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Cena 20,- Kč


Do strže spadlo červené auto. „Je řidič živý?“ zvolal jsem nato.
Čekalo nás velké překvapení. Jaké? To si můžeš přečíst v ČTENÍ

Talbotova zatáčka
MUDr. Jiří Marek
Svého času běžel v našich kinech před hlavním programem kratší film o automobilových
závodech. Na silnicích někde v Alpách probíhaly automobilové závody ve velmi obtížném
terénu. Rovné úseky závodní tratě se střídaly s prudkým stoupáním, klesáním a složitými
zákrutami. Bylo to velmi zajímavé a vzrušující. Nechyběly ani hromadné srážky závodníků.
Krátce řečeno – velký nervák. Film se musel opakovat pro velký zájem diváků.
Syn mne přesvědčil, že to určitě musíme vidět. Bylo stále vyprodáno, ale dostali jsme se
tam a bylo to opravdu napínavé a vzrušující.
Za několik dní mě vezl pan Saxl odpoledne sanitkou na lékařské návštěvy. Aby řeč
nestála, vyprávěl jsem mu děj toho filmu. Hlavním hrdinou byl vynikající závodník jménem
Talbot. V jedné zatáčce, kterou na závodním okruhu opakovaně projížděl jako první, jej předjel
nečekaně jeho největší soupeř. Nastal tuhý boj, Talbot si umínil, že musí vyhrát za každou cenu.
Opravdu se mu to v posledním kole podařilo, zvýšil rychlost, ale poslední zatáčku již nezvládl a
zřítil se do hluboké rokle. Měl velké štěstí, že z auta včas vypadl, než začalo hořet a vzápětí
došlo k velkému výbuchu. Od té doby se té zatáčce říkalo Talbotova.
Při mém vyprávění jsme projížděli sanitkou lesním terénem s četnými zatáčkami, do
kopce a s kopce. Řidič byl rád, že něco vyprávím, sám mne o to požádal, když jsme vyjeli, byl
nevyspalý a mohl by zdřímnout. Jinak byl velmi zkušený a zodpovědný, jezdil opatrně a dobře.
Celou noc prý doma vyklízel byt a maloval, protože malíř, který byl objednán, se nedostavil. Jeli
jsme na lékařskou návštěvu do Stříteže.
Projížděli jsme malým lesíkem a v jedné zatáčce jsem najednou vykřikl: „Pozor!“
S kopce se na nás řítilo nějaké auto. Řidič zavolal: „Nohy nahoru a ruce nad hlavu!“ a už prudce
šlápl na brzdu – stáli jsme na samém okraji hluboké propasti, která se objevila za lesíkem, když
jsem otevřel oči. Opatrně jsme vylezli z auta levými dveřmi na cestu. Zachránila nás pěkně rostlá
břízka na kraji propasti, která auto podržela. Najednou bylo ticho, jen jsem slyšel jak mi ještě
buší srdce. Postoupili jsme o několik kroků ke strži.
Tam dole leželo klidně na boku malé červené autíčko Fiat. Přední kolo se ještě trochu
točilo. Řidič nikde, asi se zabil, nebo je v šoku, možná krvácí. Musíme se podívat, kde leží. Našli
jsme na druhém konci pěknou lesní cestu do strže. Jedem k autíčku, za ním jsme objevili trochu
pobledlého mladíka. Vidím, že hýbá rukama i nohama.
„Stalo se vám něco, já vás prohlédnu.“ „Vůbec nic se mi nestalo. Pomohli byste mi
postavit auto zase na kola?“ říká s úsměvem.
Jdeme k autíčku, které si leží na boku v pěkné trávě, zabereme a už zase stojí na všech
kolečkách. Zkouší otevřít dveře, jde to dobře, ještě trochu narovná druhý blatník. Zkouší
nastartovat, motor běží, přidal plyn, autíčko se rozjíždí pomalu po lesní cestě do kopce. Jde to
pomaleji, pomáháme zatlačit. Poslední zamávání, přidává do kopce plyn a odjíždí lesní cestou.
Díváme se za ním a vracíme se k sanitce.
Snad to ani není pravda, jak rychle se vše událo, ani nám nepoděkoval a my jsme mu
nestačili alespoň trochu vynadat! Měl kliku, že dopadl, jak dopadl! A my také!
Kdybychom to chtěli vyjádřit hudbou – mohl by se napsat „Malá lesní serenáda pro tři
muže s velikou klikou“.

Kulturní akce červenec - srpen

12.7. Dva muži v šachu – DS Čelakovský Strakonice – zámecké nádvoří
2.8. Banjo band Ivana Mládka – zámecké nádvoří

Případné další kulturní akce budou plakátovány.



Co je v Čtení, jinde není: Talbotova zatáčka, Občasníček, Slovo starosty, Mladý záchranář,
Němčice ve dvou obrazech, Osudy němčických exklientů, MŠ ve Šmidingerově knihovně,
Bambifest, Branný závod POKOS, Volby do EP, Jednou ty, jednou já, O životě včel, ZOO
Hluboká nad Vltavou, Konec jarní fotbalové sezóny, Věrozvěsti Cyril a Metoděj, Branný den,
Víkend otevřených zahrad, Výlet do Hopíka, Rozloučení s předškoláky, Dějiny rodů

Listování v občasníčku:
1.5. Státní svátek
3.5. Zasedání volební komise na volby do Europarlamentu
5.5. Státní svátek. I u nás se vyskytly přízemní mrazíky
7.5. Lampionový průvod pro děti - pořádal ČSŽ Čestice
8.5. Státní svátek
15.5. Květinový den. Den rodin
18.5. Okrsková soutěž hasičů ve Vacovicích
25.5. Zahájení hasičské sezony - pečení na zámku Čestice
29.5. Tradiční fotografování dětí v MŠ Čestice
1.6.
7.6.
14.6.
15.6.
21.6.
26.6.
28.6.
29.6.
30.6.

MDD. Pochod „O Podlešáckou tkaničku“.
Tradiční školní výlet MŠ Čestice - ZOO Hluboká nad Vltavou
Kapela Visací zámek na nádvoří zámku Čestice.
Slavnosti Slunovratu ná zámeckém nádvoří v Česticích. „Sekáči na mlýně“ se jmenoval
tématický den na Hoslovickém mlýně.
„Jednou ty, jednou já“ – divadelní hra souboru PIKI Volyně v sále Lidového domu.
Rozloučení s předškoláky na nádvoří zámku Čestice a školní zahradě u MŠ. Uskutečnilo
se 7. zasedání zastupitelstva městyse
Poslední školní den. Závěrečný koncert SHŠ Radešov a vystoupení dalších kapel na
nádvoří zámku Čestice
Začíná letní tábor na Kolčavě pro Střelku. O táboře o stavbě srubu se dozvíte v příští čísle
Čtení. Letní kino Čestice - film Po strništi bos.
Už týden trvají tropická horka bez deště.

