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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Letošní ročník předškoláků se mohl těšit na slavnostní rozloučení 
s  mateřskou školou,které  proběhlo v tzv. nově oblečeném kabátě.V hojném 
počtu se sešli na školní zahradě rodiče,prarodiče,příbuzní,známí,pedagogové 
našich předškoláků.

K slavnostnímu rozloučení a pasování 
předškoláků na školáky jsme pozvali umě-
leckou agenturu s programem pod názvem 
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA S KREJČÍ-
KEM HONZOU.Organizátoři a moderá-
toři programu-„Krejčík“s „Nesmyslíkem“ 
ukládali budoucím školákům jednoduché 
úkoly,velkou kouzelnou rukavicí pasovali 
předškoláky na školáky,o každém po-
vyprávěli stručnou charakteristiku, která 
(v některých případech) rodiče nejen 

překvapila,ale i pobavila. Celý program byl vkusně prošpikován veselými 

zápletkami,písničkami a tanečky.Velkou pochvalu si určitě zaslouží nejen 
děti za jejich skvělé,originální odpovědi na záludné otázky,ale také oba 
hlavní představitelé programu - p.Honza Vávra (Krejčík Honza) a p.Tomáš 
Pilař (Zavírací Špendlík Nesmyslík).

Na závěr děti obdržely od svých třídních učitelek drobné upomínkové 
předměty a dárky, pamětní listy a květiny.

Děkujeme rodičům a dětem za účast a pořadatelům za vydařenou zá-
bavnou show pro děti!   

Všem čtenářům BL a rodičům dětí přejeme volné dny plné dobrodružství, 
zážitků, sluníčka a pohody. Dětem přejeme, aby si jejich učitelé užili prázdni-
ny tak, že budou v září sršet energií a dobrými nápady, ať dětem prázdninový 
čas utíká pomaleji než čas školní a v září se těšíme nashledanou!

Mateřská škola Šilhova Blatná, H.P.

MŠ Husovy sady
„Jede, jede bez silnice, škola volá do lavice,
jede, jede vlak, honem nasedat...“

VLÁČEK – dopravní prostředek, který nás „MEDVÍDKY“ přivezl 
do nástupiště školáků. Rok utekl jako voda a z nás se po slavnostním  
„PASOVÁNÍ“ pomalu stávají žáci školou povinní. Naše cesta nebyla jed-
noduchá, ale nakonec jsme všechno s úsměvem na rtech zvládli. 

A co jsme my, „MEDVÍDCI“, vlastně zvládli?
Vykrajování a zdobení hnětynek, vánočních perníčků a velikonočních 

vajíček. Navštívili jsme obě základní školy. Vyrobili jsme maminkám kouzel-
né chobotničky z vlny se zlatou mušlí. Uvítali jsme na zámku nové občánky, 
zarecitovali jim básně a zazpívali „MRAVENČÍ UKOLÉBAVKU“. Prohlédli 
jsme si zámek a navštívili výstavu ERBOVNÍCH BESTIÍ. Zúčastnili jsme se 
řady výtvarných soutěží. Velikou radost nám nadělil Jirka Čadek – v soutěži 
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ -  obsadil druhé místo v okresním  
i krajském kole. Pod vedením našich maminek jsme na náš svátek – DEN 
DĚTÍ – zažili spoustu soutěžních disciplín. Pohybovou obratnost jsme 
předvedli na sportovním klání – SPORTOVNÍCH HRÁCH. Děkujeme 
všem velkým kamarádům   ze školy, kteří nám pomáhali a zároveň povzbu-
zovali. Na společné rozloučení jsme si vyrobili krásná trička a vyzkoušeli 
obtiskávání motivů barvami na textil.
A co nás ještě čeká?

Zasloužený výlet do pohádkové země – chaloupky v Pičíně, nocování v 
naší školce a snad nějaké překvapení. 
A co říci závěrem? Pár řádků patří naší paní učitelce:

Milí školáčci,
přeji Vám pohodový vstup do školních lavic, hodně životních úspěchů, 

samé jedničky a spoustu krásných zážitků. Zároveň děkuji rodičům za 
spolupráci a přeji jim plný pohár trpělivosti a tolerance.

TAK DRŽÍM VŠEM PĚSTIČKY A HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!
Za kolektiv MŠ HUSOVY SADY, Mgr. Ivana Morávková

Pasování na školáky s Krejčíkem Honzou
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KTUALITYA
Otevření tržiště místních 

produktů v Blatné
Dnem 3.6.2011, kdy byl vydán kolaudační sou-

hlas na stavbu tržiště V Podzámčí, se Blatná a celý 
blatenský region dočkaly splnění několikaletého 
přání mít v regionu místo, kde by mohli nabízet  
a prodávat své výrobky a produkty regionální 
řemeslníci a drobní zemědělci a pěstitelé.  K tomu 
by tedy mělo sloužit výše zmíněné tržiště, které 
bylo vybudováno ve dvou etapách za celkem 
443.385 Kč. Na vybudování tržiště by podle 
uzavřených dohod měl přispět Státní zemědělský 
intervenční fond z prostředků Evropské unie 
částkou 314.784 Kč, a to na základě předložených 
žádostí o proplacení, které se v současné době 
zpracovávají. Zmíněné tržiště nacházející se 
v ulici Vorlíčkova naproti OD LIDL je vybaveno 
třemi pevnými dřevěnými stánky a prostorem 
připraveným pro celkem 20 metrů mobilních stán-
ků budoucích trhovců. Dále je tržiště vybaveno 
sociálním zařízením a osvětlením a je doplněno 
výsadbou okrasných dřevin. Provozovatelem 
tržiště jsou Technické služby města Blatné s.r.o, 
které jsou připraveny evidovat zájemce o prodej 
na tržišti. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 
383 422 541 nebo na emailové adrese tsblatna@
seznam.cz. Provoz tržiště se bude řídit jednak 
tržním řádem, které formou nařízení vydává rada 
města, a jednak provozním řádem, který vydává 
provozovatel tržiště. Oba předpisy budou trvale 
vyvěšeny v prostoru tržiště. Doufáme, že se brzy 
přihlásí zájemci o využití tržiště k prodeji svých 
produktů a výrobků a tím oživí a rozšíří součas-
nou nabídku sortimentu stávajících kamenných 
obchodů.

V Blatné dne 22.6.2011
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

ZO ČSCH BLATNÁ I pořádá u pří-
ležitosti Blatenské pouti ve dnech 

20. - 21. 8. 2011 tradiční letní výstavu 
králíků, holubů, drůbeže a exotic-
kého ptactva se sobotní ukázkou 

morčat. Výstava se koná v chovatel-
ském areálu na nábřeží Dukelském. 
Otevřeno So: 8:00 - 18:00, Ne: 8:00 
- 17:00. K poslechu a tanci hrají So: 
10:00 - 18:00 Muzika pana Kováře z 
Oseka, Ne: 9:00 - 17:00 Starošumav-
ská Pětka. K návštěvě srdečně zvou 

pořadatelé.

 Blatenská ryba s .r.o .

AKCE
Od 4.7.2011 můžete v naší podnikové 
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :

RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g 118,-/kg
Kapr bez kostí – jde to 195,-/kg
Kapr mražený půlený 119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g 15,-/ks
Makrela na grill česnek mraž. 85,-/kg
Makrela mražená kuchaná VAC 79,-/kg

UZENÉ:
Pstruh lososovitý uzený 19,50/10dkg
Makrela  uzená 9,50/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě  mr. 10kg 37,-/kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg  39,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton 55,50/kg
Vepřová krkovice cca 2kg 95,00/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 66,-/kg

ZELENINA A OVOCE:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg 24,00/kg
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg 45,00/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené  400g 12,90/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg
Švestky půlené 2.5kg 33,-/kg

KOŘENÍ:
Koření citronový pepř 38,-/100g

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 

ceny.

Akce platná do konce července 2011 
nebo do vyprodání zásob

PŘÍŠTÍ BLATENSKÉ LISTY 
VYJDOU V PÁTEK 
19. SRPNA 2011.

Pozvánka na besedu
s autory obrazů a fotografií 

z Jižní Ameriky.

Manželé Dungelovi budou vyprávět 
o svých bohatých zážitcích z jihoa-
merických pralesů v poslední den 

výstavy v zámku Blatná
ve čtvrtek 14. 7. od 17.00 hod.

ČERVENEC – Z PAREN, DEŠŤŮ, BOU-
ŘEK A POTU SLEPENEC

Letní čas je  pro mnohé z nás časem prázd-
nin a dovolených, časem toulek přírodou, vůní, 
odpočinku a jiných slastí. Horko a teplo však  
s sebou přináší i nebezpečí prudkých bouří, lijáků 
a krupobití. Dny veder se od pradávna  nazývaly 
„psí dny“. Pojmenování pochází z astrologie, 
vděčí za ně nejjasnější hvězdě Síriu, ze souhvězdí 
Velkého psa.

- ČERVENEC – ŽEŇ ŽITA A PSÍ DNY SKÝTÁ
Letní bouřky, nebezpečný a škody působící 

jev, vázal na sebe množství pranostik, ale také 
pověrečných rituálů a obyčejů. Po dlouhou dobu, 
zejména v 17. a 18. století se proti hrozícím bouř-
kám rozeznívaly zvony. 12. prosince roku 1783 
dokonce císař Josef II vydal patent, kterým se 
zvonění zakazovalo. Zvonění proti bouřkám se  
v našich obcích však již tolik zakořenilo, že tento 
zákon zůstal jen na papíře.

Rozhánění bouří  se provádělo také troubením 
pomocí pastýřských, ponocenských či jiných trub. 
Věřilo se, že nejúčinnějším nástrojem jsou zvláště 
uzpůsobené lastury (mušle, škeble, ulity), které 
byly opatřeny muzikantským nátrubkem. Vydáva-
ly pronikavě dunivý až strašidelný zvuk. Troubení 
„na šneka“ bylo prý neomylné, nepromeškal-li se 
pravý čas, mračna se vždy pomalu rozešla.

- SVATÝ HLAS ZVONU OCHRAŇUJE 
PŘED ŠKODAMI HROMU.

- MUŠLE, KTEROU SE ROZHÁNĚJÍ 
MRAČNA MUSÍ BÝT VYPLÁCHNUTA 
TŘÍKRÁLOVOU VODOU A VYTŘENA SVĚ-
CENOU TŘÍKRÁLOVOU SOLÍ.

  ----------------------------------------------
  V minulém čísle jsme se zmínili o blížícím 

se konci existence našeho obchodu na adrese ná-
městí Míru 209 „U SV. KATEŘINY“. Všem, kteří  
u nás mají v komisním prodeji zboží sdělujeme, 
že červenec i srpen bude mít zcela normální ráz. 
Definitivně budeme tyto komise řešit až po 20. 
srpnu. Stále platí naše původní oznámení:

V červenci i srpnu bude otevřeno po celý 
týden, také o sobotách a nedělích s tím, že u nás 
získáte i řadu důležitých informací.

  Pokud bude dobrá konstalace hvězd, může se 
stát, že nás také objevíte na DVOŘE BLATEN-
SKÉHO MĚSTSKÉHO MUZEA a v provozu 
bude i PŮJČOVNA LODĚK.

Věřme, že prudkých lijáků a bouřek, které  
s sebou nesou velké škody, bude v letošním létě 
poskrovnu, týká se to i dalších katastrof.

Všem čtenářům přejeme jen příjemné a slas-
tiplné dny dovolených!

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Svoz komunálního odpadu 
v Blatné – měsíc červenec 2011

Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o. Vás touto cestou informují o pro-

vedení svozu komunálního odpadu v měsíci červenci 2011. Jedná se zejména 
o státní svátky ve dnech 5. a 6. července (úterý, středa), kdy i v těchto dnech 
bude svoz probíhat standardně, tj. bez jakýchkoliv změn.

