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Prázdniny končí a nový školní rok je za dveřmi. Pro bezproblémové zařazení dětí do 

základních a mateřských škol na území SOSP bylo v zájmu rodin s dětmi zřízeno na základě 

obecních vyhlášek několik školských obvodů ZŠ i MŠ se zřizovateli škol v Katovicích, 

Střelských Hošticích, Volenicích a Strakonicích. Za několik dní usednou do školních lavic 

v těchto zařízeních stovky dětí, aby dále rozvíjely své schopnosti a zvyšovaly své základní 

vzdělání. Přejeme jim úspěšný školní rok.  

                                                                  Jiří Janus, předseda svazku 

 

 

V letošním roce světily své obecní symboly, t.j. znak a vlajku, dvě členské obce svazku: 

VOLENICE 

                                         
Symbolika: Zlaté mlýnské kolo na modrém poli odkazuje na Koce z Dobrše,  černý klíč na zlatém poli odkazujuje na pány z 
Tažovic (součást obce).  Oba rody byly držiteli obce či jejich částí.  
ZNAK: Štít nakoso dělený, pravé pole je zlaté, levé modré. Na zlatém poli nakoso položený černý klíč mířící vzůru, na 
modrém poli zlaté mlýnské kolo.  
VLAJKA: Prapor šikmo dělený žerďová část modrá dolní žlutá. V modrém poli žluté mlýnské kolo, v dolní žluté položený 
černý klíč mířící šikmo vzůru.  
 

ZVOTOKY 

          

Symbolika: Zelené pole odkazuje na zalesněnou krajinu Pošumaví, je v patě štítu přeloženo třemi zvlněnými břevny které 
odkazují na vodu bohatou krajinu – vodní toky v katastru obce (původní písemně uváděný název obce byl „Vokotoky“ nebo 
„Dvokotoky“). Zlaté mlýnské kolo symbolizuje rod Koců z Dobrše a zároveň odkazuje na mlýny na potoce v katastru obce. 
ZNAK: V zeleném štítě zlaté mlýnské kolo nad sníženým vlnitým, dvakrát stříbrno-modro-stříbrně vlnitě děleným 
břevnem.AK: V zeleném štítě zlaté mlýnské kolo nad sníženým vlnitým, dvakrát stříbrno-modro-stříbrně vlnitě děleným 
břevnem. 
VLAJKA: List tvoří pět vodorovných pruhů, zelený, vlnitý bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a zvlněný zelený, v poměru 6 : 1 : 1 : 1 : 
1. V žerďové části zeleného pruhu žluté mlýnské kolo. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 

 

 

Aktuality 

Představujeme nové symboly členských obcí SOSP 
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Jak se slaví Posvícení 

O posvícení, všechno to voní, 
tak jako v apatyce. 
Tu voní jitrnice, 
tam zase koláč z pece. 
Ten kdo by nešel na posvícení, 
ten by byl blázen přece. 
 

Původ posvícení spočívá v 

oslavě výročí posvěcení 

kostela. V době šíření křesťanství docházelo ke stavbám 

kostelů a kaplí v obcích. Často se na jejich výstavbě podíleli i 

místní obyvatelé. Posvěcení kostela se tak stalo pro naše 

předky významnou událostí, kterou si poté každoročně 

připomínali vzpomínkovou oslavou, k níž se postupně 

přidružily různé světské radovánky jako například posezení s 

příbuznými a přáteli provázené hojností jídla a pití. Někde se 

však datum posvěcení kostela či kaple nedochovalo. Někde 

se tak církevní slavnost posvěcení propojila se světskými 

oslavami konce hospodářského roku. Posvícení se pak 

drželo na podzimní svátek některého významného světce, 

například sv. Václava, sv. Havla, sv. Martina či sv. Kateřiny. 

Lidé pak slavili posvícení několikrát - doma i v okolních 

farnostech u příbuzných či přátel.  Časté bujaré oslavy se 

císařskému dvoru nezamlouvaly. Josef II. se roku 1787 

pokusil o sjednocení data všech posvícení na neděli po 

svátku sv. Havla. Pro toto havelské posvícení se tak vžil 

název "císařské". Někde se ujalo, jinde se lidé svého 

posvícení nevzdali a slavili tak posvícení dvě. Katolická církev 

stanovila pro místa, kde datum vysvěcení kostela není znám 

jednotný termín oslav, a to čtvrtou neděli v říjnu. Často se 

však toto datum neshoduje s datem posvícení tradičně 

drženého v dané obci. 