Občasníček před sto lety
4.5. Při leteckém neštěstí u Bratislavy zahynul M.R. Štefánik.
7.5. Ve Versailles byly německé delegaci předány mírové podmínky.
8.5. porada rusínských národních rad v Užhorodě se vyslovila pro přičlenění Podkarpatské
Rusi k Československu. Bylo zavedeno hlasovací právo pro ženy v Nizozemsku.
21.5. Americká Sněmovna reprezentantů schválila zavedení hlasovacího práva pro ženy.
1.6.

V kanálu v Berlíně bylo nalezeno tělo mrtvé komunistické vůdkyně |rosy Luxemburgové,
zavražděné 15.ledna.
14.6. Uskutečnil se první přelet severního Atlantiku.
15.-16.6.
Volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přinesly
vítězství sociální demokracie.
16.6. V Prešově byla vyhlášena Slovenská republika rad.
21.6. Německá válečná plavidla internovaná v zátoce Scapa Flow (Orknejské ostrovy) byla
potopena vlastními posádkami.
27.6. Byl vydán zákon o zřízení státní univerzity v Bratislavě.
28.6. Ve Versailles byla podepsána mírová smlouva.



S kulturou to v Česticích v létě špatné není.
Kino, koncert divadlo a taky nové ČTENÍ.

Vážení spoluobčané,
nastává měsíc červenec a s ním i doba dovolených a prázdnin. Naši školáci užívají
prázdniny již o týden dříve, a to proto, že byla zahájena rekonstrukce odborné učebny na výuku
přírodních věd, přestavba WC na bezbariérové a montáž schodolezu pro tělesně postižené.
Někteří budou trávit začátek prázdnin na táboře ve Strašicích, kde má oddíl Střelka již po
léta svou základnu. V letošním roce zde došlo k velkým změnám, vyrostl zde totiž nový srub,
jako zázemí pro táborníky. Zahrnuje kuchyni, jídelnu, společenskou místnost apod. Městys
Čestice přispěl na tuto stavbu dodávkou dřeva z obecních lesů a jeho pořezem.

Srub ve výstavbě
V minulém vydání Čtení, jsem Vás informoval o podaných žádostech o poskytnutí
dotací. Byli jsme úspěšní jen částečně, z hlediska velkého převisu žádostí jsme se u většiny
dostali jen na místa náhradníků podpory. Úspěchem však bylo získání dotace ve výši 3,8 mil. Kč
na demolici objektu bývalého vepřína vedle vyhořelé stodoly. Tento objekt je dnes v takovém
stavu, že je prakticky nevyužitelný a samotnou svou existencí se stává i nebezpečným pro své
okolí.
Dále bych Vás chtěl pozvat 2. srpna na zámecké nádvoří. Večer se zde uskuteční koncert
Banjo bandu Ivana Mládka, který doplní svým programem skupina Melodion. Během prázdnin
se bude znovu promítat na zámeckém nádvoří, sledujte tedy bedlivě plakáty, jaké filmy si pro
nás mladí připravili.
10. srpna proběhne na hřišti noční soutěž v požárním sportu, přijďte fandit našim
hasičským družstvům.
Na závěr mě dovolte, abych Vám popřál hezké prožití dovolených a dětem krásné
prázdniny plné zážitků.
Za městys Čestice Milan Žejdl, starosta


Když jsme byli na výletě, psal jsem pohled svojí tetě.
Špatnou náladu jsem měl, ČTENÍ jsem si zapomněl.

Mladý záchranář - okresní kola soutěží DUM a MZ
Dne 15. 5. 2019 jsme byli ve Strakonicích na soutěži Mladý Záchranář. Měli jsme s sebou 2
mladší a 3 starší družstva. V této soutěži byly 2 samostatné soutěže: Dokaž, že umíš (DUM) pod
záštitou HZS a Mladý zdravotník (MZ) pořádaný oblastním spolkem ČČK.
Starších družstev bylo 11 a
mladších 7. V soutěži DUM bylo 10
stanovišť
(např.
střelba,
hod
granátem, hasicí přístroje, džberovka,
uzly, evakuační zavazadlo atd.) a
v soutěži MZ bylo u starších 6
stanovišť a u mladších 5 stanovišť
(např. obvazové techniky, ošetřovala
se různá zranění – krvácení,
zlomeniny, popáleniny, prováděla se
resuscitace, přenos zraněného a
další).
Ráno jeli starší autobusem
v 6.45 hod. a mladší v 6.55 hod.
z Čestic. Do Strakonic jsme dorazili
v 7.20 hod. Sraz s mladšími jsme měli ve staré autobusové hale. Pak jsme se přesunuli do areálu
plaveckého bazénu, kde probíhala soutěž. Začínalo se v 9.15 h slavnostním zahájením a skončilo
se ve 13.30 h závěrečným vyhodnocením. Naše družstva se umístila takto:
Družstvo
Anny Václavíkové: 4.místo MZ, 7.místo DUM
Lucie Kulířové:
6.místo MZ, 2.místo DUM
Terezy Hradecké:
8.místo MZ, 5.místo DUM
Jakuba Valenty:
3.místo MZ, 4.místo DUM
Lucie Zdeňkové:
5.místo MZ, 6.místo DUM
Soutěž se vydařila, i když byla zima, ale byli jsme rádi, že nepršelo.
Zapsala Tereza Hradecká


ČTENÍ má i pro vás přání – užijte si vykoupání
Ne však v potu, ale více v čisté vodě bez sinice.