Technické služby města Blatné s. r. o. 
 Přemysl Navrátil

Výstavba chodníků v Blatné
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v měsíci červnu vý-

stavbu nového chodníku v ulici Zahradnická, a to v lokalitě od křižovatky 
s ulicí Boženy Němcové směrem k lékárně Arnika. Jednalo se opravu 
stávajícího povrchu z části betonového a z části dlážděného a dále pak o 
přeložení stávajících kamenných silničních obrub. Chodník byl opraven 
v délce cca 80 bm a šíři cca 1,8 bm. Nová dlažba byla položena betonová 
zámková typu Klasiko.

Výměna krytiny na střeše obřadní 
síně blatenského krematoria

V zimních měsících došlo 
vlivem námraz v okapových 
svodech k prosakování vody 
do malby v obřadní síni a bylo 
tedy nutné přistoupit k vý-
měně původní krytinyz roku 
1973.Demontáž staré krytiny 
a položení nové provedla 
firma František Vintr,klem-
pířství Blatná.

Rozšíření skladu rakví
Díky stavebním 

úpravám v měsíci 
květnu a červnu do-
šlo k rozšíření ka-
pacity skladu rakví, 
který je v areálu 
blatenského krema-
toria.Sklad využívá 
„Pohřební služba 
města Blatná“ a 
může tedy zkvalitnit 
své služby.

V současné době probíhá rekonstrukce části chodníku v ulici Na Bílé 
husi (u restaurace Bowling), kdy dochází k odstranění starého betonového 
povrchu a starých betonových obrub. Nový povrch bude proveden rovněž 
betonovou zámkovou dlažbou typu Klasiko a staré obruby budou nahrazeny 
novými betonovými. Chodník je opravován v délce cca 78 bm a šíři cca  
1,5 bm. Předpoklad dokončení opravy je stanoven na první polovinu měsíce 
července.

Níže přikládáme fotografie dokončeného chodníku v ulici Zahradnická 
a rozestavěného chodníku v ulici Na Bílé husi.

Výměnný pobyt v Roggwilu 
17. – 24.6.2011

O tom, že se Švýcarsko může pyšnit nádhernou krajinou, vynikajícími 
čokoládami, sýry a poměrně bohatými , ale dobrosrdečnými občany, jsme 
se přesvědčili na výměnném pobytu ve švýcarském městečku Roggwil, 
partnerském městě Blatné. Tábor se uskutečnil ve dnech 17. – 24. června 
2011 a zúčastnilo se  ho 25 studentů ve věku 14 – 20 let z Blatné a okolí  
a dvě vedoucí.

I přes obavy z 10-tihodinové cesty a smutek, že zmeškáme tradiční Blatenský 
fest, jsme se vypravili v pátek 17.6. v ranní hodině na výlet plný dobrodružství, 
zážitků a přátelství. Po příjezdu nás přivítali kamarádi z Roggwilu a jejich rodiče, se 
kterými jsme potom odjeli domů. Rodiny nám zajistily víkend plný zábavy a přitom 
nám umožnily poznat Švýcarsko. V neděli nás společně ubytovali ve víceúčelové 
budově, která slouží k civilní ochraně obyvatelstva.

Od pondělka začal náš společný program po okolí Roggwilu. Nejprve jsme se 
vydali do hor, kde jsme zažili nevšední procházku s lamami na vodítku, poté jsme 
navštívili lanové centrum, kde jsme se vysílili, ale přesto jsme si šli ještě večer 
zahrát bowling, navečeřet se a zhlédnout zajímavý film.

V úterý jsme vyrazili do krásného města Luzern, kde jsme strávili dopoledne 
v dopravním muzeu a planetáriu. Následovala plavba lodí po Vierwaldstätter See 
do městečka Hergiswil. 

Následující den, středu, jsme strávili v Roggwilu. Zavítali jsme do místního 
kláštera St.Urban, ale také do pekárny spojené s čokoládovnou. Tam jsme poznali 
nejen to, jak se čokoláda vyrábí, ale  i sami jsme si zkusili udělat čokoládové figurky 
a tradiční pralinky. Odpoledne jsme si užili na místním koupališti.

Předposlední den, čtvrtek, jsme se vypravili do Race-Inn, kryté motokárové haly, 
kde jsme měli možnost jet opravdový závod. Za chlapce vyhrál Josef Říský (SOŠ 

Blatná) a za dívky Hana Solarová (SOŠ Blatná). Odpoledne jsme byli v nedalekém 
městečku Langenthal. Tento skvělý den a vlastně i týden jsme zakončili setkáním 
s Roggwilskými na horské chatě a společným posezením. V pátek ráno jsme se 
vydali zpět domů, kam jsme se už všichni těšili.

Tento výlet nás určitě obohatil o neuvěřitelné zážitky, poznání nového  
a přátelství, díky kterému jsme zvládli překonat jazykové bariéry. Velké díky patří 
především městu Roggwil, Blatné, ale také paní Bláhové a Španihelové, 
které měly pevné nervy a vše s námi zvládly. 

Lenka Martínková,  Hana Solarová 
SOŠ Blatná, 2.D
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Kadetky POM-POMS vybojovaly v defilé dokonce 2. místo!.

Kadetky BATON a jejich radost z 1. místa.

Seniorky BATON dojaly celé publikum skladbou „ROMEO A JULIE“.

Rituál: líbání podia, na kterém mažoretky získaly již několik titulů MISTRA ČR!.

Seniorky POM-POMS se předvedly jako velice vyspělé tanečnice v sestavě 
„DRACULA A KREV“.

Tři nejlepší týmy ČR v hlavní kategorii seniorek: MONA Náchod, PREZIOSO 
Sokol Blatná a TOM Krokodýl Ostrava.

V druhé polovině června vyvrcholil soutěžní maraton asocia-
ce IMA v mažoretkovém sportu finálovými koly velkých formací  
s náčiním BATON i POM-POMS.

Kadetky PREZIOSO obhájily z loňského roku titul Mistryň ČR v disci-
plíně s hůlkou a navíc přidaly ještě krásné 3. místo ze soutěže pom-poms, 
které se letos zúčastnily úplně poprvé!

Seniorky zářily jako vždy a jejich taneční vyspělost spolu s nádherými 
choreografiemi od trenérek je vynesly v obou disciplínách na stupínek nej-
vyšší a odvážejí si tak dvakrát zlato!

Všechny čtyři skupiny si také tímto skvělým umístěním zajistily přímý 
postup na Mistrovství Evropy, které se v letošním roce koná v Chorvatsku! 
PREZIOSO bude mít nabitý program, jelikož spolu s velkými formacemi 
postoupilo i dvanáct sóloformací!

Děkujeme rodičům, kteří jsou ochotni pomáhat na soutěžích, také p. 
švadleně, Heleně Francové za ušití krásných kostýmů pro všechny věkové 
skupiny a samozřejmě trenérkám, jejichž nápady, elán a energie ženou 
PREZIOSO stále kupředu!

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná míří na Mistrovství Evropy!
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Státní část maturity 
v SOŠ Blatná zvládlo 

94 % studentů
Letošní zkoušky dospělosti potvrdily, že SOŠ Blatná je prestižní 

školou. Jen 6 procent maturantů neuspělo u společné části maturitních 
zkoušek, což je ve srovnání s ostatními školami vysoce nadprůměrné  
a srovnatelné dokonce i s gymnázii. Maturita na odborné škole přitom 
kromě všeobecné části obsahuje i odbornou profilovou část, která zvláště 
díky zaměření oborů do oblasti výpočetní techniky a informatiky dává 
velmi dobrou šanci na uplatnění. Všem letošním absolventům ze srdce 
gratulujeme a přejeme úspěšné vkročení do další etapy života, ať už 
je to pro většinu studentů studium na vysoké škole, anebo profesní 
kariéra. Jsme na „své“ studenty hrdí, budeme na ně rádi vzpomínat. 
Jsou za námi čtyři roky tvrdé práce, rok finišování před maturitou, 
okamžiky vážné i chvíle humoru a vzájemného pochopení. Jaké jsou 
příčiny vysoké úspěšnosti?

V ČR jsou slabé populační ročníky a zároveň se v devadesátých letech 
otevřelo mnoho středoškolských oborů. Na střední školy s maturitou se 
nyní dostávají studenti, kteří by v osmdesátých letech byli velmi dobrými 
učni. Ačkoliv i na SOŠ Blatná přicházejí prospěchově slabší studenti, než 
byli v devadesátých letech, učitelům se daří provést se studenty o to větší 
posun k získání odborných i všeobecných poznatků. Dobrý kolektiv 
umožňuje předávání zkušeností starších kolegů mladším v předmětových 
komisích i osobním styku tak, aby se úroveň výuky zachovala a studenti se jí 
přizpůsobili. Dalším faktorem je využití moderních výukových prostředků, 
jako je nasazení výpočetní techniky, datové projekce a interaktivní tabule 
při výuce odborných i všeobecných předmětů. Dalším přínosem je, že 
učitelé jsou nadstandardně počítačově gramotní a na většinu předmětů má 
škola vytvořené vlastní elektronické učebnice pro studenty zdarma. Jde 
o učebnice ve Wordu, pdf a Power Pointu a též o vzorové řešené úlohy 
v grafických, databázových a webových souborech html, aspx, příklady 
na zpracování dat v Excelu aj. K elektronickým učebnicím a vzorovým 
souborům na školní síti mají studenti přístup přes internet i z domova, což 
ocení ti, kteří se nemohli účastnit výuky.

Ústním maturitním zkouškám předsedají učitelé z jiných škol. Ti obdivo-
vali nasazení počítačů a nejmodernějšího software užívaného ve firmách 
u ústních i praktických maturitních zkoušek a ve výuce. Na SOŠ Blatná se 
vyučují všechny odborné předměty, které souvisejí s výpočetní technikou, 
na počítači, každý žák má svůj počítač. Výukou na počítači, nebo aspoň 
s projektorem či interaktivní tabulí, se oživují i všeobecné, ekonomické i 
elektrotechnické předměty.

Pochvalná slova „cizích“ učitelů o vlastním pracovišti potěší. Člověk 
má tendenci brát věci kolem sebe jako běžné. SOŠ Blatná může být hrdá na 
svou úroveň, kterou si dlouhodobě drží a která je výsledkem píle a mravenčí 
práce učitelů, vedení školy i všech zaměstnanců. Na škole učí lidé, kteří 
v nedávné době pracovali v praxi v podobné oblasti, kterou vyučují, nebo 
po část svého času pracují ve firmách či institucích v oblasti své odbornosti, 
nebo jsou nadšenci ve svém předmětu. Pedagogové jsou odborníci v oblast-
ech: programování, databáze, tvorba webových aplikací, počítačová grafika, 
počítačové sítě, účetnictví, právo aj. Učitelé jazyků vyjíždějí do Velké 
Británie, USA, Německa, Švýcarska aj. v rámci zájezdů a projektů školy, 
partnerských styků Města Blatná i ve svém volnu.

K oblíbenosti SOŠ Blatná přispívají i různorodé kulturní, soutěžní, 
sportovní a odborné aktivity. Na škole je elektrotechnický kroužek, kde 
si studenti zhotovují výrobky pro vlastní potřebu nebo pro předmět praxe. 
Studenti mají po výuce přístup do učeben výpočetní techniky na samo-
studium či Internet. Mezi studenty oboru Informatika v ekonomice (INE)  
a Elektronické počítače (EP) jsou i počítačoví nadšenci, kteří programují 
webové stránky, databázové, windowsové aj. aplikace, tvoří v grafických 
programech, zkoušejí možnosti nových technologií či doma sestavují a in-
stalují počítače. Někteří studenti v těchto oblastech již během studia začnou 
spolupracovat s profesionálními firmami nebo si založí vlastní firmu a stanou 
se finančně samostatnější.

Na SOŠ Blatná jsou i zkušení pedagogové v psaní na počítači. Dne 
29. března 2011 proběhla Regionální soutěž v psaní na počítači na OA 
Písek. Zúčastnily se jí studentky 4. C oboru OA – Nikol Opplová, Hana 
Kašáková a Karolína Schneiderová. Studenti SOŠ v této soutěži trvale 
obsazují přední místa.

