahobyt, až povolila. „Já tě nenutím,“ říkával otec, „dělej si, co chceš, ale buď si jistá, že
když si ho nevezmeš, nebudu se o tebe starat!“ S tím mnoho pořídit děvče nemohlo. Navíc
jí její okolí neopomínalo připomínat, že děti jsou povinovány svým rodičům poslušností.
Také na věk se u snoubenců příliš nehledělo. Stávalo se, že nápadník byl někdy téměř dvakrát starší než nevěsta. Nápadníkovi bylo po třicítce, děvčeti sedmnáct, osmnáct. Ale vadilo, když se mládenec ucházel o mladší dceru, když její starší sestra byla ještě svobodná. Pokud se mladší sestra vdala dříve než starší, říkalo se, že jí zahodila štěstí do křoví. Když se
svatba domluví, není vhodné ji rušit, jedině snad pokud by vyšly najevo okolnosti, které
nebyly dříve známé – rodina ženicha se dozví, že děvče není poctivé, rodina nevěsty zjistí,
že ženich je opilec, karbaník nebo že je jeho statek zadlužený. U nevěsty se přísně dbalo na
panenskou čistotu. Pokud není nevěsta panna, nesmí jít k oddavkám pod věncem. Na to
si pan farář, který o všem díky zpovědím věděl, dal velký pozor a taková nešťastnice měla
před vesnicí pořádnou ostudu!

Hospodář a hospodyně
Věno nevěsty připadlo ženichovi, který ho použil na vyplacení podílů svým sourozencům.
Za to se nevěsta stávala plnoprávnou spolumajitelkou hospodářství. Na mimořádná vydání získávala hospodyně hotové peníze z odprodeje drůbeže a vajec, také jí příslušel výdělek z mléka, másla, tvarohu a sýrů a v její pravomoci bylo podle potřeby odprodávat mák
a len. Hospodyně měla na starosti vedení domácnosti, kuchyni, péči o drůbež, zatímco věcí
muže byla péče o polní práce, o dobytek, musel zajistit výživu rodiny, sjednával a vyplácel námezdní pracovníky, prodával obilí ze sklizně, kupoval i prodával dobytek popřípadě
také pozemky a řídil čeleď. Byl v pravém slova smyslu hospodářem. Pokud se muž nechal
zastínit svojí ženou a na hospodářství poroučela ona, viděli to lidé neradi, bylo to porušení
navyklého řádu věcí. Však také lidové přísloví říká: „Dobře hospodářství stojí, kde se žena
muže bojí.“ Rozvody byly v minulosti nejen nemyslitelné, ale doslova neznámé.
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Sjednání svatební smlouvy
Otcové usednou za stůl a začnou smlouvat – ve jménu Páně – smlouvat o štěstí svých dětí.
Otec ženichův praví: „Já dám svému synovi statek s pětaosmdesáti korci polí, dvacet korců
luk, deset korců dobře zrostlého lesa; stavení jest nedávno vystavené, živnost bez dluhů; a jaké
jsou pole a Iuka a to ostatní, to se můžete sám přesvědčit. A co dáte vy vaší dceři?“ Otec nevěsty: „Jestli jest tomu tak, jak říkáte, dám své dceři šest tisíc a ty vyplatím tak – po oddavkách polovici a za rok po svatbě druhou polovici, na krejcar.“ Ženichův otec praví: „S penězi byl bych
spokojen, ale musíte ještě něco přidat.“
Otec nevěsty smlouvá: „Já bych nerád co přidával.“
„Jestli nechcete nic přidat, půjdeme pryč. Musili bychom si hledat nevěstu jinde!“
Otec nevěsty rozvažuje. Taková příležitost se hned tak nenaskytne, sedlákův syn vypadá spořádaně, statek je pěkný! Proto se nutí a přidává: „Já řku, přidám tedy tříletou hřebici, nabízeli mi za ni na jaře čtyři sta.“
Otec ženichův: „Ještě něco.“ „Dojnou krávu i s teletem.“
Otec ženicha: „Já slyšel, že máte pěkné ovce, ty my nemáme. Přidejte tedy ještě nějaké ovce.“
„Přidám tedy ještě čtyry bahnice, ale víc nepřidám. To je již všecko!“
Otec ženicha spokojeně pokývne: „To je dost.“
Podají si ruce: „Dej Pán Bůh našim dětem štěstí.“ A smlouva je hotova.