Slovo posvícení nevyjadřuje pouze uvedenou církevní 

slavnost. Před posvícením se doma dělal velký úklid a všude 

se vařilo a peklo. Tradičním pečivem jsou dosud posvícenské 

koláče a hnětynky. Hlavně mládež se vždy radovala z 

posvícenských tanečních zábav. Dříve děvčata za odměnu 

rozdávala svým tanečníkům hnětynky. Toto pečivo se peče 

pouze na území historického Prácheňského kraje a pro 

jihozápadní Čechy je to typická posvícenská specialita, 

symbol posvícení. Připravuje se různým způsobem. Těsto na 

hnětynky může být válené, lité nebo kynuté. Hnětynky se 

mohou cukrovat nebo polévat cukrovou či čokoládovou 

polevou a poté zdobit speciálními drobnými ozdobičkami ve 

tvaru kytiček, lístečků, srdíček holubiček atd. Jejich výroba 

se zachovala do dnešní doby. 

Posvícenské hodování 

Je nutno říci, že posvícení se slavilo ze všech svátků 

nejnákladněji. Na podzim je úroda sklizená a zásob je 

dostatek. Zralé švestky na povidla, dostatek mouky i vajec, 

mák na koláče, vykrmené husy na pekáč. Hospodyně zvala 

na slavnostní nedělní oběd, kde u stolu usedla celá rodina 

včetně širokého příbuzenstva. Podávala se vydatná polévka 

a tradičně též vypečená husička s knedlíkem a zelím, která je 

stále vyhlášenou posvícenskou pochoutkou. Pije se pivo i 

kořalka, v novější době oblíbená káva. 

 

Posvícenský receptář 

Válené (vykrajované) hnětynky 

380 g hladké mouky 
3 g prášku do pečiva 
10 g droždí 
200 g moučkového cukru 
10 g vanilkového cukru 
250 g másla 
2 žloutky 
60 ml 33% smetany 
1 lžíce rumu 
Zpracuje se těsto, nechá se 
uležet a poté se vykrajují speciálními formičkami na 
hnětynky tvary, které se upečou a ozdobí. 
Doporučuje se nechat je ve studenu pár dní odležet. 
 

Lité hnětynky (do formiček) 

1 kg másla 
1 kg cukru 
1 kg mouky (hrubé, polohrubé) 
1 kg vajec (10 – 12 ks) 
 

Staročeské kynuté hnětynky (do formiček) 

100 g  rozinky  
100 ml hnědý rum  
1 vejce na potření  
3 ks žloutky  
200 g cukr krupice  
250 g máslo změklé  
250 ml smetana 12%  
2 ks kostkový cukr  
30 g droždí čerstvé  
250 g hladká mouka  
250 g polohrubá mouka  
sůl  
50 g mandlové lupínky 

Vypracujeme hladké těsto, které dáme kynout. Poté  
formičkou vykrajujeme hnětýnky, které potíráme žloutkem 
a zdobíme mandlemi. Pečeme zvolna asi 25 minut. 
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Víte, že 
obec Chrášťovice má dva slavné rodáky? 

Z Chrašťovic pocházejí slavní Čapkové, kteří se uplatnili jako 

vystěhovalci v krajanském hnutí v Americe 

       Jan Vratislav Čapek                JUDr. Tomáš Čapek  
            (1842–1909)                               (1861–1950) 
 

                                        

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Chcete se dále vzdělávat?  

Na území Svazku obcí středního Pootaví Vám nabízí 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) své služby 

i v akademickém roce 2017/2018 ve třech střediscích. 

Studijní témata jsou volitelná podle předchozího výběru 

studentů příslušného KS. 

Konzulatční střediska zahajují výuku v zimním semestru 

následovně: 

KS Katovice - středa 27. 9. 2017, od 9:00 hodin 

Místo: Kolářova knihovna   

Téma: Cestování - co jste možná nevěděli 

- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540 
KS Strakonice  - úterý 3. 10. 2017 

Místo: Palackého nám. 1090, zasedací místnost I. p. 

Téma 1: Dějiny oděvní kultury - od 9:00 hodin 

Téma 2: Evropské kulturní hodnoty - od 10:30 hodin 

- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540 
KS Střelské Hoštice 

Místo: Základní a mateřská škola - termín bude upřesněn 
Téma: České dějiny v souvislostech 
- kontakt: Miluše Hosnedlová, +420774825882 

Možnost přihlášení ke studiu u kontaktních osob. 

Další informace: www.e-senior.cz 

Okénko seniora  

Víte, že 
obec Chrášťovice leží v nadmořské výšce 500 m.n.m.? 

Z obce tak můžete vidět nejen do širokého okolí, ale i na 
šumavské vrcholy jako například Kleť, Boubín, Bobík, lyž. 
areál Zadov a další. Při dobré viditelnosti spatříte i Velký 
Javor. Šumava se táhne po celém jižním obzoru a výhled je 
to opravdu okouzlující. 

     

  

Víte, že 
v obci najdete nezvykle vyvýšenou náves s krásnou, 
nedávno rekonstruovanou kapličkou? 