Tak jako každý rok se více než dvacet studentů třetích ročníků oborů OA 
a INE 10. června účastnilo státní zkoušky z psaní na klávesnici. Zkouška 
se skládá z opisu předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou 
obchodních písemností. Každoročně okolo 80 % studentů tuto zkoušku 
před komisařem složí, což zvyšuje jejich možnosti při výběru pracovního 
místa. Počet studentů skládajících státnice a jejich úspěšnost je v porovnání 
s podobnými školami velmi vysoká.

Studenti, kteří mají zájem a chtějí mluvit v angličtině či němčině, vyjíž-
dějí do států Evropy v rámci mezinárodních projektů školy (Comenius) 
i v rámci styků Města Blatná s partnerskými evropskými městy. Koncem 
června větší množství studentů navštívilo švýcarské partnerské město Ro-
gwil. Mezinárodní aktivity SOŠ jsou opakovaně oceňovány i v evropském 
měřítku např. cenou Quality Label.

Na škole fungují sportovní kroužky volejbalu, softbalu, basketbalu  
a fotbalu. Studenti využívají vybavený areál s travnatým a asfaltovým hřiš-
těm i k rekreačnímu tenisu, ping-pongu aj. V zimě užívají velkou tělocvičnu 
s umělým povrchem a vybavenou posilovnu. Sportovní zdatnost se odráží 
na úspěších v okresních a krajských kolech.

Řada studentů má dobré srdce a jako učitelé jsme na ně hrdí. Na škole 
studenti pořádali mezi sebou a zaměstnanci dobrovolné sbírky pro huma-
nitární organizace a výtěžek bývá překvapivě vysoký. Posledním projektem 
je adopce na dálku sirotka z Ugandy, kde nepatrný příspěvek umožní jeho 
studium a uplatnění v životě.

SOŠ Blatná je atraktivní školou v příjemném prostředí v blízkosti zámec-
kého parku s vlastním domovem mládeže. Zbývá ještě několik posledních 
volných míst na obory Obchodní akademie, Informatika v ekonomice 
i Elektronické počítače. Informace ze školních akcí a přijímacího řízení  
a kontakty k získání dalších informací jsou na www.blek.cz

Aleš Drobník, foto Lukáš Grőssl, student oboru INE

Poděkování SOŠ Blatná
Vážení profesoři! Chci Vám moc poděkovat. Maturita už je úspěšně za 

mnou. E-mail od pana ředitele RNDr. Petra Pavlíka i od paní třídní profesorky 
Ing. Hany Augustinové s gratulací k vyznamenání mě opravdu neudržel od 
slz. Nečekala jsem to a je to pro mě velice milým překvapením. Předávání 
vysvědčení na blatenském zámku bylo nádherné.

Chtěla jsem Vám říct, že jsem ráda, že jsem Vás měla šanci poznat. Učitelé 
nás nejen naučili odborné poznatky, připravili k maturitě a do praxe, ale ně-
kteří nás též učili, abychom se dívali na každodenní věci pozitivně. Těm, kdo 
si mysleli, že SOŠ Blatná je obyčejná, těm jste ukázali pravý opak. Naše škola 
= jedna velká rodina. Sbor profesorů i studentů na naší škole mám opravdu 
ráda. To prostředí, ty hlášky všech profesorů a tak všechno, co se toho týká. 
Co nejdříve se přijedu podívat, už se mi po tom všem zase stýská.

Nyní čekám na rozhodnutí o přijetí na pedagogickou fakultu v Plzni. 
O studium na této škole moc stojím. Děkuji za podporu všem profesorům, 
s nimiž jsem o tom mluvila a kteří mi drží palce.

Na školním webu jsem četla, že se v pondělí 27. června uskuteční v kul-
turním sále školy rozloučení studentů a profesorů s tímto školním rokem. 
Jen tak dál!

Mějte se krásně. Posílám moc pozdravů do naší skvělé školy všem 
učitelům a zaměstnancům.

Karolína Schneiderová, studentka 4.C SOŠ Blatná, 
obor Obchodní akademie, Pozdyně u Hvožďan
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R O Z H O V O RY
Michal Novotný: 

„K herectví jsem se dostal 
jako slepý k houslím!“

Herce Michala 
Novotného /32 let/ 
zná divácká obec 
především ze seriá-
lů, vysílaných na TV 
NOVA. „Redakce“, 
kde ztvárnil mladé-
ho stážistu Zdeňka 
v Denních listech. 
„Kriminálky Anděl“, 
kde se objevil jako 
člen pražské „mord-

party“. A nejnověji i v „Ordinaci v růžové zahradě 
2“, kam ho jako svého bratra - smolaře přivedla 
primářka urgentního příjmu Lea Vágnerová.

Na rozhovor do pražského divadla „Na 
Vinohradech“ dorazil mladý „kumštýř“ zcela 
zchvácený a tzv. „grogy“. Jeho denní program 
byl naplněný k prasknutí. „Ještě jsem dnes ani 
nejedl“, přiznal po příchodu do divadelní kavárny. 
A tak nám při interviewu „dělal společnost“ talíř 
s uzeným a hrachem.
„Měl jste už jako kluk nějaké sklony k umě-
ní?“

„Naši velmi dbali na to, abych se „neflákal“ 
a tak jsem odmala navštěvoval hudební školu, což 
se vlastně nechá považovat za umělecký sklon. 
Později mě rodiče kvůli zádům přihlásili na pla-
vání, takže jsem byl dostatečně vytížený.“
„Byl ve vaší rodině nebo příbuzenstvu někdo, po 
kom jste mohl zdědit „ umělecké geny?“

„Ne. Vlastně jen pokud vím, tak tatínek mé ba-
bičky, kterého jsem nikdy nepoznal, působil jako 
kapelník. Táta a strýc hráli v kapele, takže jsme 
spíš inklinovali k té hudební oblasti. Ale stopy po 
herectví v naší minulosti nenajdete.“
„Kdy ve vás uzrálo to osudové rozhodnutí při-
hlásit se na DAMU a namířit si to na hereckou 
dráhu?“

„Budete se asi divit, ale já si ty souvislosti moc 
nepamatuju. Prostě když jsem se rozhodoval, co 
dál po gymnáziu, zkusil jsem DAMU a ono mi to 
vyšlo. Neměl jsem k téhle profesi žádný zvláštní 
vztah, vlastně nedokážu dost dobře vysvětlit, jak 
k tomu všemu došlo. Prostě jsem se k herectví 
dostal jako „slepý k houslím!“ Ale rozhodně toho 
nelituju a jsem za to moc rád, protože mě to baví 
a naplňuje.“
„Jaká byla vaše první filmová nebo televizní 
role?“

„Svou první roli jsem dostal ve výpravném, 
sedmidílném televizním seriálu „O ztracené lás-
ce“, natočeném Českou televizí podle předlohy 
paní Hudečkové. Jednalo se o pohádkový seriál, 
kde jsem si zahrál mládence Francka.“
„Zkuste si teď na chvíli představit, že bychom 
si vyměnili profese- já bych se stal hercem a vy 
novinářem. Pro vás by to nemusel být žádný 
problém - vy jste v seriálu „Redakce“ přece 
žurnalistu hrál…..“

„Myslím, že bych si to dovedl představit. 
Záleží také na tom, jaký druh novinařiny máte na 
mysli. Já se pohybuju hodně mezi lidmi a s ko-
munikací s nimi nemám problém. Rozhovory se 
známými osobnostmi by mi jistě nebyly proti srsti. 
Ale nechci se přecenit, dobře vím, že žurnalistika 
je stejně náročná práce jako každá jiná.“
„Já bych se teď zaměřil na seriál „Kriminálka 
Anděl“, který právě běží v televizi. Jak vám 
„sedí“ role člena vyšetřovacího týmu?“

„Tak ono v mém případě nejde ani tak o roli 
policisty, funguji tam spíš jako technický pracov-
ník. Natáčení probíhá ve skvělé atmosféře s fajn 
kolegy, takže si určitě nemůžu stěžovat.“
„Jak trávíte volný čas, jakým způsobem rela-
xujete?“

„Když můžu, tak odpočívám a to tím způ-
sobem, že se zavřu na naší chalupě v Českém 
Švýcarsku nebo vyrazím na procházku do lesa. 
Ta příroda mi asi dává nejvíc, tam se krásně „do-
bíjejí baterky“. I když dávám přednost spíš pěší 
turistice, rád jezdím i na kole.“
„Kde raději trávíte dovolenou? V tuzemsku nebo 
v zahraničí?“

„Já jsem tedy vyloženě živočich vodní a mám 
moc rád moře. Takže když mám příležitost, určitě 
pro dobu dovolené volím moře, které je kouzelné 
i zdravé.
„Natáčel jste někdy v zahraničí?“

„Natáčel jsem film „Tobruk“ a tam se praktic-
ky celý děj odehrával v Africe, v Tunisu. Výcvik, 
který jsme tam prodělali, byl hodně krutý a na-
máhavý, fyzicky i psychicky. Vojáci si nás vzali 
do parády a dali nám pěkně do těla. Ale vzhledem 
k tomu, že jsme ten dril úspěšně zvládli, už sa-
motné natáčení probíhalo bez problémů. Pro mě 
to byl nesmírně obohacující zážitek!“
„Co vás čeká dál? V divadle, filmu a televizi?“

„V divadle jsem zkoušel celou loňskou a před-
loňskou sezónu, měl jsem hodně představení, tak-
že letošní sezónu mi dali volno. Ale vím, že příští 
rok mě čekají tady v divadle „Na Vinohradech“ 
dvě velké věci a moc se na ně těším. V televizi 
permanentně točíme „Ordinaci v růžové zahradě“, 
jestli se chytne „Kriminálka Anděl“, tak není vy-
loučeno, že na řadu přijde další série dílů.“
„Zajímalo by mě, jestli se na sebe díváte v te-
levizi?“

„Rozhodně ne.“
„Vy a vaši kolegové teď jako nová, nastupující 
herecká generace přebíráte pomyslný „štafetový 
kolík“ od svých starších vzorů. Píše se nová 
kapitola filmové historie. Cítíte to jako poslání, 
jako nějaký závazek vůči veřejnosti?“

„Samozřejmě,že herecká škola, kterou studo-
val kupříkladu Otakar Brousek st., je diametrálně 
odlišná od toho, co jsme se učili my. I ta doba je 
jiná, technické zázemí se změnilo. Já určitě cítím 
závazek vůči mateřskému divadlu i všem svým 
kolegům. Ale chtěl bych zdůraznit, že tady u nás 
to nedělíme na starou a mladou generaci. Jsme 
prostě kolegové a táhneme za jeden provaz. A je 
mi velkou ctí, že mohu s těmi lidmi pracovat!“

„Děkuji za váš čas a ochotu.“
Vladimír Šavrda

Roman Vonášek
„Bombér z Lokerenu“ Roman Vonášek 

svlékl reprezentační fotbalový dres. 
Dnes pracuje na Českomoravském 
fotbalovém svazu a pomáhá svým 

následovníkům.
Blatensko dalo 

nejen Česku, ale i 
Evropě řadu vyni-
kajících osobností 
v mnoha oborech 
lidské činnosti. Na 
poli sportu nelze 
opomenout koce-
lovického rodáka 
Romana Vonáška 
/43 let/, který jako 
úspěšný fotbalista 
prorazil až do za-
hraničních sfér, kon-
krétně do belgického 

Lokerenu. Tam působil celých osm let. V roce 
2004 natrvalo přesídlil do rodné vlasti, aby své 
zkušenosti a znalosti zúročil jako hráč i funkcionář 
v Klatovech, kde působí a žije dodnes. Roku 2007 
se stal sportovním sekretářem ve Viktorii Plzeň a 
zároveň pracoval i při národním mužstvu. Po roce 
Viktorii Plzeň opustil, protože seznal, že nelze 
stíhat oboje současně. Pak přišla lákavá nabídka 
stát se sekretářem mládeže na Českomoravském 
fotbalovém svazu, kterou Roman přijal s nad-
šením. Dnes se čistě věnuje této práci, která ho 
podle jeho vyjádření baví a plně vytěžuje. „Mám 
teď dostatek času na výchovu a zabezpečování 
talentované mládeže i na vlastní rodinu,“ říká 
„Bombér z Lokerenu“.