Němčice ve dvou obrazech
Ten první je z hlediska osobního, více sofistikovaný. Květnová neděle, svátek sv. Jana
Nepomuckého. Ač jsem byl až do čtvrtka v Liberci v práci s mentálně postiženými, v pátek s nimi na
výletě v Drážďanech, v sobotu s klienty na kolech v Českém ráji, neděli jsem pojal jako výzvu, že
v Němčicích musím být. Díky bratrovi, který nás vyzvedl ve Strakonicích, jsme s ním a mamkou mohli
dorazit. Kam? Na Svatou Mši v němčické zámecké kapli, kterou se svojí početnou rodinou umožnil
MVDr. Václav Dlauhoweský. Bylo mi ctí, že mě osobně pozval a přijel jsem moc rád. Byl to pro mě
silný zážitek a zároveň setkání s němčickými, se kterými jsem byl téměř dvě desítky let v kontaktu a
vlastně jsem stále. Část života profesně, ale i osobně. Prostě se nedá jen tak zapomenout, alespoň já to
nedokážu.
Bratr před Svatou Mší fotil bývalou alchymistickou laboratoř v zámeckém parku. Já jsem byl
poctěn setkáním s rodinou Dlauhoweských. Já vím, že tento příběh nekončí a bude pokračovat dál. Vždyť
Dlauhowesští také čekali dlouhá léta, než se jim dostalo spravedlivého odškodnění. Od roku 1948, kdy
jim byl odebrán nejen němčický zámek, ale i další nemovitosti a polnosti až do roku 1990. Budu vždy
rád, když budu zase v Němčicích, je to pro mě návrat na místa, která pro mě hodně znamenají.
Druhý obraz je ten, že letos s klienty současnými, mentálně postiženými, jezdím závody Kolo pro
život. Je to již dvacet let, když jsme byli s němčickými klienty pozváni na první závod prvního ročníku na
vimperský šumavský Vodník. Tradice trvá dál, i když s jinými klienty již dvacet let. Také kousek historie.
Apropó, sledoval jsem v televizi světový pohár v horských kolech z Nového města na Moravě.
Startoval i Jan Vastl, vnuk bývalého němčického starosty a jsem tedy rád, že horská kola jsou spojena
s Němčicemi.
Miroslav Zachariáš
Osudy němčických exklientů
Je to zbytečné opakovat. Jak léta běží, po mém odchodu z Němčic a posléze i celé komunity se
mi i tak někteří „ex“ klienti ozývají. Samozřejmě ti, kteří jsou v životě OK, fungují ve vztahu, pracují a
vedou běžný život, byť s temnou minulostí užívání návykových látek. Od svého období, kdy žili „jinde a
mimo“, se vzdalují a jsou pokorní k tomu, že něco dokázali.
Jedním z nich je Z.O. Po ukončené léčbě v Němčicích v roce 2003 s rituálem měl relaps, proto se
rozhodl ještě pro léčbu v psychiatrické léčebně Dobřany (byla mu zamítnuta žádost o druhou léčbu
v Němčicích a poté doléčování u kladenské patronky Dr. Petrákové na Kladně – Dubí, kde žil v chráněné
bydlení a pracoval).
Našel si náročnou práci ve slévárně a také partnerské vztah, ale zejména se jeho život snoubí
s abstinencí a to absolutní od alkoholu i drog. Přesně si pamatuje datum, kdy „začal“. ¨
2.října po vážném úrazu mu dali morfium, takže nechtěný relaps, za který opravdu nemohl, ovšem
nepřipustil si, že by to mělo fatálnější následky, tedy že by opět musel nastoupit do léčby.
Velmi výrazně vzpomíná na zásadní momenty v jeho léčbě v Němčické terapeutické komunitě,
nejen, že ovlivnila jeho zásadní rozhodnutí žít jinak, bez drog. Ale například když jsme na kolech v rámci
zátěžových programů v Jeseníkách navštívili v České Vsi jeho matku, se kterou se neviděl předchozích
osm let, bylo to velmi rozpačité setkání, ale do budoucna to ovlivnilo zásadně jejich vzájemný vztah.
Dnes se navštěvují, Z.O. tam jezdí na dovolenou, matka zase k němu na Turnovsko. Dále si velmi
výrazně pamatuje na dva závody Kola pro život – na šumavský Zadov a na Kutnou Horu, kam jsem ho
v léčbě vzal. U Kutné Hory si dokonce pamatuje umístění na trati 50 km, ze 750 startujících obsadil 234.
místo. A to je více než 15 let!
V květnu navštívil „ex“ klientskou komunitu na Kladně, která mu rovněž, svým chráněným
bydlením a prací, umožnila úspěšný restart do dalšího života. Do fondu na rozvoj léčebny věnoval 2000
Kč. Má záliby, baví ho navštěvovat koncerty, v Praze, Ostravě a třeba i v polské Wroclawi, rád pracuje na
zahradě a třeba i pomáhá 83 letému sousedovi, rovněž i rodině a v domácnosti. S partnerkou, se kterou je
již 10 let plánuje svatbu.
Má rovněž důležitého kamaráda (K.K.), se kterým se poznal v léčebně v Němčicích. Ten
abstinuje rovněž dlouhá léta, pracuje s léčícími se závislými jako terénní a rodinný pracovník, ale o něm
zase někdy jindy.
Z.O. se opravdu za svůj současný život nemusí stydět, ba právě naopak, může být na sebe hrdý.
Miroslav Zachariáš


Není ČTENÍ jako čtení. My ještě číst neumíme.
Ale za rok, za dva, za tři jistě se to naučíme.

Mateřská škola navštívila Šmidingerovu knihovnu ve Strakonicích
V pátek 24. 5. 2019 se Myšky a paní učitelky z mateřské školy vydaly na výlet do
dětského oddělení Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.
Ráno jsme v doprovodu slunečných paprsků a oblohy bez mráčků vyrazili linkovým
autobusem. Cesta byla příjemná a děti byly šikovné, plné očekávaní, co je asi čeká.
Když jsme ve Strakonicích
vystoupili, vydali jsme se na cestu
městem do knihovny. Šli jsme přes
Strakonický hrad, kde jsme se také
před Rumpálem nasvačili. Poté jsme se
už vydali do knihovny, kde na nás
čekala velice usměvavá a příjemná
paní
knihovnice.
Provedla
nás
knihovou, vysvětlila pravidla, jak se
máme v knihovně chovat, a pozvala
nás na připravený program.
Program byl plný pohádek,
básniček a říkanek. Dokonce jsme si
pohádku také zacvičili. 
Po programu jsme si dali pauzu
a
začali
jsme
ještě
důkladněji
prozkoumávat
celou
knihovnu,
obdivovali jsme rybičky, dětský koutek
s velikou kouzelnou knihou nebo
prolézací pytle.
Po přestávce následovalo čtení
krásné pohádky. Pozitivně naladění, že
vždy vše končí optimisticky, jsme se
vydali do hradní ZOO. Viděli jsme
mnoho zvířat a dokonce jsme nakrmili
kozy.
Poté jsme se již plní zážitků a
trochu unaveni vydali na autobusové
nádraží.
Zde jsme si dali ještě za odměnu
tatranku na dobití energie a vydali
jsme se zpět do školky.
Děkuji všem dětem za vzorné
chování, rodičům za ukázkovou
přípravu na výlet, paní kuchařkám za
přípravu svačiny a všem paní
učitelkám.
Za MŠ napsala Veronika Kalová


Navodit opilost díky brýlím? Zas tak těžké to není.
Zkusila jsem to na Bambifestu a napsala do ČTENÍ.