Znění svatební smlouvy
Dnes nížepsaného dne a roku staly se mezi A. K., vlastním synem J. K., sedláka ze vsi D., jakožto
ženichem strany jedné, a B. V., dcerou J. V., sedláka ze S., jakožto nevěstou strany druhé následující až do skutečného církevního sezdání ouplnou moc a platnost dosahující tyto svatební smlouvy.
1. Umínily sobě nadjmenované dvě osoby do stavu manželského vstoupiti. Slibují jeden druhému
lásku, věrnost a upřímnost až do smrti zachovati.
2. Věnuje otec J. V. na místě své dcery B. jejímu nastávajícímu manželi A. K. 6000 zlatých vídeňských čísla, tříletou hřebici, jednu dojnou krávu a čtyry bahnice. Co se týká položení těch peněz, tak se otec J. V. zavazuje polovičku hned po svatbě, druhou polovici za rok po oddavkách úplně vyplatiti.
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Naproti tomu:
3. věnuje ženich A. K. své nastávající manželce B. V. jemu přináležející selskou živnost ležící ve vsi
D. pod číslem popisným 14 v ceně 8000 zlatých vídeňských čísla a ji za spoluvlastnici této jmenované živnosti ustanovuje.
4. Kdyby pak se státi mělo, že by jedna nebo druhá strana s tohoto světa sejíti měla, tak ta na živě
pozůstalá strana po zemřelé všecko děditi má a bude; ale kdyby nějaké dítky pozůstaly, tak mají ony
s pozůstalou stranou stejným dílem o pozůstalost zemřelé poděleny býti.
5. Poněvadž otec a matka ženicha živnost tu synovi svému postoupili, zavazují se manželé A. K.
a B. V. rodičům K. následující výminek dávati a řádně odváděti: 16 strychů obilí, a sice 8 žita,
4 pšenice, 4 ječmena; k tomu 20 strychů brambor, sázet záhon zelí, sít záhon máku; k tomu může
si otec vybrati fůru dřeva na otop, dále věrtel soli; a k tomu jest povinen mladý hospodář starému živiti krávu a čtyři slepice. Co se týká obilí, soli a brambor, zavazuje se syn na čtyrykrát, totiž vždycky čtvrtletně výminek tento odváděti.
K potvrzení toho jsme se nejen vlastnoručně podepsali, nýbrž i dva svědky k podepíšu dožádali.
A slavný vrchnostenský úřad panství V. poníženě žádáme, by přítomné svatební smlouvy do patřících kněh vtělit povoliti ráčil.
Jenž se stalo v S ... dne 9ho července 18 . .
J. H., svědek.
A. K., ženich.
J. N., svědek.
B. V. nevěsta.
J. V., otec nevěsty. J. K., otec ženichův.
Zde naše pojednání o tradičním životě na Blatech přerušíme… Kapitoly „Nové pokolení“,
„Králenské hry“, „Voda je život“ a další najdete v některém z dalších regionálních bulletinů. Zde bychom se také chtěli věnovat „negativním stopám předků“, jakými jsou například
MAPE Mydlovary (zkratka slov MAgnezium PErchlorát) – bývalá chemická úpravna uranové rudy –, která se rozkládá mezi obcemi Mydlovary, Zahájí, Olešník, Nákří a Dívčice, poblíž
města Zliv, cca 20 km od jaderné elektrárny Temelín, Českých Budějovic a Vodňan. Součástí areálu je 286 ha uranových odkališť, která představují jednu z nejzávažnějších ekologických
zátěží v celé České republice.