Je logické, že se nyní objevuje na Blatensku 
častěji než za své profesionální hráčské kariéry. 
Pozvání přijal i na fotbalový přebor mládežnic-
kých celků „Eon Junior Cup“ do Blatné, kde jako 
čestný host předával ceny.
„Jak často býváte zván na fotbalová utkání 
v lokalitách Strakonicka?“

„Díky své současné pozici mívám volné ví-
kendy a vůbec víc času. Těch pozvání je určitě 
hodně, nicméně i v těchto termínech máme své 
turnaje, které organizujeme, takže nemůžu být 
všude fyzicky přítomen. Ale určitě, když mohu, 
vždycky rád přijedu.“
„Já bych se vás teď rád zeptal na jedno zranění- 
konkrétně rozbitou hlavu, kterému věnovala po-
zornost i média. Co se tenkrát vlastně stalo?“

Smích. „Tak podobných situací je určitě 
v kopané mnoho a neváhal bych tvrdit, že k nim 
dochází každý týden. Prostě obyčejný souboj 
o balón, kdy jsme se se soupeřem srazili hlavami. 
Krve sice teklo hodně, ale nic vážného to nebylo. 
Za týden jsem už normálně hrál dál. Pravda je, 
že každé podobné zranění působí v podání médií 
patřičně hrůzostrašně, ale opakuji- nic vážného 
se nestalo.“
„Já bych se nyní zaměřil na dřívější poměry 
v Českomoravském fotbalovém svazu, kdy tam 
ještě „panoval“ pan Chvalovský. Média hovořila 
o podezření z korupce a různých machinací. Teď 
se vedení svazu kompletně obměnilo, předsedou 
se stal pan Ivan Hašek. Jaký máte názor na to, 
co se uvnitř svazu dřív dělo?“

„Tak za pana Chvalovského jsem byl jen 
aktivní hráč a takové věci šly mimo mě, takže se 
necítím být kompetentní tohle hodnotit a k tomu-
hle se vyjadřovat. Jakákoliv jiná odpověď by byla 
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spekulativní. Já jsem jako předsedu zažil pana 
Mokrého, kterého jsem vždycky považoval za 
chytrého a schopného člověka. Možná mohl být 
trochu razantnější. Jinak si myslím, že zase tak 
hrozivé, jak to prezentovaly sdělovací prostředky, 
to být nemohlo, rozhodně nebylo všechno špatně. 
Samozřejmě, že Ivan Hašek po svém nástupu do 
předsednické funkce rozběhl kolotoč změn, chtěl 
tomu všemu dát nějakou šablonu a měl i dosud 
má obrovskou podporu klubů, okresů i krajů. Můj 
osobní názor zní, že se nějaký výraznější posun 
nebo pokrok zatím ale neudělal.“
„Jaká je situace na úseku výchovy mládeže při 
Českomoravském fotbalovém svazu?“

„Myslím, že tady se odvedl velký kus práce, 
který, jak doufám, dojde časem i na takové malé 
kluby, jako je například právě Blatná nebo Osek. 
Ve fotbale je důležitá trpělivost i čas!“
„Nastala doba reforem, tím pádem i doba úspor 
a škrtů. Určitě se to dotklo i fotbalových oddílů 
mládeže. Co byste řekl k jejich současnému 
zázemí?“

„Materiální vybavení všech oddílů a klubů, 
kam se dostanou ti nejlepší hráči, je oproti naší 
době nebo době nedávno minulé velice dobré. 
Přichází doba, kdy i stát prostřednictvím minis-
terstva školství konečně investuje do mládeže více 
prostředků. Je to signál, že se pro mladé sportovce 
konečně začíná něco dělat. Na druhou stranu když 

se pro mládež začíná něco dělat, tak ta mládež 
dost ubývá. Tohle prostě mělo přijít dřív. Řekl 
bych, že nyní se nastartoval projekt, jehož účinky 
poznáme možná za pět, možná za deset či patnáct 
let. Někdy se i obávám, jestli není trochu pozdě. 
Co si budeme povídat- všechno je o penězích. Jsou 
zapotřebí kvalitní rozhodčí a ti něco stojí.“
„Velkou bolestí profesionálního fotbalu jsou 
v lepším případě neukáznění, v horším agre-
sivní a suroví fanoušci, kteří způsobují značné 
materiální škody, ohrožují lidské životy a hanobí 
odvěkou čistotu sportu. Co si myslíte, že by se 
mělo podniknout proti takovým živlům, jak 
účinně chránit slušné diváky a hráče?“

„Důležité je položit si otázku, proč se to vlastně 
děje? V každém státě je tenhle ožehavý problém 
obrazem politiky a chování politiků samých. 
Jedná se o výkladní skříň všeobecné nálady, která 
v té či oné společnosti vládne. Tohle samozřejmě 
bylo i za nás, existovali takzvaní „Sparta Ultras“, 
docházelo k bitkám. Pravda je, že to ale bylo 
v malém měřítku. To, co se dnes na stadiónech 
a před nimi děje, se vymyká zdravému lidskému 
rozumu. Tohle už přerůstá klubům přes hlavu, 
tady by měla zasahovat policie a jednat stát a pří-
slušné ministerstvo. Je to vážný problém, ale není 
řešením zakazovat někomu přístup na stadión, 

protože on si stejně cestičku najde a pak - rvačky 
se  přesouvají před stadión, a tam jsou pořadatelé 
úplně bezmocní.“
„Co říkáte krizi ve fotbalovém klubu Slavia? 
Myslíte, že si udrží současnou pozici a zachrání 
se?“

„Já tomu chci věřit a věřím tomu. Slavia prostě 
do české ligy patří, to je neoddiskutovatelný fakt  
a nemá smysl to víc rozebírat. Samozřejmě exis-
tují jistá kritéria, která si ty ligové kluby odsou-
hlasily a ta musí platit pro všechny- padni komu 
padni. Bylo by mi ale upřímně líto, kdyby Slavia 
musela tu ligu v budoucnosti opustit.“
„Jezdíte za svými kamarády a spoluhráči z Lo-
kerenu?“

„Určitě. Tak dvakrát do roka- v létě a v zimě. 
A když mi to časově nevychází, přijede někdo 
z Lokerenu za mnou do Čech. Kromě toho si často 
telefonujeme, takže v kontaktu jsme pořád.“
„A co vaši dva synové? Potatili se, co se fotbalu 
týče?“

„Nijak speciálně jsem je k tomu nevedl, ale 
ten starší hraje za ligový dorost Viktorie Plzeň. 
Mladšího Daniela fotbal nezajímá, to je spíš 
takový umělec a vědátor.“

„Díky za váš čas.“
Jak vidno, jméno Vonášek bude ve fotbalovém 

světě i nadále pojmem. A to je určitě dobře.
  Vladimír Šavrda

Blatenské mažoretky úspěšně ukončily letošní soutěžní 
sezónu. V sekci baton po úspěšném semifinálovém kole, kde 
získaly bronzovou medaili, se v silné konkurenci 18 nejlep-
ších souborů v ČR ve finále 25.6.2011 v Jaroměři umístily na 
krásném šestém místě v kategorii juniorek. V sekci pompon 
po získání zlaté medaile v semifinálovém kole v Blatné, si 
ve finále ve Vyškově Blatenské mažoretky vybojovaly bron-
zovou medaili a zajistily si tak postup na Mistrovství Evropy 
v Chorvatsku, které se koná v srpnu, držte nám palce! 

Blatenské mažoretky TJ Sokol Blatná jedou na Mistrovství Evropy 
do Chorvatka
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Společenské dění

Blatenské Fitcentrum 
zahájilo svůj provoz

Blatná - Více jak 200 návštěvníků všech věkových kategorií zaplnilo 
vnitřní prostory prvního blatenského Fitcentra u příležitosti jeho slavnostního 
otevření. Hosty srdečně vítali manželé Pojerovi, kteří toto tělovýchovné 
zařízení provozují. „Zájemci si mohli prohlédnout celý objekt - posilovnu, 
spiningcentrum, hořejší zrcadlový sál i nově instalovaný bar s posezením,“ 
uvádí Michal Pojer, „V aerobním sálu proběhlo několik cvičebních ukázek. 
Následovaly dvě hodiny jízdy na spinningových strojích pod dohledem 
zkušeného lektora. Každý návštěvník si mohl podle libosti vyzkoušet veškerá 
cvičební zařízení. Dvě instruktorky aerobicu vystoupily s desetiminutovou 
ukázkou cvičení na balančních míčích, které přítomné velice oslovilo. Další 
instruktorka potom předvedla zajímavou sestavu Zumby aero- kickboxingu.“ 
Prohlídka trvala až do pozdních večerních hodin. Její součástí byla i ukázková 
akce švýcarské bylinné kosmetiky, včetně potravinářských doplňků.

Zájem, který program „Dne otevřených dveří“ v blatenském Fitcentru 
mezi veřejností vyvolal, trvá dál. „Pěstitele fyzické kultury velice láká 
cvičení na míčích. Přijímáme na ně dokonce týdenní rezervace,“ dává na-
jevo radost Michal Pojer /rezervace možné na webových stránkách www. 
fitnessone/. Navíc se každý den konají v zrcadlovém sále nahoře aerobní 
cvičení, v posilovně je možno využít pomoci osobních trenérů a hodiny 
spinningu nabízejí „šlapání“ s doprovodnou, motivační projekcí Giro de 
Italia a Tour de France.

Blatenské fitcentrum je v provozu každý všední den od 8.30-12.00 
a 15.30-21.00, v sobotu od 8.30 do 12.00 a v neděli od 17.00-20.00.

Sportovní zařízení tohoto typu Blatná dlouhá léta postrádala. Nyní už 
všichni milovníci fyzické kultury a zdravého pohybu mají stoprocentní 
zázemí.

   Vladimír Šavrda

Blatná zažila spanilou jízdu 
historických kol. Byla to 

náramná paráda  
a neobyčejný zážitek!

Blatná - Tak tohle město Blatná nepamatuje a jistě na to hned tak neza-
pomene! V rámci 2. ročníku „Rybářských slavností“ a především 10. výročí 
založení zdejšího cyklisticko- triatlonového sdružení SCV Blatná přijelo do 

města růží jedenáct ve-
locipedistů na unikát-
ních historických ko-
lech z Milevska, Písku, 
Jistebnice a Českých 
Budějovic. Samozřej-
mostí bylo i dobové 
oblečení z éry první 
republiky a Rakousko- 
uherské monarchie. 
Velocipedisté předved-
li stovkám diváků sérii 
spanilých jízd napříč 
náměstím, navíc kaž-
dý, kdo měl zájem, si 
mohl jízdu na takovém 
„pradědečkovi“ cyklis-
tiky vyzkoušet. Zájem  
o tuto nevšední podí-
vanou byl obrovský, 
spouště fotoaparátů 
cvakaly jako o život.

„Tiskovým mluv-
čím“ spolku velocipe-
distů je Martin Koši-
čár z Písku. Oficiální 
název tohoto sdruže-
ní,  které obnovilo 
činnost před pěti lety  
a k současnému datu 
čítá dvacet pět členů, 
zní „Klub velocipedis-
tů Písek“. Spolek jako 
takový vznikl už v roce 
1887- jeho zakládací 
listina coby historický 
dokument je uložen 
v muzeu. Protektorát 
a komunistická totalita 
tento občanský klub na 
dlouhá desetiletí uml-
čela a rozprášila.