Bambifest
Dne 24.5. jsme v půl desáté vyjeli do Českých Budějovic na Bambifest. Po příjezdu jsme
si řekli nějaké informace a měli jsme do půl dvanácté volno. Měli jsme možnost si to tam projít a
zkusit
nějaké
soutěže.
Nejvíce nás zaujala zkouška
brýlí, které nám navodily
pocit opilosti. Byla to velká
zábava.
Před
12
h
vystupoval kroužek country
se dvěma tanci a po něm
jsme předvedli náš velký
pěvecký sbor. Zpívali jsme
mnoho
známých
i
neznámých písní. Všechna
vystoupení se nám povedla.
Poté jsme měli volno. Prošli
jsme další spoustu atrakcí a
užívali si celý den. Ve 13 h
proběhlo ve stánku Pionýra
vyhodnocení krajského kola
výtvarky a Clony, hodně
našich dětí se umístilo na předních místech. Ve dvě hodiny jsme mohli jít na rozchod do města,
šli jsme tradičně na Lannovku, kde jsme navštívili řadu obchodů a obchůdků. Po rozchodu jsme
se vraceli zpátky do areálu Výstaviště. Nakonec dne vystoupit Vojta Drahokoupil, na kterého
jsme se všichni moc těšili. Celý den byl nezapomenutelný a moc jsme si to užili.
Zapsala Tereza Krtková




Bambifest i závod POKOS – všeho jsme se zúčastnili.
Ve ČTENÍ se dozvíš i to, jakpak jsme se umístili.

Branný závod POKOS
Dne 24.5. jsme byli v Českých Budějovicích na krajském kole branného závodu POKOS,
který pořádá KVV ČSA. V 7:07 hodin nastoupilo naše šestičlenné družstvo s paní učitelkou
Suchou a dalšími dětmi, na které nezbylo místo v autobusu, do vlaku. Ve Zlivi jsme přestoupily
na autobus, protože byla výluka, a asi v půl deváté jsme přijeli do Budějovic. Hned jsme se
vydali na Výstaviště, kde se konal Bambifest a samotná soutěž POKOS. Po příchodu jsme se
došli zaregistrovat a poté jsme čekali do 10:00hodin, poslechli si nějaké úvodní informace, pak
už byl začátek soutěže.
Celkem bylo 17 silných družstev, tudíž 17 různých stanovišť. Naše družstvo začínalo na
17. stanovišti - orientace mapy a její měřítko, poté jsme šli na 1. stanoviště a pokračovali jsme
přes 2. až k 16. stanoviště. Mezi úkoly na stanovištích patřila např. první pomoc, jízda na raftu,
orientace mapy, silová cvičení (kliky, sedy-lehy, dřepy), testové otázky, střelba, granát a spousta
dalších.
Soutěž
skončila v 12:30
hod. a my jsme si
došli na oběd.
Poté jsme mohli
trávit volný čas
na
Bambifestu
nebo prohlídkou
vojenské
techniky.
Vyhodnocení
proběhlo ve 13
hodin.
Naše
družstvo
se
umístilo na 5.
místě.
Někdo
ještě zůstával na koncert a ostatní jeli domů vlakem před 16 hodinou
Zapsala Adéla Randáková


Letní kulturní akce v Česticích
12.7. Dva muži v šachu – DS Čelakovský nádvoří
13.7. promítání na zámku

2.8. Banjo band Ivana Mládka (ORIGINÁL) – koncert nádvoří
10.8.
10.8.
24.8.
31.8.

promítání na zámku
noční hasičská soutěž na hřišti
promítání na zámku
Memoriál Jaroslava Roučeho v požárním sportu mládeže - hřiště

Volby do Evropského Parlamentu 24. a 25.5.2019
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast

Čestice
541
178
178
176
32,9%

Nahořany Doubravice
109
87
31
33
31
33
31
33
28,44%
37,93%

Počet hlasů – jednotlivé strany
Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
Cesta odpovědné společnosti
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
ČSSD
Romská demokratická strana
KSČM
Koalice DSSS a NF
SPR- Republ.str.Čsl.M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?
PRO Zdraví a sport
Moravské zemské hnutí
Česká suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Sokromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
KDU – ČSL
Alternativa pro Česk.rep. 2017

0
1
0
0
28
2
10
0
12
0
0
3
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
3
5
16
21
10
1
46
0
0
0
1
0
1
0
0
11
1

0
0
0
0
11
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
2
1
0
3
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
3
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0


Ivan Mládek s Banjo Bandem zavítá k nám na zámek.
Kup si v září nové ČTENÍ, dozvíš se tam všechno hned.

Jednou ty, jednou já
V pátek 21.6. 2019 sehrál divadelní spolek Piki Volyně v sále Lidového domu v
Česticích hru Miloslava Pikolona Jednou ty, jednou já. Na banální zápletce vztahů manželských
a mileneckých rozehráli herci řadu úsměvných situací. Důležitou roli v celém příběhu měl
zdánlivě přihlouplý sluha, z jehož vystupování divák pochopí, že to s tou hloupostí nebude až tak
zlé. Mnoho vtipných dialogů, jeho grimasy, posunky, dokonalý výraz v obličeji vystihující právě
nastalou situaci provázely celou hru. Sluha měl nelehkou úlohu. Jak vyhovět záletné paní Ireně a
nepřijít o místo? Je bratranec opravdu příbuzný, nebo je to milenec? Poslouchá vysvětlování,
kýve, že rozumí a myslí si své. Snaží se dobře plnit své úkoly. Celý sál ztichl, když chtěl donést
tác s poháry a vínem na stůl. Nejprve tác položil na podnožku, celou ji nadzvedl, odnesl ke
stolku a teprve pak občerstvení přesunul na stolek.
Jinak se příběh odvíjí jako v jiných hrách podobného typu. Nečekaný příchod manžela,
milencův převlek za ženu, vzájemné osočování manželů z nevěry, přes hádky a příslib daru
manželce až k jakémusi odpuštění. Je to hra pro zasmání a tak tomu také bylo. Po
dlouhotrvajícím potlesku diváci seděli a vypadalo to, že čekají, až sluha René nějakou
průpovídku přidá. Tak třeba někdy příště.
Věra Rodová
Placená inzerce



Přejeme všem čtenářům Čtení pro lidi krásné prázdniny, příjemné
prožití dovolených a načerpání nových sil do další ho studia či
pracovního procesu.