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MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Monika Hůrská
Místní akční skupina (zkráceně MAS), resp. občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech má 26 členů (včetně členství 2 mikroregionů – Chelčicko-Lhenického a Blata). Zájmové území MAS tvoří venkovský region 16 obcí s 56 místními částmi. Celkový počet
obyvatel činí více než 12 tisíc a zájmové území se rozkládá na 26 624 ha. Území této MAS
se nachází v severozápadní části okresu České Budějovice a sousedících regionech Strakonicka a Prachaticka. Je tvořeno dvěma mikroregiony – Chelčicko-Lhenickým (s obcemi
Chelčice, Libějovice, Malovice, Mičovice, Lhenice a Truskovice) a Svazkem obcí Blata (zahrnující Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary, Pištín, Olešník, Sedlec, Zahájí a Zliv) a obcí Nákří.
Tato místní akční skupina byla založena v únoru roku 2004 na základě iniciativy Chelčicko-Lhenického mikroregionu s vizí využít pracovní metody LEADER ke spojení místních
aktérů s cílem rozvinout venkovský region území MAS. Záměrem bylo především podpořit
rozvoj malého a středního podnikání v oblasti zdejší specifické zemědělské produkce zaváděním nových know-how. MAS je nyní složena z vyvážené skupiny partnerů z různých socioekonomických sektorů území, nadále zůstává otevřenou strukturou a systematicky oslovuje své potenciální zájemce o činnost MAS a program LEADER.
Cílem je podílet se na tvorbě a realizaci integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a vést účastníky partnerství na místní úrovni k vyššímu využití potenciálu jejich území. Záměrem je především zavádění nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí, místní hospodářský rozvoj a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšení organizačních schopností venkovského regionu.

Zkušenosti MAS
V letech 2004 a 2005 se MAS úspěšně zúčastnila programu LEADER ČR, a to s programem Inovace a moderní komunikace – Budoucnost v jižních Čechách (r. 2004) a Inovace
a komunikace – Rozkvět zahrady jižních Čech (r. 2005). V letech 2006 a 2007 realizovalo zájmové území MAS projekt LEADER+,c (osvojování schopností), který byl financován
z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. V roce 2008 byl zrealizován projekt Vzdělávání, který byl spolufinancován EU v rámci Programu rozvoje venkova. V letošním roce se uskuteční 1. výzva k strategickému plánu LEADER (2008-2013)
v projektu Květy, plody a lidé Zahrady jižních Čech.
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Přeshraniční spolupráce
MAS se v letech 2008 a 2009 podílela na dvou projektech spolupráce MAS s obcemi/sdružením obcí Lalling v Bavorsku – první projekt byl spolufinancován EU v rámci Programu
přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko. Další projekt Nacházení společných tradic byl
spolufinancován z Dispozičního fondu ČR – Bavorsko.

Spolupráce s ostatními MAS
Od roku 2004 MAS Rozkvět zahrady jižních Čech spolupracuje se sousední MAS CHANCE IN NATURE – LAG, kterou konzultačně podpořila při přípravě projektu LEADER+.
V roce 2006 se MAS Rozkvět podílela na organizaci a realizaci Prepare Gathering 2006,
Traveling Workshop. V roce 2007 se stala regionálním partnerem projektu Cammini d´Europa pro období 2007–2013 a byla s místní akční skupinou CHANCE IN NATURE –
LAG podepsána partnerská smlouva a zřízena koordinační skupina. V letošním roce jsou
úspěšně realizovány dva projekty Spolupráce v programu PRV, a to Rozvoj lidských zdrojů – Šance pro další rozkvět regionu a Dědictví regionu: po stopách předků. Jedním z výstupů tohoto projektu je i tato brožura.