„Jsme prostě tako-
vým volným, zájmo-
vým sdružením. Větši-
nu roku jezdíme na velocipédech, nezahálíme ale ani v zimě- to lyžujeme 
pro změnu na starých ski,“ vysvětluje Martin Košičár, „Dalo nám velkou 
fušku sehnat sbírku historických kol, takových modelů je s postupem času 
opravdu poskrovnu. Odkupovali jsme je od majitelů nebo sháněli přes 
příbuzenstvo. Já sám jsem svého „miláčka“ získal od kamaráda, který ho 
přivezl z venkovského stavení,“ prozrazuje vousatý nadšenec. Bicykly, které 
se dochovaly v takřka původním stavu, se podrobily renovaci. „Tímto bych 
chtěl moc poděkovat a vyjádřit obdiv kolegům z Jistebnice, pánům Rybaří-
kovi a Kotrbovi za to, že věnovali tolik času a píle sestavení vysokých kol 
pro naši skupinu,“ dodává Martin Košičár.

Celou partu těchto prima lidiček spojuje kromě kamarádství a společného 
koníčka i zhruba stejný věkový průměr: „Velocipédy jsme nechali zreno-
vovat, ale na sebe jsme zapomněli. Jezdci by to taky potřebovali jako sůl,“ 
směje se Vlastimil Bakovský z historického týmu.

Klub velocipedistů z Písku se nyní soustřeďuje na jednu ušlechtilou 
myšlenku: „Chceme vytvořit muzeum historických kol. Již máme přislíbený 
prostor v Čížové u Písku. Rádi proto přijmeme jakýkoliv starý stroj,“ nechává 
se slyšet Martin Košičár.

Velocipedisté jsou demokraté a tak do svého středu přijímají i zástupkyně 
něžného pohlaví. Do Blatné s nimi dorazily hned dvě. „V klubu jsem velmi 
krátce, zhruba tak dva roky,“ říká Eva Janů z Písku v rozkošném úboru, 
„Moc mně baví jezdit na kole- je to recese a úžasný relax! Jaké mám kolo? 
Originál Velamos Sobotín, předválečný typ. Tenhle bicykl visel u známého 
v kolně od roku 1939! Daroval nám ho gratis a můj manžel, který mi dělá 
servismana, ho dal do pořádku.“ Paní Eva sama sebe označuje za „letní typ“: 
„Když ono mi chybí oblečení na zimu,“ stýská si.

Před klubem velocipedistů se rýsují teď další společné akce- společná 
jízda s velkým velocipedistickým spolkem ve Zbraslavi, v září 124. výročí 
„Cyklistických oslav“ v Písku a „Poslední huštění“ v říjnu a v listopadu.

Pět členů velocipedického spolku bylo po skončení jejich akce odměněno 
poháry, diplomy a drobnými dárky. Ceny jim ve vinotéce „Kaplanka“, kde 
od čtrnácti hodin probíhala beseda s elitními představiteli československé 
cyklistiky 60. a 70. let, osobně předala největší hvězda odpoledne- někdejší 
vítěz „Závodu míru“ Jan Smolík z Brna.              Vladimír Šavrda

Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici / před vjezdem je velký 
poutač / máte možnost si prohlédnout velké množství různého zboží 
a zajímavostí. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, neděle zavřeno. 

Můžete nabídnout i věci do prodeje. Info na čísle: 721 911 320

Zavolejte služby na mobil 721 911 320!
Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě, 

doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích, mytí 
aut aj.

Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní doba 
neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.
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Čečelovičtí se málem „uslavili“
Čečelovice- Hned čtyři významné společenské akce se uskutečnily loni 

a letos v obci Čečelovice. Poprvé si loni místní připomněli 100. výročí 
existence své školy.

Se stavbou školy bylo v Čečelovicích započato v květnu roku 1909. 
Vyučování bylo zahájeno již 1. října následujícího roku v prvním až pátém 
postupném ročníku. K vybudování školní budovy v obci vedl čečelovické 
vzrůstající počet dětí. Finanční příspěvky poskytli nejen zdejší občané, ale i 
obyvatelé přilehlých Slivonic. V přízemí objektu byl zřízen byt pro učitele, 
v patře se vyučovalo. Povinná školní docházka byla stanovena od osmi let. 
Jedna třída zůstala určena pro děti od první do třetí třídy, druhá pro starší 
žáky. Menší děti se seznamovaly se základy českého jazyka, matematiky, 
vlastivědy, občanské nauky, hudební výchovy, tělocviku a náboženství- to 
vyučoval pan farář Bodlák ze Záboří dvakrát týdně. Školní den začínal 
v osm hodin ráno modlitbou. O polední pauze chodili žáci domů na oběd, 
v jednu hodinu se opět školní lavice zaplnily na dvě vyučovací hodiny. Ve 
čtvrtek se nevyučovalo, zato sobota byla typickým školním dnem. Prvním 
ředitelem čečelovické školy se stal Josef Žák, který zde působil až do roku 
1929.Ve škole i s rodinou bydlel, jeho manželka zde uklízela. Rodina po 
roce 1929 přesídlila do Blatné.

Roku 1931 začal na škole v Čečelovicích fungovat školní rozhlas a také 
byl ustanoven spolek Rodičovské sdružení. Škola v Čečelovicích byla zruše-
na 1. září 1965 a patnáct žáků přešlo do Základní školy v Záboří. Posledním 
kantorem na místním učebním ústavu byl Vladimír Dvořák.

Majestátná budova později sloužila jako dětský útulek a mateřská škola 
pro děti z Lažánek, Bratronic, Záboří, Slivonic a Komušína. Pro nízký početní 
stav dětí se nakonec navzdory všem snahám veřejných činitelů roku 1999 
školka zrušila a veškerá drobotina musela začít dojíždět do Záboří.

Protože už nebylo možné obnovit provoz čečelovické školy, využil zdejší 
Obecní úřad prostory k vybudování bytových jednotek. K rekonstrukci dvou 
stávajících bytů nákladem 900 000 korun přistoupilo vedení obce roku 2009. 
Do září 2011 vznikne v objektu dalších devět bytových jednotek. Připravuje 
se rekonstrukce fasády.

Letos navíc v Čečelovicích oslavili i 110. narozeniny místního Sboru 
dobrovolných hasičů. Při té příležitosti bylo uspořádána okrsková soutěž 
za účasti čtrnácti zásahových jednotek- deseti mužstev, třech ženských 
celků a jedné party, která v Čečelovicích vystoupila s ukázkami netradič-
ního cvičení. Místní vyslali „do pole“ hned dvě sestavy. „Stará garda před 
deseti lety vyhrála a letos si to chtěla zopakovat. To se jí sice nepodařilo, 
ale výsledný čas měla lepší než jejich následovníci a od vítězství je dělily 
pouhé tři vteřiny,“ sděluje starosta Milan Stejskal. A tak si pomyslné zlato 
připsalo na své konto mužstvo z Mečíchova. Třetí pozici opanovali dobro-
volní hasiči ze Záboří.

Sbor dobrovolných hasičů v Čečelovicích byl založen roku 1901 jako 
reakce na dva po sobě vzniklé požáry u pana Malého a u Chodů. Na přelomu 
19. a 20. století existovaly již požární spolky v Záboří, Komušíně, Mečícho-
vě, Lnářském Malkově, Svéradicích, Vrbně i Latinkách. Stejná myšlenka 
se utvořila tedy i v hlavách čečelovických občanů a zmíněná neštěstí v obci 
zhmotnění společného přání jen uspíšila.

Základnu nového požárního sboru tvořilo šestnáct členů. Prvním předse-
dou byl zvolen František Kalbáč, prvním velitelem se stal Tomáš Šolc. Za 
obnos 1700 korun sbor zakoupil roku 1903 u firmy R. Smekal na pražském 
Smíchově čtyřkolovou, jednoproudní potahovou ruční stříkačku. Následně 
bylo pro členy spolku pořízeno i služební šatstvo a potřebná výzbroj. Na 
vyrovnání účtu 1300 korun poskytl úvěr Vesnický spořitelní spolek v Záboří. 
Ještě před pořízením hasičské stříkačky bylo vybudováno nákladem 600 
korun hasičské skladiště. Vyškolení a vycvičení mužstva na veřejné cvičení 
se ujal mlynář Josef Jiřinec z nedaleké Kuše. 13. června 1903 slavnostně 
čečelovickou stříkačku vysvětil důstojný pán František Mařík, farář ze 
Záboří. K potahové stříkačce nabízeli místní sedláci o překot vlastní koně 
k výjezdu za ohněm v okolních vsích, protože pro každého z nich předsta-
vovalo vyznamenání, že má lepší koně než ten druhý. 

Do činnosti hasičského sboru těžce zasáhlo období 1. světové války, kdy 
byla mobilizována polovina jeho členů. Na válečnou frontu odešlo 57 mužů 
a v Čečelovicích zbyly jen ženy, děti a staří lidé. Chod spolku byl téměř 
úplně ochromen. Na předchozí činnost se podařilo navázat až roku 1920, 
kdy ve spolupráci s Červeným křížem vznikaly samaritánské stráže o třech 
mužích a jedné ženě. V poválečné době také získala oblibu tzv. „sekerková 
cvičení“ a hasičský tělocvik. Sekerkových cvičení v Čečelovicích se roku 
1927 ujal nově ustanovený ženský odbor.

Zásahů při požárech prodělali čečelovičtí dobrovolní hasiči mnoho a vedli 
si při boji s „červeným kohoutem“ velice srdnatě a zdatně. Asi největší uznání 

si místní sbor vysloužil při likvidaci velkého požáru v Záboří  3. září 1921, 
kdy lehlo popelem šest stavení. Z přespolních mužstev se ten čečelovický 
dostavil jako první. Roku 1958 získal sbor motorovou stříkačku PP8. Její 
chvíle přišla 4. září 1963 při požáru, způsobeném úderem blesku v domě 
čp. 65 u Josefa Štěrby. Čečelovický sbor se také aktivně podílel na hašení 
požáru stohu slámy v areálu JZD 30. srpna 1972- tento požár, viditelný do 
dálky 15 kilometrů, neměl v této oblasti pamětníka. Tehdy se k ohni, zalo-
ženém žháři , sjelo celkem 16 dobrovolných sborů z okolních obcí a byly 
povolány veřejné požární útvary z Blatné a Strakonic s cisternami. Roku 
1970 byla výbava čečelovického SDH posílena o novou stříkačku – dvou-
kolovou PP12, která splňovala podmínky pro velikost mateřské obce a její 
rozlehlost od zdroje vodní nádrže. 19. října 1995 došlo v obci k tragédii, 
kdy požár pohltil rekreační chalupu čp. 55 a majitel pan Kodet později na 
následky přiotrávení zemřel.

Dnes má Sbor dobrovolných hasičů Čečelovice 60 členů, z toho dvě 
cvičná družstva mužů a jeden ženský celek. 53 členů je aktivních- 42 mužů 
a 11 žen, dále má sbor sedm čestných členů. 

Roku 2003 byla na území vesnice dokončena výstavba veřejného vodo-
vodu, přičemž se na jednotlivé vodovodní řady osadily požární hydranty. Ty 
umožní v případu požáru rychlý a bezpečný zásah v různých částech obce.

Nynějším velitelem čečelovických hasičů je Bohumil Kůta, starostou 
ing. Petr Kalbáč. Za zmínku stojí, že v minulosti měl hasičský spolek i své 
vlastní trubače- Josefa Choda z čp. 35 a od roku 1926 Václava Duška z č.p. 
32. Tato nádherná tradice vzala za své po elektrizaci obce.

Tak jako všude jinde i v Čečelovicích byli místní hasiči šiřiteli osvěty  
a kultury- v obci se pořádala divadelní představení, hasičské bály a věnečky 
v hostincích Václava Hakra a Josefa Rojíka.