Kytky kvetou, slunko hřeje, včelky lítaj. ČTENÍ přeje
ať se vždycky zadaří poctivému včelaři.

O životě včel
Všechny děti z mateřské školy Čestice se dozvěděly
zajímavosti ze života včel od místní včelařky paní Marie
Vilánkové. Nejprve jsme byli dýmákem začarováni. Pak se po
skupinkách děti chodily dívat, kde žijí včely a jak se jmenuje
jejich obydlí. Tady žijí v krásně vyřezaném úle. Kromě
královny žijí v úle ještě strážci, krmičky, dělnice a trubci. Děti
dostaly informace o užitečnosti včel pro přírodu. Poté si
mohly osahat plástve, ochutnat med a dokonce medové
perníčky. Nejzajímavější pro děti byla ochranná kukla pro
včelaře. Všichni by si ji byli bývali zkusili, ale to bychom tam
byli ještě dneska. Dostali jsme i záludnou otázku, kde se bere
vosk, ze kterého dělají včely plástve. A na to nám musela
odpovědět sama paní včelařka. Nakonec jsme byli osvěženi
vodou z plástve. Na otázku, kdo bude včelařit, se hlásilo hned
několik dětí. Včelařů není nikdy dost.
Děkujeme
paní
Marii Vilánkové za zajímavé
informace ze života včel.
Za MŠ Čestice Švehlová M.

Rozloučení s prázdninami
ČSŽ a SDH Čestice zvou všechny děti a dospěláky na akci "Rozloučení s prázdninami",
která se bude konat 24. srpna na nádvoří a parku zámku Čestice. Akce bude od 14.00 hodin.
Nebude chybět skákací hrad a lezecké stěny od firmy Lezeto Písek. Moc se na Vás těšíme.
Za ČSŽ a SDH Čestice Jana Kubešová



První výlet – to je žůžo. Naše radost byla velká.
Do ČTENÍ to všechno píše naše paní učitelka.

ZOO Hluboká/Vltavou
Je 7. 6. 2019 ráno 7.00 hodin a v šatně obou tříd je už plno dětí. Vypravují se totiž na
školní výlet do ZOO Hluboká/Vltavou. Vše je již sbaleno, batůžky na zádech, můžeme vyrazit
na cestu za poznáním. V autobuse se samozřejmě musí zpívat a tak to děti ze třídy Ježků
„rozjely“. Po příjezdu děti nejprve čekala pohádka a samozřejmě ještě svačina. Poté jsme
procházeli zoologickou zahradou a pozorovali zvířata a ptáky. Některá zvířata se před námi
ukryla, jako třeba medvědi. Velkou radost dětem udělalo, že tygr, s celou svojí rodinkou, se
pěkně vyvaloval v blízkosti dětí, samozřejmě za sklem. A tak ho mohly dlouho pozorovat. A
protože se začalo rychle oteplovat, osvěžily se děti ze třídy Myšek nanukem. Pak nás čekal
naučný program o mravencích a hra Na rezavé a černé mravence. Poté jsme ještě viděli sovy,
vlka, sviště, opice a další zvířata. Děti ze třídy Ježků nejprve vyrazily do zadní části zoologické
zahrady, kde krmily kozy kamerunské. A samozřejmě na ně čekal také tygr, který se v celé své
kráse vyhříval na sluníčku. Prošly a pozorovaly postupně všechna zvířata a ptáky, pak je čekal
naučný program Mravenci a také hra Na mravence. Před odjezdem do školky si ještě
pochutnávaly na nanukách. Snědly se poslední zásoby dobrot z domova a šlo se k autobusu. A co
myslíte, že dělaly děti ze třídy Myšek? Spaly a to všichni. Sláva, nazdar výletu, nezmokly jsme,
už jsme tu!
Děkuji rodičům za stálou přízeň, kterou nám projevovali během celého školního roku.
Děkuji za sponzorské dary věcné i peněžité. Moc se hodily papírové kapesníky, které jste všichni
přinesli na začátku školního roku a kterými nás dále zásoboval po celý rok jeden tatínek.
Krabice izolepy se také využije. Moc si vážíme výtvarného materiálu od Kulturního spolku.
Převleky na masopust byly nejmilejším vánočním dárkem. Laminovačka a též finanční
sponzorský dar pro obě třídy, za který jsme koupily dětem nanuky, ve třídě Myšek zvířátka na
výletě. Děkujeme za omalovánky a též zpracování vánočního a masopustního DVD, papíry na
kreslení a za vajíčka na vánoční perníčky. Děkujeme všem rodičům za sladké dobroty, kterými
jste nás zásobovali
během
celého
školního
roku.
Děkujeme
také
Vlažným
za
pozvání
na
pískoviště a na
prohlídku čerstvě
narozených
kůzlátek.
A
nakonec
děkuji
Ondrovi Pilnému,
který pro
nás
několikrát za rok
vypaluje videa pro
děti. A že jich není
málo. Pro 50 dětí.
Vážení
rodiče, přejí Vám i
Vašim
dětem
pěkné prožití léta, hezkou dovolenou, dětem krásné prázdniny a v září zase na viděnou.
Za MŠ Čestice Bc. Švehlová M.



V ČTENÍ píšou o všech družstvech, takže už je celkem jisté,
že příští rok zúčastní se všichni naši fotbalisté.


Také na úřad městyse se
přišli rozloučit letošní
deváťáci. Tak přejeme hodně
štěstí v dalším školním životě.

Konec jarní fotbalové sezóny
Červen je měsíc, kdy končí fotbalové soutěže. TJ Čestice hrála v sedmi soutěžích. Je to
mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci, dorost, muži a soutěž 35+. Žáky a dorost máme
společně s Volyní.
Koncem srpna začne nový ročník fotbalové soutěže. Čestice se opět zúčastní všech
vypsaných soutěží. Navíc společenství Čestic a Volyně v mladších a starších žácích bude hrát
také krajský přebor. Osmou skupinku tvoří chlapci z mateřské školy, kteří chodí trénovat 1x
týdně.
Velká změna nastává v údržbě hrací plochy. TJ zakoupila traktůrek na sečení za 77 000
Kč (obec poskytla 50 000 Kč). TJ se bude o hrací plochu starat sama. Pro traktůrek zakoupila TJ
plechovou
garáž.
V nejbližších dnech bude
zhotoven také vrt, který by
doplňoval vodu do již
zabudované nádrže na 7
kubíků. Pak zbyde poslední
důležitý krok – zalévání hrací
plochy, které by eliminovalo
rozmary počasí. Zajistilo by
to kvalitnější hrací plochu,
kterou kromě TJ využívají
také hasiči, Základní škola a
Střelka.
Na snímku jsou kluci
z mladší a starší přípravky
s trenéry.
Někteří
hráči
chybějí.
Čtenářům
přejeme
pohodové prázdniny plné sportu a aktivního odpočinku
Václav Rada



ČTENÍ doufá, vlastně věří, že držíte pitný režim.
Ne chmelovou pochoutku, ale vodu z kohoutku!

