KRČSKÉ OHLÉDNUTÍ
Byl to krásný letní a pohodový srpnový den pro všechny přátele obce Krče.
Ano vážení čtenáři, letošní 18. srpen
byl hlavně pro všechny Krčáky velkým
svátkem. Uskutečnilo se zde totiž první
historické Setkání rodáků, starousedlíků
a přátel obce, opřené o historické datum
z roku 1352, kdy je tomu právě letos
660 roků, co byla v historických dokumentech o Krči uvedena první doložená
písemná zmínka.
Celá vesnice se na toto historické
setkání rodáků pečlivě připravila. Přestože v Krči, včetně přilehlých samot
trvale bydlí pouze 220 obyvatel, v tento
slavnostní srpnový den vzrostl jejich
počet více než 3 krát. Na perfektně upravené návsi se náramně bavilo po celý
den více než 650 spokojených účastníků.
Vyplatila se předem připravená, nikoliv
nákladná, ale o to efektivnější propagační
kampaň s důrazem na osobní pozvání
účastníků. Při té příležitosti se publikace
„Krč, vesnice v srdci mém“, pojednávající
o historii obce a životě jejích obyvatel,
kterou jsem k této příležitosti zpracoval
a vydal, dostala ve více jak 400 výtiscích
ke svým čtenářům.
V tento pro Krč významný den se za
nádherného letního počasí dolejší náves
začínala již od rána plnit nejprve stánky
s různými řemeslnými staročeskými
výrobky, kde jejich majitelé ukazovali
početným zájemcům svůj řemeslný um
přímo na místě. Hned vedle těchto stánků
byly atrakce pro děti, které si po celý den
užívaly mj. skákacího hradu a hlavně na
hladině nově zrekonstruovaného rybníka,
plovoucí koule, tzv. aqua zorbingu.
Kolem deváté hodiny dopolední začali
přijíždět spolu s početnými návštěvníky
slavnosti i pozvaní krčští rodáci a další
občané, kteří v minulosti v obci po určitou
dobu žili. Jejich první cesta spolu s místními příbuznými vedla zpravidla na vzorně
upravený místní hřbitov ke hrobům svých
blízkých a následně k prohlídce čerstvě
vybíleného místního kostela sv. Václava.
Poté se většina z nich přemístila do bývalé
Obecné školy, kde si mohli prohlédnout
dvě školní třídy, do kterých v dětství
chodili. Zároveň si ve stejné budově se
zájmem prohlédli vkusně upravenou
výstavu dobových fotografií a historických dokumentů ze života občanů Krče
a dobrovolných spolků. Bylo dojemné
sledovat „ bývalé Krčáky“, které život
odvál od rodné obce do různých koutů
naší vlasti, jak se vzájemně na dobových
fotografiích poznávají, jak vzpomínají na
dobu, kdy byli ještě dětmi.
V pravé poledne začala na nově zrenovovaném parketu koncertovat známá
dechová hudba Šumavanka, což byl pro
všechny návštěvníky nenásilný pokyn, aby
se shromáždili k připraveným stolům do
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stínu pod letité návesní lípy a pod velkoplošné stany. Ve 13 hodin, při slavnostním
zahájení, jsem jako krčský rodák nejprve
přivítal přítomné a zavzpomínal, i dost
emotivně, na historii obce, léta dětství
a mládí, které všichni občané pocházející z Krče v různých časových obdobích
v rodné obci prožili. Následně vystoupil
se zdravicí a poděkováním organizátorům
akce starosta města pan Jaromír Hlaváč
a s poděkováním pořadatelům a sponzorům i předseda Osadního výboru v Krči
pan Jaroslav Kanda ml.
Poté vystoupil s krásným programem
Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic, doprovázený dudáckou kapelou.
Pro všechny přítomné to byl nevšední
zážitek, kdy na přírodním parketu účinkovalo v různých variacích více než
třicet tanečníků a tanečnic v krásných
prácheňských krojích a k tomu jim hrála
dudácká kapela, kdy její dudy, troufám
si tvrdit, zněly na krčské návsi v historii
obce vůbec poprvé. Po úspěšném vystoupení Prácheňského souboru se ujala vlády
nad tanečním parketem opět dechová
hudba Šumavanka, která vesele vyhrávala
k poslechu i k tanci až do nočních hodin,
kdy byla vystřídána DJ VenCou–X, který
pouštěl hudbu pro mladé až do hodin
ranních.
Příjemným překvapením, hlavně pro
občany Krče, byl organizovaný příchod
našich přátel ze Záboří, kteří na naši slavnost přišli v průvodu s trefnou zdravicí.
Jsem rád, že jsem mohl při jejich veřejném
přivítání zdůraznit, že jejich vřelý a přá-