Souběžně s oslavou 110. výročí založení SDH v Čečelovicích proběhl 
také v obci historicky první sraz rodáků a přátel obce. „Rozeslali jsme na 
200 pozvánek. Fyzicky se zúčastnilo nakonec 150 rodáků,“ uvádí starosta 
Milan Stejskal, „Tuto akci jsme spojili s připomínkou 600 let vzniku naší 
obce, ačkoliv to připadá až na rok 2012.Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, 
protože se veškeré dění odehrávalo venku. Na tuto akci jsme zaznamenali 
příznivé ohlasy, ale je fakt, že to bylo organizačně velice náročné. Přípravy 
probíhaly už od ledna,“ dodává první muž obce.

První písemná zmínka o Čečelovicích pochází z roku 1412, kdy při 
vzpouře na panství Střely bylo 14 nevolníků vyhnáno za trest mezi vrchy 
Čelov a Šešulka, kde založili osadu Čečelovice. Ve 14.- 15. století ves patřila 
k Jindřichovicům, jejichž tehdejší majitel Vlastěj z Kruhu daroval okolo roku 
1412 plat v Čečelovicích jenínskému záduší. Od 16. století pak jedna část 
osady náležela k hostinskému panství, druhá k Bratronicům.

Jméno samotné obce se v různých časech měnilo. V 16. století se jmé-
no píše Czieczielowicze, v 18. století Cžicželowitz a po odstranění – tz 
Čečelovice.

Od roku 1851 po zřízení okresních hejtmanství spadala pod hejtmanství 
v Blatné, od roku 1855 pod Okresní úřad v Blatné, kam patřila až do zrušení 
blatenského okresu roku 1961, od té doby je součástí okresu Strakonice. Obec 
se rozkládá na rozhrání Jihočeského a Plzeňského kraje. Hranice těchto krajů 
se nachází asi 200 metrů za bývalou čečelovickou školou.

Obec leží v nadmořské výšce 554 m. n. m., tvoří ji jedno katastrální 
území o celkové výměře 655 ha. Z toho tvoří zemědělská půda 508 ha  
a lesní půda 111 ha.

V současnosti vážnější starosti a větší projekty Obecní úřad v Čečelovi-
cích nemá. „Jen jsme požádali Krajský úřad o grant na výstavbu dětského 
hřiště. Ten byl ovšem zatím zamítnut. Jinak nám pouze chybí pět těles 
veřejného osvětlení,“ podotýká Milan Stejskal.

Čečelovice patří mezi nejmalebnější obce strakonického okresu a také 
k těm nejzaopatřenějším. Jsou dokladem pravdivosti moudra „Když se chce, 
všechno jde“.

  Vladimír Šavrda

SDH Čečelovice
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MŠ Husovy sady (pokrač. ze str. 1)

DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HUSOVY SADY
Ve středu 1. června vládlo v naší MŠ vzrušení již od rána. Děti instinktivně 

vycítily, že se bude něco mimořádného dít. VŠAK MĚLY SVÁTEK!  
S velkou nedočkavostí čekaly        na překvapení. Úderem deváté hodiny 
to vypuklo.

Sváteční atmosféru zahájily paní kuchařky. Přichystaly dětem slavnostní 
svačinu. Po důležitém posilnění si děti samy vybraly „tančení s doprovodem 
hudby“. A TO JIŽ NĚKDO KLEPE NA DVEŘE,...No přece návštěva 
velkých kamarádů ze ZŠ TGM. A tak začal velký kolotoč. Školní děti s pečlivě 
vybraným programem nenechaly malé děti ani trochu vydechnout. Soutěžilo se  
s kroužky, následoval slalom s míčkem na lžičce, strefovalo se na cíl, 
skládaly se rozstříhané obrázky. Za velikou bojovnost a snahu dostaly děti 
sladké odměny. Ale to zdaleka nebylo všechno. Jak všichni víme, děti jsou 
neunavitelné, jen co popadly druhý dech, pokračovalo se dál. Recitovaly se 
říkanky, prolézalo se dlouhou housenkou – tedy pytlem - zpívaly se známé 
písničky a následovala pohádka na přání. To se již dostavovala první únava 
– A TAK HONEM OBČERSTVIT. Následovala upečená dobrota – za což 
patří dík jedné z maminek – a polárkový dort. Slavnostní dopoledne skončilo 
dojemným rozloučením a slibem, že velcí kamarádi příští rok přijdou zas. 
A my se na ně opravdu těšíme!!!

Díky nepřízni 
počasí se odpolední 
DEN DĚTÍ v režii 
rodičů trošičku po-
sunul. Dětem to ale 
rozhodně náladu 
nezkazilo. Šikovné 
maminky (nesmíme 
zapomenout i na 
snaživé tatínky) 
si vzaly na starost 
soutěžní disciplíny 
a díky tomu vzniklo 
mnoho stanovišť. 
Skákalo se v pytli, 

poznávaly předměty hmatem, lovily se rybičky, házelo se na cíl. Ale co 
tohle všechno bylo platné, nejdelší řadu měla pouze jedna maminka. Že 
nevíte proč? No přeci – malovalo se na obličej. Rázem vše ožilo a naše 
děti se staly pohádkovými postavičkami. Nechyběl klaun, pejsek, pavouk. 
Holčičky zas běhaly jako motýli, kočičky, včelky -  radost pohledět. 
Závěrečným oceněním byl pro všechny účinkující diplom a taška s věcnými  
a sladkými odměnami. Velké poděkování patří panu Vaněčkovi, který ob-
staral opravdu krásné ceny. A také poděkování patří těm maminkám, které 
obstaraly soutěžní disciplýny a přinesly sladké dobroty. A nakonec – pekáč 
bublaniny se také snědl, byl výborný. A děti??? Ty byly opravdu nadšené. 
NO, SLAVILY přeci DVAKRÁT!!!

Za kolektiv zaměstnanců a dětí 
Stanislava Řezáčová, MŠ HUSOVY SADY
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Proroctví o Evropě
Do rukou se mi dostala zajímavá kniha od 

německého badatele a spisovatele Thomase Rit-
tera s názvem „Proroctví o Evropě“ ( z knihoven 
palmových listů). Kniha je těžko k sehnání, proto 
chci čtenáře s jejím závažným obsahem krátce 
seznámit.  Jak se vydavatel k prorockým infor-
macím dostal, jak stáří zápisů z Indie prověřoval 
vědeckými a znaleckými ústavy v Německu, 
lze se dočíst podrobně v knize. Ale považuji za 
důležité informovat naše občany, co je pro státy 
Evropy – a v jednom případě přímo pro Čechy 
– starou generací indických Rišiů už někdy 
v 7. století předpovězeno.

Pro ověření přesnosti předpovědí uvedu jen 
část proroctví o napadení dvou výškových budov 
v N.Yorku: „Jedenáctého dne devátého měsíce 
roku 2001 dle západního kalendáře dojde ke zloči-
nu dosud nevídaných rozměrů. Místem činu bude 
nejvýznamnější město východního pobřeží sever-
ní části západního dvojkontinentu. Cílem zločinu 
se stane veliká budova, která je považována za 
symbol západního světa. Stavbu tvoří dvě vysoké 
věže. Na tyto věže zaútočí vimany. Dva z nich se 
vrhnou přímo na věž a způsobí tím obrovské ško-
dy. Věže se zřítí, nikoliv, nikoliv však  v důsledku 
nárazu vimanů, nýbrž působením záměrných 
a cílených explozí v nitru každé z nich.“  

Jsou popsány ještě útoky na Pentagon, hrozby 
válkou arabským zemím a jejich uskutečnění, což 
všechno je nám známo. O tažení v Afganistánu je 
předpovězeno toto:“ Z počátku se bude zdát, že 
tažení USA je úspěšné, dlouhodobě však jejich 
plány ztroskotají V době od roku 2008 do roku 
2012 se USA z Afganistánu postupně stáhnou 
a budou si muset přiznat neúspěch“ Zbývá nám 
tedy ještě rok na ověření tohoto proroctví….
Předcházející proroctví pro rok 2001 souhlasila 
neuvěřitelně časově i místně se skutečností tolik, 
že rozumně si je nelze vyložit. Byla to  inteligence 
tehdejší zaniklé civilizace říše Rišiů, která tehdy 
užívala i létající stroje (vimany), využití časové 
smyčky, časoprostoru, nebo možnosti informač-
ních polí jako formy zatím neprostudované temné 
hmoty Vesmíru, o něž se nyní zajímá kvantová 
fyzika?? Těžko pochopit.

A nyní ve zkráceném podání proroctví, týka-
jící se oblasti Evropy:

„Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí 
nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší než jejich 
předchůdci. Většinu z toho, co před zvolením na-
slibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast 
mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude 
prohlubovat….. – Masová zábava bude  zaměřena 
na uspokojování nejnižších pudů. Společnost se 
rozdělí. Laciná zábava bude odvádět pozornost 
prostých lidí a udržovat je v zakletí materialis-
mu… Většina si začne uvědomovat, že systém 
přestává správně fungovat. Bude odstartováno 
období velkých změn… To povede ke ztrátě 
perspektivy a k projevům násilí… zazní volání 
po silném vládci… a řada despotických vládců se 
skutečně dostane k moci… K tomu dojde v letech 
2019 až 2046 …. Když se v roce 2005 evropští 
vládci pokusí prosadit jednotný základní zákon pro 
celé společenství, ztroskotají…. Protože se životní 
podmínky lidí budou zhoršovat, bude po roce 

2004 docházet častěji k sociálním  konfl iktům. 
Od roku 2011 se krize prohloubí, protože v USA 
a potom i v Evropě začnou peníze stále rychleji 
ztrácet svou hodnotu. To bude důsledek nesprávné 
hospodářské a fi nanční politiky, která je postavena 
na falešném základě. – na představě neustálého 
ekonomického růstu. Vlivné kruhy v USA i Ev-
ropě věřily po celá desetiletí, že svět je hrou, při 
níž rozhoduje chamtivost a vlastní prospěch…… 
Systém narazí na limitující hranici. V roce 2012 
zkolabuje fi nanční systém USA. Stát již nebude 
schopen dostát svým závazkům vůči osobám, 
které zaměstnává. To povede k řetězové reakci 
a chaosu.. Řada obchodů, továren a bank zkrachu-
je. stále víc lidí bude bez práce., bude docházet 
k nepokojům a rabování…. Situace potrvá do 
poloviny roku 2017. Pak zasáhnou vojenské 
jednotky spřátelené země ze severu a nastolí 
pořádek. ..Úpadek amerického hospodářství 
a znehodnocení americké měny dolehnou těžce 
na Evropu, zvláště na Německo.., důsledky budou 
katastrofální pro chudší vrstvy… V evropských 
metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se 
stanou převážně cizinci… zvlášť krvavé v Paříži 
a Římě, ale také v Madridu, Londýně a Praze…. 
Nejméně postižené budou Rusko, Čína a Indie, 
protože jejich hospodářské systémy se budou vzá-
jemně  podporovat. Nepokoje v Evropě potrvají 
do podzimu 2016. Pak budou ukončeny zásahem 
ruských a čínských vojsk, o který požádají evrop-
ští vládci… Od roku 2017 bude situace zdánlivě 
klidnější… Akutní hrozbou se stane rychle se 
měnící klima… Golfský proud… začne ztrácet 
na síle a změní svůj směr, způsobí to množství 
sladké vody z ledovců.. V důsledku toho bude 
jih USA postižen katastrofálním suchem, v Číně 
začnou extrémní záplavy. Skandinávie se promění 
v ledovou poušť, přímořské státy jako Holandsko 
a Bangladéš budou ohrožcvány stoupající moř-
skou hladinou a miliony hladovějících uprchlíků 
budou hledat azyl v bohatších zemích… To bude 
v letech 2029 až 2034…. Bude nedostatek paliv, 
vypuknou boje o potraviny a suroviny. V roce 
2029 dojde znovu k válce mezi Pakistánem 
a Indií… Přelidnění se stane  přílivem emigrantů 
velkým problémem  některé vlády budou nasa-
zovat plyn s cílem zredukovat počet obyvatel… 
Razantní ochlazení atmosféry kolapsem Golfské-
ho proudu a zalednění severu  povede v několika 
letech k tomu, že Golfský proud začne znovu 
cirkulovat, od roku 2035… Po roce 2018 a 2023 
budou do Evropy zavlečeny dva druhy smrtelných 
nemocí…