Věrozvěsti Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863.
Pátého července slaví Česká republika, Slovensko a římští katolíci v některých zemích Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poprvé byly na tento den stanoveny oslavy tisícího výročí
příchodu soluňských bratří v roce 863 na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka
papežem Piem IX.
Proč zrovna 5. červenec
Je však třeba poznamenat, že toto datum nemá zřejmou souvislost se životem svatých Cyrila
a Metoděje, ba ani s cyrilometodějstvím obecně. Hlavními důvody pro přesun se stala nevhodná
roční i liturgická doba dřívějšího data – 9. března –, jakož i vzrůstající kult Jana Husa, datum, jehož
upálení si připomínáme o den později – 6. července. Třicátého září 1880 papež Lev XIII. okružním
listem Grande munus vyzdvihl zásluhy obou apoštolů Slovanů a rozšířil jejich svátek na celou
římskokatolickou církev.
Slovanské pravoslavné církve slaví Cyrila a Metoděje 11. května podle pravoslavného
kalendáře (24. květen podle občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na
Velkou Moravu přišli. Historicky je však doloženo pouze to, že se tak stalo na jaře 863.
Roku 862 vyslal velkomoravský kníže Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelu
III. se žádostí o vyslání biskupa a učitele, jenž by na Velké Moravě položil základy církve nezávislé
na franských biskupech. Obyvatelé Velké Moravy se sice již seznámili s církevním učením
misionářů z Východofranské říše, ale Rostislav v obavách z politického a náboženského vlivu
Východofranské říše nechal franské kněze vyhnat, a Morava tudíž postrádala duchovní.
Císař a patriarcha Fotios Rostislavově žádosti vyhověl a pro znalost jazyka pro misi vybral
Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Během příprav Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro
slovanský jazyk a spolu se starším bratrem Metodějem přeložil do staroslověnštiny liturgické knihy
nezbytné pro konání bohoslužeb. Konstantinovi se připisuje sestavení Proglasu, předmluvy ke
staroslověnskému překladu evangelií
Osvětová činnost soluňských bratří
Na Velkou Moravu dorazili oba bratři na jaře 863 – Konstantin patrně v hodnosti
presbytera/kněze a Metoděj asi jako jáhen. Díky autoritě a organizačním schopnostem obou
výjimečně vzdělaných a erudovaných bratrů a ovšem také díky podpoře poskytnuté knížetem
Rostislavem jejich misie triumfovala.
Konstantin s Metodějem kromě prosazení staroslověnštiny coby bohoslužebného jazyka
sestavili rovněž Zákon sudnyj ljudem (Soudní zákon pro laiky), nešetřící lidi, kteří nepřijali
křesťanství, a svolávající hrom a blesky na ty, kdo konali pohanské oběti či přísahy.
Životopisy slovanských věrozvěstů
Svatý Konstantin, zvaný Filozof, se narodil roku 827 v řecké Soluni a náležel k
tehdejším nejvýznačnějším učencům. Byl skvělý teolog, polyglot a řečník. Působil jako profesor
filozofie a vedl úspěšně několik zahraničních nábožensko-politických misí i řadu teologických
disputací. Několik let strávil v klášteře společně se svým bratrem. Mnichem se stal teprve krátce před
smrtí v Římě, kde vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril, pod nímž je znám u nás. Zemřel
14. února 869 v Římě.
Svatý Metoděj se narodil roku 813 stejně jako jeho bratr v Soluni a v mládí pracoval jako
byzantský státní úředník. Během společného pobytu v klášteře s Konstantinem se stal bratrovým
nejbližším spolupracovníkem, s nímž ve službách mocné Byzance podnikal zahraniční mise. Po jeho
smrti se chopil vedení velkomoravské misie, čímž završil společné dílo. K Metodějovým největším
úspěchům patří zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, v níž se stal prvním arcibiskupem. Zemřel 6.
dubna 885 ve Velkomoravské říši.
Roku 1880 papež Lev XIII. oba bratry svatořečil a v roce 1981 je papež Jan Pavel II.
prohlásil spolupatrony Evropy. Zároveň jsou hlavními patrony Moravy. (převzato z internetu)




Dva muže nic nepokoří, otevřou však k smíchu branku.
ČTENÍ vás zve na nádvoří našeho krásného zámku.

Branný den
Ve středu 16. června se na naší škole uskutečnil tradiční Branný den, který je
vyvrcholením celoroční branné činnosti. V rámci dopoledne proběhly dvě soutěže – Mladý
záchranář – Dokaž, že umíš a branný závod v rámci POKOS (příprava obyvatelstva k obraně
státu). Některá stanoviště nám připravili členové HZS Strakonice, ostatní zajišťovali pracovníci
školy a žáci 9. třídy, kteří se na branné přípravě podílejí i vedením přednášek o CO a první
pomoci. Žáci se na stanovištích setkávali s nejrůznějšími úkoly – střelbou ze vzduchovky, hodem
granátem, první pomocí, prací se džberovkou, hasicími přístroji, přivoláním záchrany,
rozděláním ohně, testy
fyzické
zdatnosti,
topografií, luštěním
šifer a hlavolamů a
mnoha
dalšími.
Soutěžilo se ve třech
kategoriích: 1. - 2.
třída, 3.- 5. třída a 6. 8. třída a nejlepší 5-6
členná
družstva
získala
drobné
odměny a nanukové
dorty.