Tipy na výlet
Znáte písničku, jak sedlák Jakub Kubata dal život za Blata? Jeho pomník, který se stal symbolem celého mikroregionu Blata, najdete u nás – na Dívčicku u Zbudova. Potom se můžete zastavit v Plástovicích, kde vzniklo v rámci programu rozvoje venkova ČR Informační centrum jihočeského selského baroka, zaměřené na architekturu typickou pro toto území. Z Blat zamíříme do Chelčic, jihočeské Vesnice roku 2000. Zde najdeme Památník Petra Chelčického, který je jediným uceleným muzeem toho myslitele v Evropě. V libějovicko-lomecké oblasti se nachází živé poutní místo Lomec s překrásným barokním kostelem
Jména Panny Marie. Okolní krajina tohoto poutního místa vás okouzlí svým klidem a harmonií, která tu vládne po celý rok. Přes Rábín a Krtely se pak mezi sady, poli a lesy okolo zámku Kratochvíle dostanete až na Lhenicko. Přes Lhenicko vedla již v 10. století slavná Linecká stezka, která spojovala Čechy s rakouskými zeměmi a sloužila zejména pro dopravu soli a dobytka. Její zbytky jsou doposud patrny u obce Vodice. Vodice sama o sobě je
vesnickou památkovou rezervací.
Toto je jen několik z mnoha míst, na která bychom Vás rádi pozvali. Ale přijeďte se podívat sami, protože u nás je hezky.
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Die örtliche Aktionsgruppe (abgekürzt MAS), eventuell der
Bürgerverein Aufblühen des Gartens Südböhmen, hat 26 Mitglieder (einschließlich der Mitgliedschaft von 2 Mikroregionen
Chelčice-Lhenice und Blata). Das Interessengebiet MAS bildet
die dörfliche Region von 16 Dörfern mit 56 Ortsteilen. Die Gesamtzahl der Einwohner beträgt mehr als 12 000 Einwohner und die Fläche des Interessengebietes beträgt 266,24 km 2.
Diese Aktionsgruppe wurde im Februar 2004 auf der Grundlage der Initiative der Mikroregion Chelčice-Lhenice gegründet. Das Ziel war, die Arbeitsmethode LEADER zur
Verbindung der örtlichen Akteure zu verwenden, damit die dörfliche Region des Gebietes MAS weiter entwickelt wird. Das Ziel lag vor allem in der Unterstützung der
kleinen und mittleren Unternehmertätigkeit im Bereich der spezifischen örtlichen Agrarproduktion auf der Grundlage der Einführung des neuen Know-How. Die Gruppe
MAS besteht jetzt aus ausgeglichener Gruppe der Partner aus verschiedenen soziologischen und wirtschaftlichen Bereichen des Gebiets. Sie hat offene Struktur und die Gruppe spricht systematisch potenzielle Bewerber an, die sich um die Tätigkeit der Gruppe
MAS und um das Programm LEADER interessieren.
In den Jahren 2004 und 2005 hat sich MAS erfolgreich am Programm LEADER ČR
beteiligt, in den Jahren 2006 und 2007 wurde das Projekt LEADER+,c realisiert. Im Jahre 2008 wurde das Projekt Bildung durchgeführt, das im Rahmen des Programms zur
Entwicklung des Landes durch die EU mitfinanziert wurde.
MAS beteiligte sich im Jahre 2008 an zwei Projekten der Zusammenarbeit der Gruppe
MAS mit den Dörfern/Vereinen der Dörfer Lalling in Bayern – das erste Projekt wurde durch die EU im Rahmen der übergrenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen
der Tschechischen Republik und Bayern mitfinanziert. Das zweite Projekt „Finden der
gemeinsamen Traditionen“ wurde aus dem Dispositionsfond der Tschechischen Republik und Bayern mitfinanziert.
Die Gruppe MAS Aufblühen des Gartens Südböhmen arbeitet mit benachbarter Gruppe MAS Chance in Nature – LAG zusammen und beteiligte sich an der Durchführung
der Maßnahme Prepare Gathering 2006, Traveling Workshop. Im Jahre 2007 wurde sie zum Regionalpartner des Projektes Cammini d´Europa für den Zeitraum 2007
– 2013. Aus der Zusammenarbeit mit LAG Chance in Nature wurden 2 Projekte vorgestellt – „Entwicklung der menschlichen Ressourcen – Chance für weiteres Aufblühen
der Region“ und „Erbschaft der Region: Nach Spuren der Vorväter“. Eine der Maßnahmen dieses Projektes ist auch dieses Taschenbuch.