Největší katastrofa se odehraje v roce 2046….
z hlubin kosmu se přiblíží velké nebeské těle-
so. Planetoid vlétne do naší sluneční soustavy 
a jen těsně mine Zemi – prolétne mezi ní 
a Měsícem… Jeho gravitační síla způsobí na Zemi 
četná zemětřesení a mohutné záplavy, Kalifornie 
bude zasažena největším zemětřesením  v historii, 
Japonsko a Čína otřesy a velké částí pohltí vody 
oceánu…Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě…, 
přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije 
mohutná záplava…

V Čechách se probudí k životu sopky, po-
važované již dávno za vyhaslé Jejich výbuchy 
zdevastují široké okolí, dojde k uvolnění velkého 
množství vulkanických par a jedovatých plynů. 
Z nich se vytvoří mraky a kondenzát pršící zpět 

na zemský povrch bude velice agresivní… V dů-
sledku všech těchto ran přijdou o život miliony 
lidí V postižených oblastech střední Evropy bude 
zničena velká část městské zástavby… Bude nut-
né odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat…
Hospodářská obměna proběhne poměrně rychle 
a v Evropě se začne formovat nová společnost, 
založená na osobní svobodě jednotlivce… Lidé 
budou poučeni událostmi a uvědomí si, že čistě 
sobecké pohnutky mohou ohrozit samu existenci 
společenství…  Tato nová společnost bude od 
Atlantiku po východní Asii, oblasti si zachova-
jí své zvláštnosti, bude zaručovat bezpečnost 
i suverenitu…Bezúrokový fi nanční systém bude 
natrvalo zaveden od roku 2048… Rozkvět bude 
podpořen používáním zdroje energie, která ne-
poškozuje životní prostředí, bude v neomezené 
míře a zdarma… Půda a vodní zdroje nebudou 
v soukromém vlastnictví, nadále bude mít právo 
na vlastnictví domu. Po roce 2049 dojdou lidé 
k poznání, že ve vesmíru nejsou sami… Budou 
nalezeny artefakty, jednoznačně prokazující 
mimozemský původ, to bude mít dopad na nábo-
ženské a fi lozofi cké systémy, a počátek nového 
spirituálně orientovaného věku…

Tolik zkrácený obsah .z Proroctví o Evropě. 
V knize se píše ještě o pravděpodobnosti popsa-
ných událostí a možných variantách. Nechme se 
překvapit  a těm mladším přeji dožití ve zdraví 
poloviny tohoto století, které nám podle před-
povědi slibuje období klidného žití s dostatkem 
laciné energie pro všechny.

F. K.

Program na červenec 
a srpen 2011

10.7. S Kapříkem na hřiště se zví-
řátkovou tématikou 14 – 17 hod
- zábavné odpoledne plné zvířátko-
vých her a soutěží
- více na www.mckaprik.estranky.cz a 
plakátech

13.7. + 10.8. Prázdninové setkání mami-
nek 9:30 – 11:30
- v herně MC nebo na novém dětském 
hřišti Na Vinici
-  diskuse o dětech, budoucím progra-
mu MC apod., káva zajištěna

14.7. Party barev v 17 hodin v herně MC
- čas prázdnin, dovolených a oddechu 
- je třeba se začít hýčkat!!
- letní líčení a péče o pleť s kosmeti-
kou Mary Kay
- přijďte si vyzkoušet malou proměnu
- možnost i formou individuálního 
poradenství (více info v MC)

Pokud budete mít návrh na zajímavý 
hromadný výlet, přijďte svůj nápad prodis-
kutovat.

Prosíme všechny, kteří nají doma přebytek 
plyšáků a pěkných hraček, abyste je eventuál-
ně darovali našemu MC. Předem děkujeme.
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Výstava erbovních bestií

V květnu byla ve sklepení blatenského zámku nainstalována 
výstava erbovních bestií výtvarníka Aleše Drašnara. Přijďte si pro-
hlédnout kentaura, jednorožce či Pegase každý den kromě pondělí 
od 10.00 do 16.00. Až uslyšíte draka, budete se možná i bát…

Noční prohlídky

I letos opakujeme loňské úspěšné noční prohlídky zámku ve 
spolupráci se skupinou historického šermu Markýz ze Strakonic o 
templářském pokladu. Prohlídky se konají převážně v nepřístupných 
prostorách blatenského zámku dne 1. a 2. července od 21.30 a od 
23.00 hodin. Další prohlídky proběhnou na přelomu července a 
srpna, dle zájmu i na konci srpna nebo v září. O dalších termínech 
budeme informovat na internetových stránkách a na plakátech. 
Rezervace na noční prohlídky je nutná. 

Rozšířené prohlídky

Kromě klasických prohlídek zámku jsou od 1. července do 31. 
srpna každý den kromě pondělí připraveny rozšířené prohlídky 
zámku. Ve 14.00 probíhá klasická prohlídka zámku + nástěnných 
maleb z konce 15. století ve vstupní věži zámku. V 15.00 se mohou 
návštěvníci kromě klasické prohlídky podívat do nově zrekonstru-
ované zámecké kaple v Rožmitálském paláci, shlédnout výstavu 
obrazů Karla Hildprandta v Rožmitálském paláci a celou prohlídku 

zakončit romantickým pohledem do zámeckého parku z terasy 
Rejtova paláce. 
Divadlo Bolka Polívky

Dne 16.7.2011  zavítá  do  Blatné  přední světový chůdoherec  
Lennoire  Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha-  
nejhranějším  představením  v  Evropě.

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete 
zhlédnout dne 16.7.2011 v 18:00 hodin na zámku Blatná.  Před-
stavení je vhodné i pro rodiny s dětmi, přináší pohodu a spoustu 
smíchu, také však potěšující dárečky.

Představení  se uskuteční v rámci projektu  COMENIUS 2011 
- Podpora kultury s EU

Koncert skupiny B.A.S.

Po úspěšném květnovém koncertu zahraje skupina B.A.S. opět 
na nádvoří blatenského zámku dne 22. července od 20.00.

Těšíme se na vaši návštěvu

Eva Rážová, Veronika Janečková
Zámek Blatná
www.zamek-blatna.cz
info@zamek-blatna.cz

Co se děje na zámku Blatná …


„Pedstavení, které prodlužuje život“ 











                                                                              






Vážení pátelé, 

dne 16.7.2011  zavítá  do  Blatné  pední  
svtový chdoherec  Lennoire  Montaine 
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha 
-  nejhranjším  pedstavením  v  Evrop. 
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky 
mžete zhlédnout dne 16.7.2011 v 18:00 hodin na zámku 
Blatná.  Pedstavení je vhodné i pro rodiny s dtmi, pináší 
pohodu a spoustu smíchu, také však potšující dáreky. 

Tšíme se na Vás ! 

Pedstavení  se uskutení v rámci projektu  COMENIUS 2011 - Podpora kultury s EU 
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Jedeme-li od Lnář či Blatné na 
Březnici, rozprostře se před námi 
asi v půli cesty městečko Bělčice, 
z jehož zástavby vyčnívá jako 
přirozená dominanta neogotická 
zvonice zdejšího děkanského kos-
tela sv. Petra a Pavla. Ten i přes 
svůj zdánlivě prostý vzhled v sobě 
ukrývá hned několik cenných ar-

chitektonických prvků, které jsou výsledkem jeho 
ne zrovna přímočarého stavebního vývoje zapo-
čatého již v první polovině 13. století. Z hlediska 
památkové péče patří bělčický kostel rozhodně k 
těm nejcennějším na Blatensku. Rovněž barvitá 
historie duchovní správy při něm nenechává ni-
koho na pochybách, že hrál důležitou roli nejen 
v životě zdejšího sídliště, nýbrž i celého regionu. 
Dokladem prolínání dějin městečka a kostela je 
i to, že v jeho znaku, který vymohl pro Bělčice 
roku 1556 Václav Běšín z Běšin, nenalezneme 
prvky vrchnostenského erbu, ale právě atributy 
patronů kostela, apoštolských knížat sv. Petra  
a Pavla – zkřížené klíče a meč.   

Nejstarší zmínky o duchovní správě při kostele 
v Bělčicích nacházíme v konfirmačních knihách 
pražského arcibiskupství a jsou to záznamy o vý-
měnách duchovních na farních i jiných církevních 
beneficiích. Vůbec poprvé se tak s bělčickým 
farářem neboli 
plebánem se-
tkáváme v pra-
menech roku 
1357, kdy byl 
pověřen uvést 
do úřadu fará-
ře v nedalekém 
Černívsku. Pa-
trně to byl kněz 
Bech, který o dva roky později už nežil a na jeho 
místo nastoupil Oldřich, syn vladyky Oldřicha 
z Bělčic. Ten dosáhl významného postavení, 
neboť se stal osobním kaplanem Karla IV., 
který mu vymohl u papeže roku 1368 hodnost 
kanovníka v německém Bambergu. Roku 1385 
byl bělčickým farářem jiný Oldřich, ovšem také 
šlechtického původu (měl stejnojmenného bratra 
panoše z Druhlic). Bělčická fara byla tedy zřejmě 
prestižní a žádaná. Svědčí o tom také výše pololet-
ního desátku, který  odváděla v letech 1369–1405 
papežské komoře; činil 16 grošů. Podobnou sumu 
platily v okolí kostely v Kocelovicích (15 grošů), 
Sedlici (17 grošů) či ve Lnářích (18 grošů). Příjmy 
fary plynuly také z různých donací a fundací. Ku-

příkladu roku 1400 daroval 
Zachař z Pačejova kostelu 
plat na sloužení mší za 
spásu duší svých příbuz-
ných, roku 1412 vyhradil 
Markvart z Těchařovic 
roční plat na vydržování 
oltářníka a kaplana při 
kostele, což nasvědčuje 
tomu, že církevní agenda 
bělčické farnosti byla ob-
jemná, když si vyžadovala 
spolupráci hned několika 
duchovních. Farnost tehdy 

zahrnovala kromě Bělčic ještě 
Hornosín, Koupi, Podruhlí, Sla-
větín, Záhrobí a Závišín. 

Zdá se, že kontinuitu katolic-
ké duchovní správy nepřerušily 
ani husitské války. Nejpozději 
roku 1422 totiž získal Bělčice 
katolický rod Běšínů z Běšin 
(původem z Klatovska), který 
vykonával patronát nad kos-
telem plných dvě stě let, pečoval o něj a velmi 
úzkostlivě dbal na to, aby byla fara obsazena 
katolickým kněžstvem. Nicméně podle místní 
tradice právě na počátku panování Běšínů byly 
Bělčice údajně vypáleny husity, při čemž prý 
došlo i k závažnému poškození kostela. To pak 
měl být důvod pro jeho pozdně gotickou přestav-
bu, kterou podnikl na samém počátku 16. století 
Jindřich, řečený Jeptiška z Běšin, zemský místo-
sudí Království českého. Při přestavbě se zřejmě 
inspiroval kostelem v nedaleké Blatné, kde kolem 
roku 1500 došlo k zklenutí lodi mělkou sklípko-
vou klenbou. Ve stejném duchu byla sklenuta  
i loď bělčického kostela, zde však jsou sklípky  
o poznání hlubší, takže i přes totožný vzorec 
klenby nelze s jistotou říci, zda se na přestavbě 
bělčického kostela podílela stejná stavební huť 
jako v Blatné. Horní hranici přestavby představuje 
rok 1515, kdy 1. září kostel konsekroval olomouc-
ký světící biskup Martin Opavský z Pohoře, který 
o několik dní později posvětil i kostel v Blatné. 
Záznam o konsekraci bělčického kostela je dodnes 
dochován ve formě malby na severní stěně kně-
žiště, i když její provedení je až barokní; nejspíše 
však nahradila malbu starší. 