Blahopřejeme všem, kteří se v měsících červenci a srpnu dožívají významného životního jubilea a
do dalších let přejeme jen to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a osobní pohodu

paní Jana Kubešová z Čestic
55 let
pan Milan Kvapil z Hořejšic
55 let
pan Vladimír Kačmár z Čestic
50 let
pan Karel Novák z Hořejšíc
90 let
pan Antonín Pomahač z Prkošína
75 let
paní Anna Jedličková z Čestic
70 let
pan Zdeněk Pavlík z Čestic
88 let
paní Hana Zámečníková z Čestic
55 let
paní Helena Zámečníková z Čestic
65 let
pan Václav Kozák ze Střídky
60 let
paní Růžena Ledererová z Dřešína
89 let
pan František Taryně z Nahořan
86 let
paní Marie Svátová z Čestic
95 let
paní Božena Pilná z Čestic
85 let
pan Antonín Havlíček z Čestic
80 let
pan Jiří Mls z Dřešína
50 let
paní Marie Vávrová z Čestic
70 let
pan Jiří Šejna z Čestic
55 let




Mámo, táto, strejdo, teto! ČTENÍ přeje pěkné léto.
Dětem o prázdninách ještě hodně slunce, trochu deště.

Víkend otevřených zahrad 2019
Průvodcem parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již X. ročník Víkendu otevřených zahrad
ve dnech 8.-9.6.2019.
Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden &
Squares Weekend) a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se
pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely
3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá.
Víkend otevřených zahrad otevírá
běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním
dává novou dimenzi poznání a netradičních
zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici
v celé Evropě a stává se jedním z hlavních
šiřitelů osvěty o klenotech zahradního umění.
V České republice se do Víkendu otevřených
zahrad zapojují jak běžně nepřístupné
zahrady, tak i parky a veřejná prostranství,
které se v průběhu dvou dní snažíme
veřejnosti představit jiným způsobem.
Obvyklou
formou
jsou
komentované
prohlídky doplněné dalším kulturním
programem.
Co je cílem akce?
Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře,
parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a
tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.
V letošním
školním roce jsme
se opět zapojili do
této
celorepublikové
akce, naši zahradu
jsme otevřeli pro
veřejnost v pátek
7. června. Kromě
volné
prohlídky
školní zahrady byl
pro
hosty
připraven
doprovodný
program z činnosti
našich kroužků a
tříd a různé druhy občerstvení - občerstvit se u ohně při opékání špekáčků nebo okusit sladké i
slané dobroty a přírodní nápoje.
M. Linhartová, L. Suchá ZŠ Čestice



Na nádvoří proběhlo slavnostní rozloučení.
A tak paní učitelka napíše to do ČTENÍ.

Výlet do Hopíka ve Strakonicích
Ve čtvrtek 30. května jsme se jako celá třída „Ježků“
vypravili společně do „Hopíku“ ve Strakonicích. Cesta tam i zpět
byla pro děti velkým zážitkem, protože jsme jeli linkovým
autobusem. Přímo v prostorách tohoto hopsária čekalo na děti
spoustu nafukovacích atrakcí, různé prolézačky, hry s míčky.
Velkým zážitkem pro všechny byla jízda na různých typech
autíček po celém prostoru „Hopíka“. Odměnou za pěkně strávené
dopoledne byla pro děti příjemná svačinka v podobě smažených
hranolek s kečupem či tatarkou. Tento výlet byl zorganizován
jako překvapení k MDD. Všem se nám tam moc líbilo a určitě se
sem zase vrátíme.
Za třídu "Ježků" Jana Kubešová, Bc. Eva Žejdlová
Rozloučení s předškoláčky
Ve středu 26.6. proběhlo na nádvoří zámku Čestice slavnostní rozloučení s předškoláky.
Děti ze třídy „Ježků“ si společně s paní učitelkami připravily pro rodiče a své blízké kulturní
vystoupení. To letošní se neslo v duchu narození, postupného růstu dítěte v jeslích, školce a
škole. Po vystoupení byly předškoláci ošerpováni panem starostou M. Žejdlem. Obdržely také
pamětní list na tento den, jako dárek CD „Památkovník“, balíček školních potřeb. I když bylo
opravdu velmi slunečné a horké odpoledne, návštěvnost dospěláků byla veliká. Celá akce pak
pokračovala pěkným programem na školní zahradě u MŠ. Tady si děti a rodiče opékali buřty,
ochutnali spoustu dobrot, sladkostí a ovoce, které rodiče připravili. Nechyběl ani kulturní
program divadla „Řimbaba“ z Plzně plný soutěží a pěkných písniček. Velké poděkování patří p.
starostovi M. Žejdlovi za koupi CD "Pohádkovník" a balíčku školních potřeb, p. ředitelce Mgr.
M. Kalové za zaplacení krásných šerp a zajištění špekáčků pro všechny. Provozním
zaměstnankyním p. Kozákové a p. Janoutové za zajištění organizace při občerstvení a přípravy
zahrady, p. K. Zdeňkovi za výrobu ohniště a zajištění dříví, p. Kozákové za zajištění dříví. P.
Tuškovi děkujeme za natočení videa z rozloučení a všem rodičům za zajištění občerstvení.

Všichni jsme si společně užili krásný den. Tak zase za rok.
Za třídu "Ježků" Jana Kubešová, Bc. Eva Žejdlová


Buzice či Paštiky. Je v tom rozdíl veliký?
Možná je a možná není. Někdy neví ani ČTENÍ.