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The Local Action Group (in short: LAG), or, as the case
may be, Citizens’ Association Southern Bohemian Garden
in Blossom has 25 members (including the membership of
two micro-regions Chelčicko-Lhenický and Blata). The interest area of the LAG is composed of the countryside region including 16 municipalities with 56 local districts. The total number of inhabitants
is more than 12 thousand and the interest area comprises 26,624 ha.
This Local Action Group was founded in February 2004 based on the initiative of the
Micro-region Chelčicko-Lhenicko having the vision of exploitation of LEADER methods to bring local participants together aiming to develop the countryside region in the
LAG area. The purpose was to provide support for development of small and medium
sized businesses in the area of the local specific agricultural production using the implementation of new know-how, in particular. At the moment, the LAG is composed of
well balanced group of partners coming from different social-economical sectors of the
area. At the same time, it remains open structure and systematically addresses persons
potentially interested in participation on LAG activities and LEADER+ Program.
In the 2004 and 2005, the LAG successfully participated in LEADER CR Program, in
the 2006 and 2007 the LEADER1c Project was executed. In the 2008, the Educational
project co-financed by the EU within the Countryside Development Program was realized.
In the 2008, the LAG participated on two projects of the LAG cooperation with municipalities/group of municipalities Lalling in Bavaria – the first project was co-financed
by the EU within the framework of the CR-Bavaria Cross-border cooperation program.
The other project “Finding common traditions” was co-financed from the Dispositional
Fund CR – Bavaria.
The Southern Bohemian Garden in Blossom LAG cooperates with the neighbor LAS
Chance in Nature – LAG, it participated on the execution of the Prepare Gathering 2006, Traveling Workshop. In the 2007 it became the local partner of the Cammini
d´Europa project for the period 2007–2013. Based on the cooperation with the LAG
Chance in Nature two projects were submitted, namely Human Resources Development – Chance for further development of the region and Heritage of the region – In
the track of forefathers. This brochure is one of the results of this project.
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CHANCE IN NATURE – LAG
Jana Benešová
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP vzniklo v roce
2004 v západní části jižních Čech a sdružuje 38 obcí na území tří mikroregionů – Vlachovobřezska, Prachaticka, Čkyňska a několik samostatných obcí. Členy o.s. jsou obce: Bohumilice, Bohunice, Bošice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Čkyně, Drslavice, Dub, Dvory, Hoštice, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lčovice, Lipovice, Litochovice,
Malenice, Milejovice, Nebahovy, Prachatice, Předslavice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Zálezly, Žárovná, Žernovice. Celková rozloha území je 446 km2 a žije zde bezmála 27 tisíc obyvatel. Území dlouhodobě vykazuje společné charakteristiky. Jedná se o oblast Předšumaví, kde
se podmínky geografické, historické ani ekonomické neliší. Oproti jiným oblastem vykazuje
území CHANCE IN NATURE – LAG jednotnost v oblasti silného ekologického cítění, potřeby partnerství a malém využívání inovací.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. Členem sdružení se může bezplatně stát kdokoliv, třeba i jednotlivý občan, pokud má pocit, že svou činností může a chce ovlivnit rozvoj regionu, vnášet do rozvoje vlastní nápady a
kreativitu.
Hlavními prioritami činnosti LAG jsou: partnerství, podnikání, lidské zdroje, a životní prostředí.
V rámci priority partnerství, má LAG zkušenosti s realizací projektů na bázi místního partnerství a to především díky úspěšné strategii LEADER+ s tématem „Využívání know-how a
nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb“. V rámci
realizace strategie bylo podpořeno 28 projektů v celkovém objemu alokovaných prostředků
cca 12,5 milionu Kč. Na projekt LEADER+ navazuje v současné době realizovaný LEADER
2007–2013, v jehož rámci jsou přerozdělovány finanční prostředky úspěšným žadatelům na
území LAG. Souběžně s touto aktivitou probíhá realizace projektů spolupráce s MAS Rozkvět
zahrady Jižních Čech. Prvním z projektů je „Dědictví regionu: po stopách předků“, v jehož
rámci byla vytvořena tato brožura a památník Petra Chelčického v Chelčicích. Druhý projekt
spolupráce „Rozvoj lidských zdrojů – Šance pro další rozkvět regionu“ je zaměřen na vytvoření komunitních center v regionu spolupráce.