telský vztah k naší obci je historického
původu, protože již po staletí odpočívají
jejich předkové společně s našimi zesnulými za krčskou hřbitovní zdí…
Měl jsem ale s ostatními občany
radost z jejich příchodu už také proto, že
s uspořádáním slavnosti rodáků v Krči
jsme se inspirovali u nich, když podobnou
slavnost uskutečnili rok před námi. Velmi
silné zážitky na rodnou obec si z této
slavnostní akce odvezli hlavně pozvaní
rodáci. Jsem hrdý na všechny Krčáky,
jak pohostinně a přátelsky jsme naše
hosty mezi sebe přijali a vytvořili jim
podmínky, aby se cítili jako doma. Velká
účast spokojených návštěvníků byla pro
organizátory tím nejlepším vysvědčením
a zaslouženou odměnou. Přiznám se, že
tolik usměvavých, spokojených lidí jsem
pohromadě dlouho neviděl.
Příprava slavnosti trvala celý rok.
Nejprve byl mým nejbližším spolupracovníkem předseda Osadního výboru
pan Jaroslav Kanda ml., kterému tímto
za velké úsilí pro zdar celé akce upřímně
děkuji. Spolu jsme řešili scénář a přípravu
slavnosti do nejmenších detailů téměř
každodenně. Později se přípravný výbor
rozšířil o členy SDH Krč a členy Osadního výboru. Členové SDH se následně
zapojili do přípravných prací a vlastní
slavnost perfektně organizačně zajistili,
od postavení velkoplošných stanů až po
zajištění výborného občerstvení a s vlastní ochotnou obsluhou všech účastníků.
V permanenci bylo více jak 40 členů
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SDH a dalších ochotných občanů Krče,
kteří zajistili bezchybný průběh celé
slavnosti.
Poděkování patří Pavlovi a Tomáši
Nožkovým, Petrovi Perglerovi, Janu
Bínovi, Jiřímu Hrdinovi, Zdenkovi Jenšímu ml., Jiřímu Kašpírkovi, Janu Hrdinovi
st., Stanislavu Kadlecovi a dalším členům
SDH. Velké poděkování patří paní Petře
Perglerové, Mileně Brůžkové, Růženě
Nožkové a dalším ženám, které zajišťovaly pro hosty chutné a pestré občerstvení.
Poděkování patří i paní Boženě Hrdinové
a Bohumile Jenšové za umožnění celodenní prohlídky místního kostela. Děkuji
tímto i panu Milanovi Brůžkovi, Jaroslavu
Neškodnému, Zdenkovi Bínovi a Ivanu
Náprstkovi (tomu i za bezplatné natahování kostelních hodin!) za přípravu vkusné
výstavy dobových fotografií a dokumentů
ze života obce.
Upřímné poděkování za podporu patří
starostovi města Protivína panu Jaromíru
Hlaváčovi, pod jehož záštitou se celá akce
konala a vedoucím technických služeb
města pánům Josefu Veselému a Janu
Bínovi. Velké poděkování patří i sponzorům pořádané slavnosti firmám Š+H
Bohunice jmenovitě panu Karlu Šafářovi,
Platan Protivín, řeznictví U Rychtářů,
Potraviny Plachý, Duvemaro a panu Jiřímu Krejčíčkovi.

Poděkovat bych chtěl rovněž panu
Zdenku Jenšímu st., který spolu s pány
Jiřím Dvořákem, Jiřím Urbanem, Miroslavem Grégrem a Lubošem Procházkou
připravili zlatý hřeb večera – slavnostní
ohňostroj.
Celoživotní sounáležitost k rodné obci
nelze lépe vyjádřit, než jak to učinila

v zaslané zdravici krčská rodačka paní
Marie Nováková (rozená v roce 1927
Tlačbabová), která nyní bydlí v Žatci
a z Krče odešla před dlouhými 65ti lety.
Cituji: „ Mějte se tam všichni Krčáci
rádi. Jak bych si přála ještě jednou vidět
ten nejhezčí koutek na světě…“
Ing. Václav Vojík

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Naše škola se rozloučila s létem v prostorách školní zahrady táborákem, na
který byly pozvány všechny děti se svými
rodiči. Nejen děti, ale i rodiče měli možnost pochutnat si na opečených dobrotách,
společně si pohrát a strávit tak příjemné
slunečné odpoledne.
V tomto měsíci nás navštívila hned dvě
krásná divadelní představení – „Kašpárek se
vrací“ a „Princezna a kouzelná píšťalka“, při
kterých děti zažily velkou legraci. Těšíme
se proto i na další zajímavé akce, které nás
v tomto školním roce ještě čekají.
Všechny naše třídy, Kuřátka, Berušky,
Včelky a Motýlci, přivítaly podzim různými
tvořivými činnostmi, které můžete vidět ve
výloze na protivínském náměstí.
I v letošním školním roce bude naše MŠ
nabízet „Baby studio“ – pravidelné setkávání maminek s dětmi, a to od ledna 2013.
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Za 2. MŠ Mgr. Pavla Krátká
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