Dějiny rodů (pokračování)
Josef Vichr
Buzičtí z Buzic
Buzičtí z Buzic byla vladycká rodina pocházející z Buzic,
východně nedaleko Blatné. Jejich znakem byl štít, křížem rozdělený.
Prvé pole bylo černé, čtvrté stříbrné a ostatní dvě byly černé barvy.
V klenotu byly tři korouhvičky, někdy tři péra. V 15. století se rod
rozšířil, ale i zchudnul. V té době žili Jan (1446 - 1458), který zemřel po
roce 1489, Václav Buzický, který zemřel roku 1474, Petr a Bohuslav,
bratří. Dále žili dva Buzkové, mladší a starší.
Předky Buzických z Buzic byli bratři Předota Němec v letech
1384-1397 na Buzicích a Pešík v letech 1384-1399 v Písku. Pešíkovým
synem byl Bušek z Buzic. V 15. století žilo několik příslušníků rodu, u
kterých nelze poznat jejich spojitost. Byl to Jan z Buzic, zemřelý roku
1480 a pochován v paštickém kostele. Václav zemřel roku 1474 a také
pochován v paštickém kostele. V téže době žili dva Buzkové. Bušek
starší byl roku 1469 purkrabím na Zvíkově a zemřel po roce1473. Bušek mladší roku 1471 byl
v Nihošovicích u Volyně a zemřel po roce 1498. Jeho manželkou byla Do rota z Kostnik.
Z manželství se narodil Václav, Jan a Zdislav. Václav Buzický byl v letech 1505-1536 ve Volyni
a jeho manželkou byla Ludmila z Leskova. Zdislav byl roku 1537 také ve Volyni. Jan Buzický
byl v letech 1505-1537 ve Volyni a roku 1529 purkrabím ve Strakonicích. Jeho manželkou byla
Dorota z Branišova. Z manželství se narodil Jindřich a jeho manželkou byla Mariana Přechovská
ze Lčovic, Čkyně a Čestic. Kryštof Buzický se stal mistrem u Viléma z Rožmberka a zemřel
roku 1567 v Krumlově. Mikuláš Buzický roku 1556 držel Stražovice u Budějovic.
Alexandr Buzický byl v letech 1499-1503 purkrabím ve Strakonicích a roku 1507 ve
Volyni, kde vlastnil dům. Roku 1521 byl hejtmanem v Třeboni. Ve službách Rožmberků byl
také Jan a Vilém Buzičtí. Vilém byl roku 1517 v Miloňovicích, roku 1524 v Jiníně. Jeho
manželkou byla Johana z Mladějovic. Z manželství se narodila dcera Markéta, provdaná za
Jetřicha Stacha z Hřivec, který roku 1531 byl zabit. Ze synů Zikmund, Bohuslav, Zdislav
Václav, Jan a Vilém. Zikmund zemřel roku 1524 a manželkou byla Kateřina ze Žihobec. Jejich
dcera Kateřina se provdala za Apolona ze Žihobec. Jan Buzický byl roku 1529 purkrabím ve
Strakonicích. Václav Buzický držel Miloňovice v letech 1541-1547. Jeho manželkou byla
Kateřina Kořenská z Terešova, pochována v Jinínském kostele. Václav Buzický před smrtí
(+1557) odkázal Miloňovice dcerám Lidmile a Markétě. Z Oldřichovského statku na Písecku
utvořil nápadní statek pro celý rod. Lidmila byla provdána za Jana Deyma ze Stříteže.
Oldřichova se ujal Bohuslav Buzický, který roku 1548 koupil ve Stříteži statek, kde byl ještě
roku 1570. Pravděpodobně jeho syn Bohuslav statek držel v letech 1548-1578 a roku 1566 byl
hejtmanem Bechyňsakého kraje. Ze svazku s manželkou neznámého jména se narodila Johanka,
která se provdala za Mikuláše nejstaršího Měděnce z Ratibořic. Jejich syn Bohuslav byl
počátkem 16. století na Stříteži. Jeho bratr Václav zemřel v letech 1596-1599. Jeho manželkou
byla Žofie Vrábská z Vrtby.
Počátkem 17. století se rod rozdělil na dvě rodové větve: Přeruběnickou a na Stříteži a
Oldřichově. Jan Buzický mladší byl v letech 1585-1601 na Oldřichově. Jeho manželkou byla
Kateřina Měsíčková z Výškova. Zdali v manželství vzešli potomci, není známo. Václav
Buzickýzbyl v letech 1564-1601 na Přerubenicích a Stříteži. Manželkou byla Marie Víthová ze
Rzavého. Z manželství se narodila dcera Benigna Dorota, která byla dvakráte provdána. Prvním
manželem byl Adam Chobotický z Ostředka a druhým manželem Bohuslav Dvořecký
z Olbramovic. Benigna Dorota roku 1620 koupila dům v Táboře od Ladislava Víthy ze Rzavého
na Paračově.


Oldřich držel Čekanice. Chceš si o nich přečíst více?
Nic snazšího není. Jen si koupit ČTENÍ.

Čekanice
Nejstarší majitel Čekanic z roku 1274 byl Oldřich, patron místního kostela. Vladykové
z Čekanic měli ve znaku dva klíče, zuby vzhůru obrácené. Ve 14. století bylo v Čekanicích
několik vladyckých dvorů. Po Oldřichovi z Čekanic následoval Václav, který roku 1361 uzavřel
smlouvu s klášterem ve Zderazi o hranice svého pozemku. V roce 1370 byl v Čekanicích Ryneš,
roku 1380 Ježek a roku 1381 Předota. K roku 1382 je zaznamenaná zpráva o odúmrtí statku po
Mikuláši z Čekanic. Statek připadnul Častovojovi až po soudním rozhodnutí. Marš zemřel roku
1395 a zůstala po něm dvě popluží a dvůr. Roku 1472 vlastnil Čekanice Přibík Višně z Větřní a
po roce 1473 se Čekanice dostaly do majetku Korbelů z Bukové, stejného erbu jako Lažanští
z Bukové, tj. v červeném štítu s kusem vozového kola s náboji a dvěma písty a loukotí stříbrné
barvy.
Jiří Korbel z Bukové před rokem 1540 prodal polovinu Čekanic a pustý dvůr v Košicích.
Po smrti Jana Korbela došlo k rozdělení Čekanic na dvě poloviny. Majitelem se stal Václav
Muchek z Bukové a Jiřík Kalenice z Kalenic, který roku 1536 byl na Škvořeticích. Roku 1543 si
na šest let pronajal Hvožďany.
V roce 1540 díly Čekanic koupil Přech Popovský z Bezejovic. Přech Popovský měl
jedinou dceru Magdalenu provdanou za Kryštofa Skuhrovského ze Skuhro va a tak se Čekanice
dostaly do tohoto rodu. Kryštof Skuhrovský zemřel roku 1560. Po něm dědili synové Václav,
Smil a Mikuláš (+1570), Jan a Oldřich a dcery Anna a Barbora. Václav zemřel roku 1574, Smil
roku 1601 a manželkou byla Benigna z Říčan. Mikuláš a Jan zemřeli bez potomků.

Zámek v Čekanicích
Před smrtí Mikuláše Skuhrovského převedli na sebe jeho podíl a roku 1571 prodali tvrz a
dvůr Čekanice Janovi Řepickému ze Sudoměře. On přečkal bratra Mikuláše a majetek odkázal
manželce Anně z Jilmanic a po ní byl majetek převeden na bratra Šebestiana Chvala Řepického.
V roce 1580 měl Čekanice Šebestian Chval a jeho manželka Markéta, rozená ze Sán. Po něm
držel Čekanice jeho syn Adam Řepický, zemřelý kolem roku 1588. Z počátku drželi Čekanice
synové Adama Řepického, Adam Ctibor, Jan, Michal Zdeněk a Karel Vladislav. Pro zadluženost
statku rozhodnutím zemského soudu byly Čekanice prodány. Koupila je roku 1588 Kunka
Řepická, vdova po Adamovi Řepickém.
(redakce neručí za správnost jmen a názvů – pouze opisováno)
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