Druhou prioritou o.s. je podnikání, které reprezentuje projekt „Cesty Evropy“ realizovaný od
července 2008 a zaměřený na propagaci historických a kulturních památek v regionu a podporu cestovního ruchu. Projekt je v tomto směru přípravou na mezinárodní spolupráci.
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Třetí priorita lidské zdroje je zaměřena mimo jiné na zlepšení poskytování sociálních služeb.
Na základě toho proběhla v roce 2007 realizace projektu „Komunitní plánování sociálních
služeb“, jehož cílem bylo vytvořit místní partnerství poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb a za účasti široké veřejnosti zpracovat komunitní plán sociálních služeb. Výsledkem akce je Katalog poskytovatelů sociálních služeb dostupný veřejnosti na všech obecních úřadech a v knihovnách regionu o.s. Do budoucna by LAG ráda navázala dalším pokračováním komunitního plánování na svém území.
Za poslední prioritu je považováno životní prostředí zastoupené projektem „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti, dovednosti“, jehož cílem je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace vytvořit podmínky pro uplatnění moderních forem výuky
především v oblasti environmentální problematiky, využití interaktivních informačních technologií a udržitelného rozvoje.
V budoucnosti LAG plánuje v rámci čtyř vytyčených priorit realizovat další zajímavé projekty z okruhu obnovitelných zdrojů energie, rozvoje lidských zdrojů a cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hipoturistiky.

Tipy na výlet
Region LAG je z kulturně-historického hlediska zajímavý počtem památek typu hradišť a mohylových pohřebišť, které dokladují osídlení lokality již v dávných historických dobách. Ze
starých sídlišť šlechty můžeme zmínit zříceninu hradu Hus nad Blanicí ze 14. století na ochranu Zlaté stezky. Zámky lze najít ve Vlachově Březí, Dubu, Bohumilicích, Lčovicích, barokní ve Čkyni. Památník reformátora Mistra Jana Husa v Husinci na řece Blanici byl spolu se
sochou Mistra Jana od K. Lidického v roce 1978 prohlášen za národní kulturní památku. Ve
Vlachově Březí je také farní kostel Zvěstování Panny Marie, křížová cesta ke kapli sv. Ducha
či židovský hřbitov, ve Čkyni kromě zámku stojí kostel a židovský hřbitov. Město Prachatice
nabízí návštěvníkům a obyvatelům svoji renesanční atmosféru, zastřenou jen částečně novějšími empirovými přestavbami. Zachovalé historické budovy byly důvodem vyhlášení historického jádra města Městskou památkovou rezervací v roce 1981. Ve středověku nastal důležitý
předěl pro život obyvatel regionu – vznikla Zlatá stezka, která jako součást středověkého dopravního systému ve střední Evropě spojovala české země s Podunajím a se zeměmi na jih od
něj. Místo soli se do Pasova, Lince či Vídně vyváželo vlachovobřezské sukno či lhenické třešně.
Důležitou akcí pro zvýšení potenciálu území v oblasti cestovního ruchu zejména v severní části LAG bylo natočení série filmů režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno... v Hošticích nad Volyňkou. Obec Hoštice je také spojena s odkazem Michala Tučného a každoroční populární
akcí „Stodola Michala Tučného“. Tyto atraktivity lákají do obce a regionu každoročně velký počet turistů.
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Die bürgerliche Vereinigung CHANCE IN NATURE – Lokale Aktionsgruppe wurde 2004 im westlichen Teil Südböhmens
von 38 Gemeinden gegründet und besteht primär aus drei Mikroregionen – Vlachovo Březí, Prachatice und Čkyně. Sie deckt ein Gebiet von 446 km 2 mit fast 27.000 Einwohnern ab.
Schwerpunkte in der Zielsetzung der LAG sind Partnerschaften fördern, Unternehmensförderung, Förderung des Arbeitsmarktes und nachhaltige Umweltförderung.