                  

 

 

  

Víte, že 
se v obci dochovalo rodiště bratří Čapků? Na pěkně 
udržovaném statku najdete pamětní desky. 

                   

  

Víte, že 
v okolí Chrášťovic najdete plno rybníků a hluboké lesy? 
Ty se v létě stávají cílem houbařů a milovníků cyklo - 
turistiky. 
 

 

 

 

 

 

 

Zajímavost z našich obcí 

Jan Vratislav Čapek - krajanský novinář a dějepisec české emigrace v USA, prozaik, básník, historik české literatury v Americe. 

Jeho novinářská a vydavatelská činnost v USA byla poměrně bohatá. Redigoval humoristický a satirický týdeník Diblík, jehož 
vydavatelem byl Josef Čapek.  V humoristickém veršování prý neměl soupeře. Od roku 1871 byl redaktorem časopisu Pokrok, 
dále řídil redakci „Národních Novin“, byl také redaktorem „Dělnických Listů“ a „New Yorských Listů“ v roce 1884 až 1876, 
v letech 1876 a 1877 byl jejich vydavatelem.  
JUDr. Tomáš Čapek - prezident Bank of Europe, čecho - americký spisovatel a publicista, krajanský novinář a nejplodnější 
historik českého vystěhovatelství do USA, autor bibliografie českého tisku v Americe. Zasloužil se vyhlášením sbírky v New 
Yorku o postavení pomníku prezidentu USA Woodrowi Wilsonovi v Praze, prvnímu takovému pomníku na světě. Slavnostní 
odhalení se konalo 4. 7. 1928. 
 

http://www.e-senior.cz/
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Centrum společných služeb Svazku obcí středního Pootaví (CSS DSO SOSP) je v provozu od 1. 7. 2016. 

Kancelář sídlí ve Strakonicích, Palackého nám. 1090 (budova Mze), 3. patro. Kontakt: sosp.st@seznam.cz  

Z ČINNOSTI CSS 
Projekty DSO: 

CSS pomáhá v současné době s realizací dvou svazkových projektů. Oba jsou přísně účelové. 

Prostřednictvím jednoho z projektů bude pořízeno technické zázemí svazku, které umožní udržování především obecní zeleně 

a vzhledu obcí. Projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v rámci DT 7 - integrovaníé projekty 

mikroregionů částkou 500 000,- Kč. Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení v rámci zakázek malého rozsahu. 

Druhý projekt je zaměřen na vzdělávání zastupitelů s cílem zkvalitnění činnosti veřejné správy, posílení administrativních 

schopností obcí, ale i na propagaci svazku a jeho členských obcí. Projekt je podpořen z rozpočtové kapitoly MMR ČR částkou 

cca 155 000,- Kč.  

  
Odborné poradenství: 

CSS pomáhalo starostům s přípravou obecně závazných vyhlášek, převážně při zřizování školských obvodů. Dále se 

zaměřovalo na odborné poradenství, přípravu a realizaci projektových záměrů svazku a členských obcí, na základě zájmu 

starostů také přípravou strategií rozvoje obcí podle metodiky MMR.  

  
Rozvoj venkovské turistiky:  

Centrum se intenzivněji zaměřilo na podporu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví budoucnosti pro malé venkovské 

regiony. Zabývá se podporou marketingu atraktivit v území SOSP a jejich využití pro rozvoj venkovské turistiky a agroturistky,  

vyhledáváním příležitostí i udržováním zahraničních kontaktů. 

   
Podpora rozvoje občanské společnosti na venkově: 

Pro občanskou společnost centrum nabízí bezplatné poradenství při zřizování neziskových organizací, jejich činnosti 

v členských obcích svazku a možností dotačních podpor. Sleduje tím zároveň vytvoření základny pro usnadnění komunitního 

plánování s občany v oblasti rozvoje území mikroregionu. 

   
Zvyšování odbornosti: 

Pracovnice CSS se stále účastní všech  školících akcí v rámci projektu, aby mohly pomáhat s agendami, které přinesou obcím 

časovou i finanční úsporu. Organizují též odborné semináře pro starosty obcí a připravují podklady pro zajišťování školících 

akcí pro místní komunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍ DSO SOSP 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně                                         

také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou  

aktivitou Svazu měst a obcí ČR (SMOCR). Svazek obcí středního Pootaví je do uvedeného 

projektu  od počátku zapojen. Zřídil pro potřeby uživatelů služeb CSS kancelář na dopravně 

dostupném místě. 

 

Setkání starostů:  SOSP připravuje program na setkání starostů, termín bude stanoven Radou svazku a rozeslán  s předstihem 

všem členským obcím a příslušnému expertovi na komunikaci s DSO nejpozději do 31. 10. 2017 . 