Im Rahmen der Zielsetzung Partnerschaften fördern realisierte die LAG die Projekte LEADER+: „Förderung von Know-how und neuen Technologien zur Erhöhung der
Konkurrenzfähigkeit lokaler Produkte und Dienstleistungen“. Es wurden insgesamt 28
Projekte für 12,5 Mio. CZK gefördert. Derzeit schöpft man Finanzmittel aus LEADER
2007 – 2013. Zugleich läuft das Projekt „Rozkvět zahrady Jižních Čech“ (Aufblühende Gärten Südböhmens). Für das erste Projekt in diesem Rahmen „Erbe der Region: auf
den Spuren der Vorfahren“ wurden diese Broschüre und das Petr-Chelčický-Denkmal
in Chelčice geschaffen. Ein weiteres Projekt trägt den Namen „Arbeitskraftpotentiale
fördern – eine Chance für die Regionalentwicklung“.
Die Zielsetzung Unternehmensförderung wird in dem Projekt „WEGE EUROPAS“ realisiert. Seit Juli 2008 werden der Fremdenverkehr und die Erhaltung von kulturhistorischen Denkmälern in der Region unterstützt. Eine internationale Fortsetzung ist geplant.
Die Zielsetzung Förderung des Arbeitsmarktes ist vor allem sozial ausgerichtet. Das
Projekt „Gemeinschaftliche Planung von sozialen Diensten“ startete 2007 und möchte
Partnerschaften zwischen Trägern, Beziehern und Zuteilenden auf die Beine stellen. Ein
Katalog von Anbietern sozialer Dienstleistungen, welcher in Gemeindeämtern und Bibliotheken des LAG-Gebiets erhältlich ist, ist ein Ergebnis. Eine Fortsetzung ist geplant.
Der Schwerpunkt nachhaltige Umweltförderung ist im Projekt „Chancen für ländliche
Schulen – Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten“ realisiert. In drei Grundschulen und
gemeinnützigen Vereinen sollen so die Voraussetzungen für moderne Umweltbildung,
interaktiven Informationstechnologien und nachhaltige Entwicklung geschaffen werden.
Die LAG plant derzeit weitere interessante Projekte in den Bereichen erneuerbare Energiequellen und Energiesparen, Förderung des Arbeitskräftepotentials und des Tourismus, z.B. im Sektor Reiten.
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The civic association CHANCE IN NATURE – LOCAL
ACTION GROUP originated in 2004 in the western part
of Southern Bohemia and it associates 38 villages in the locality of three microregions – Vlachovo Brezi, Prachatice,
Ckyne. The whole area of the locality is 446 km² with the
population of 27 thousand people. The main precedence of LAG is: Partnership, Business, Manpower and Environment.
In the frame of the precedence Partnership LAG carried out the projects LEADER+:
„Using Know-How And New Technologies for the Rise of the Competitiveness of Local
Products and Services.“ There were supported 28 projects for ca CZK 12.5 million. Now
LEADER 2007 – 2013 is going on. At the same time the projects with LAG The Flowering of the South Bohemia Garden are in progress. The first project is: „The Heritage of
the Region: Tracking the Ancestors“ in whose frame this booklet and the monument
to Petr Chelčický were made. Another project is „The Development of Manpower – the
Chance for the Other Flowering of the Region.“
Since July 2008 the preference Business has been represented by the project „WAYS OF
EUROPE“ specializing in the publicity of historical and cultural sights in the region
and the tourism. The project will continue in the international level.
Manpower specializes among the others in the improvement of social services. „The
Community Planning of Social Services“ from 2007 wanted to create the local partnership of providers, users and customers of social services. Its result is the Catalogue of
Providers of Social Services available in local authorities and libraries of the region. The
continuation of the community planning is being prepared.
The last preference is the Environment with the project “Chance for Country Schools
– Knowledge, Abilities, Skills”. Three primary schools and non-profit-making organizations make conditions for modern forms of learning in the sphere of environment,
interactive information technologies and sustainable development.
LAG is planning the implementation of the other interesting projects for renewable
resources of energy, development of manpower and tourism, e.g. hipotourism.
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