Běšínové rovněž v bělčickém kostele pohřbí-
vali své zemřelé a prostor kostela využívali k re-
prezentaci svého rodu i jinak. Do dnešních časů 
se kupříkladu v severní zdi presbytáře dochovaly 
zajímavé náhrobníky Václava Běšína z Běšin  
(†1570) a jeho manželky Žofie Koupské z Břízy 
(†1567). Koncem 17. století je pak v kostele 
popisován soubor erbů Běšínů a spřízněných 
rodů, které zde nechal vymalovat zřejmě Jindřich 
mladší Běšín († 1597). Týž také ve své poslední 
vůli z roku 1594 ustanovil, aby byl v Bělčicích 
vždy katolický duchovní. V opačném případě 
měl být zdejší statek majiteli odebrán a odevzdán 
přímo panovníkovi. Díky pečlivé badatelské práci 
Jana Pavla Hilleho, který zaznamenal také jména 
bělčických farářů i náboženskou situaci v Bělči-
cích v 16. a na počátku 17. století, však víme, že 
Bělčičtí nesdíleli vždy konfesijní orientaci své 
vrchnosti, a že příčinou toho mohlo být i ne zrovna 
příkladné chování zdejších katolických farářů. 
Již roku 1575, kdy byl duchovním správcem 
bělčické farnosti polský kněz Pavel Lodička, byly 
v Bělčicích jen tři osoby katolického vyznání. 
I přes utrakvistickou orientaci drtivé většiny 
věřících však farář Lodička nepodával přijímání 
pod obojí způsobou, jak tvrdil na kněžské schůzi 
v Blatné, které se roku 1575 zúčastnil. Roku 1578 
byl farářem v Bělčicích Tomáš, o jehož působení 
však nemáme bližší zprávy. Hned následujího 
roku ho totiž vystřídal Jan Mathiola, dosud děkan 
v Blatné, který však rovněž brzy odešel. Vrchnost 
proto vyjednávala s arcibiskupem o dosazení číž-

kovského faráře Valentina na faru v Bělčicích. K 
tomu ovšem nedošlo pro odpor města Rokycan, 
které drželo patronát nad kostelem v Čížkově  
a již dříve požádalo arcibiskupa, aby jim byl kněz 
Valentin ponechán. Na samém počátku 17. století 
byl v Bělčicích duchovní neznámého jména, 
který však zřejmě neoplýval osobními kvalitami, 
neboť roku 1601 dostal od patronů Smila a Jana 
Jindřicha Běšínů výpověď. Zajímavou postavou 
pak bezesporu musel být farář Simeon Vojtěch 
Gallerita, na nějž roku 1603 žaloval Smil Běšín 
pražskému arcibiskupovi, „že takových nenále-
žitých věcí svých, totiž kuběnářství, štveráctví 
a užralství dnem i nocí se dopouštěti nepřestává 
a přestati nechce“, při čemž nepomohly ani 
domluvy pana Volfa Novohradského z Kolovrat 
na Lnářích, v tu dobu spolupatrona kostela. Zda 
bylo příčinou nevole vrchnosti opravdu nevhodné 
chování faráře či nějaké osobní spory, nemůžeme 
říci. V každém případě kněz Gallerita odešel  
z Bělčic do Žebráku a v duchovní správě zůstal 
několik dalších let, aniž by proti němu byly ze 
strany patronů vznášeny nějaké námitky.

Po Bílé hoře byly Bělčice pro celkový nedo-
statek kněží přiděleny roku 1624 ke vzdálenému 
Čížkovu. Duchovní správa tím přirozeně trpěla, 
a proto roku 1650 žádala patronka Maxmiliána 
Veronika Šternberská z Rýzmberka a Švihova 
církevní úřady, aby v Bělčicích, zejména v postě, 
přisluhoval děkan z Blatné. Bylo ji vyhověno na 
rok, poté zde začali vypomáhat jezuité z Březnice. 
Od roku 1660 sem pak dojížděl farář z Rožmi-
tálu, a to až do roku 1667, kdy byla obnovena 
samostatná bělčická farnost s filiálními kostely 
ve Hvožďanech a Újezdci. V následujícím období 
pak význam bělčické fary stoupal, neboť někteří 
zdejší faráři, jako například František Václav 
Stuchlík (1680–1701) nebo Jakub Maxmilián 
Schollar (1723–1765) zastávali úřad oblastního 
vikáře, dokud ještě nebyl spojen s děkanstvím  
v Blatné, nebo byli vikariátními sekretáři, což je 
případ Jakuba Kose (1772–1795). Farář Antonín 
Jarolímek (1931–1948) byl roku 1932 jako první 
bělčický duchovní jmenován biskupským notářem 
a osobním děkanem, načež byla zdejší fara roku 
1937 povýšena na stálé děkanství. Zajímavou 
osobností mezi pozdějšími bělčickými děkany 
byl bezpochyby Jiří Mráz, který nastoupil do 
Bělčic roku 1971 a setrval zde prakticky až do své 
smrti roku 1999. Byl vášnivým pěstitelem fuch-
sií a mučenek  
a vyměňoval 
s i  v  t omto 
oboru poznat-
ky kupříkla-
du i s RNDr. 
V á c l a v e m 
Větvičkou. 

V součas-
né době je běl-
čická farnost 
pro absenci 
vlastního du-
chovního ad-
ministrována 
d ě k a n e m  z 
Březnice.

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích – historické souvislosti

Znak Bělčic 
s atributy 
sv. Petra a 

Pacla.

Bělčický kostel od jihovýchodu na 
fotografii z poč. 20. století  

(fotoarchiv SOB).

Bělčický kostel od jihovýchodu na 
fotografii z roku 2011 (foto NPÚ).

Náhrobník Václa-
va Běšina z Běšin 

(+1570) v bělčickém 
kostele (foto NPÚ).

Pečeť Jindřicha 
Jeptišky z Běšin 

z roku 1495 
(kresba autor 

článku).



Číslo 12 / strana 14 Blatná 1. července 2011 Ročník 22 (32)

ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina na červenec 2011

Sobota 9. července – zimní stadion 20,00 hod. 
Koncert

Vstupné 220,-  /předprodej 160,- Kč

Neděle 10. července  - zimní stadion 14,00 hod.

Prožijte se svými dětmi odpoledne plné zví-
řátkových her a soutěží!

Občerstvení zajištěno pro všechny členy 
rodiny

Děti převlečené za zvířátka budou sladce 
odměněny

Vstupné dobrovolné
Pořádá Občanské sdružení Mateřské centrum 

Kapřík Blatná

Pátek  29. července – sokolovna 19,00 hod.
SDO

Předprodej vstupenek v Knihkupectví 

Pátek 29. – 15,00 hod. – sobota 30. července 
14,00 hod. – zimní stadion  

2. ročník
Hrají kapely WOHNOUT, STO ZVÍŘAT, 

IVAN MLÁDEK & BANJO BAND, ŠVIHA-
DLO, XAVIER BAUMAXA, aj. ...

Vstupenky v předprodeji 260,- ; na jeden den 
250,- ; víkend 350,- Kč

Výstavy:
Zámek Blatná 

- výstava fotografií z celostátní soutěže fo-
toklubů

Otevřeno o víkendech 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2011

Zámek Blatná  - Starý palác

Výstava obrazů
Otevřeno denně mimo pondělí  10 – 12,  13 

– 17 hod.
Výstava potrvá od 9. července do 7. srpna 

2011 

Obrazy a fotografie z Jižní Ameriky - manželé 
Dungelovi

Otevřeno o víkendech a svátcích 10-12, 13-16 
hpd. Výstava potrvá do 14. 7. 2011

Městské muzeum Blatná 

Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12, 13 – 
16 hod.

Výstava potrvá do 10. července 2011 

Městské muzeum Blatná

Z historie Spolku blatenských divadelních 
ochotníků v letech 1851 - 2011

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. července  
od 18,00 hod.

Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 
– 16 hod.

Výstava potrvá od 13. července do 14. září 2011  
Městské muzeum Blatná

Výstava získaných a restaurovaných výtvar-
ných děl ze sbírky Městského muzea v Blatné za 
posledních 10 let

Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 
– 16 hod.

Výstava potrvá od 19. července do 18. září 
2011

Zájezdové představení: 
Divadlo Broadway Praha

Předpremiéra muzikálu J. Ledeckého – úterý  
29. listopadu

Hrají: L. Rybová, M. Dejdar, M. Vašut, M. 
Plánková, K. Fialová, N. Konvalinková, P. Štěpá-
nek, M. Labuda, A. Háma, F. Antonio aj.

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny 
Tesly

Předpokládaná cena: 400,- Kč
Prosíme zájemce o urychlené přihlašování 

z důvodu nutné rezervace!
Oddělení kultury tel.:  383 422 849

Připravujeme na srpen:
Koncert Parkán
Tradiční pouť a pivní slavnosti
Pouťová zábava 
Naši furianti
Výstavy

Pátek 1.7 ve 20.00 hod.
Drama ČR 2011, 85 minut, 

/Falcon /
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od 

otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi 
internetových domén.
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Středa 6.7 ve 20.00 hod.

Romantická komedie USA 2011, 112 minut, 
s titulky 

/Bontonfilm /
Modrá je dobrá, a když má podobu malého 

prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to 
ještě lepší. Vítejte v éře, kterou jako zářivá ko-
meta zasáhla viagra a v jednom neuvěřitelném 
partnerském vztahu, jenž s přispěním tohoto 
prášku vzniknul. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Pátek 8.7 ve 20.00 hod.

Fantasy film USA 2011, 130 minut, s titulky 

/Bontonfilm /
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani 

ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane 
legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu... 
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Středa 13.7 ve 20.00 hod.

Akční, krimi USA 2011, 0 minut, s titulky 

/Bontonfilm /
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, 

jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo 
aspoň ukazují vztyčený prostředník.
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Pátek 15.7 v 19.00 hod.

Animovaná USA 2011, 0 minut, v českém 
znění 

/Bontonfilm /
Po plnými doušky užívá život legendárního 

Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, 

Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, 
hájí rodné údolí. 
Vstupné 65 Kč  Mládeži přístupno 
Středa 20.7 v 19.00 hod.

Animovaná pohádka USA 2011, 96 minut, v 
českém znění 

/Bontonfilm /
Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu 

není posledním papouškem svého druhu na světě, 
jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na 
cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, 
která žije v samotném srdci Rio de Janeira. Krát-
ce po jejich setkání jsou ale Blu a Perla uneseni 
skupinou obchodníků se zvířaty... 
Vstupné 65 Kč  Mládeži přístupno 
Pátek 22.7 ve 20.00 hod.

SCI-FI USA 2011, 94 minut, s titulky 

/Cinemart /
Jsou blíž, než si myslíš… Nedívej se vzhůru! 

Setkání s vyspělou mimozemskou civilizací při-
náší lidstvu zkázu. 
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Středa 27.7 ve 20.00 hod.

Drama USA 2011, 108 minut, s titulky 

/Bontonfilm /
V psychologickém thrilleru Černá labuť, za-

sazeném do prostředí newyorské baletní scény, 
zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky 
diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra 
mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli 
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Pátek 29.7 ve 20.00 hod.

Komedie ČR 2011, 0 minut, 

/Bontonfilm /
S komedií WesternStory se do českého filmu 

vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do 
čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i 
legendární Vinnetou a Old Shatterhand. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži přístupno 
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PORTS

Zprávy z motokrosové 
lavice!

S velkým napětím očekávala motokrosová 
veřejnost zahájení sezony 2011 ! A právem, ne-
boť  zima byla dlouhá a dala jednotlivým týmům 
možnost, se na novou sezonu dobře připravit, aby 
otázka  Co jsi dělal v zimě?  Dostala správnou 
odpověď! Především start Čezetníku Blatná byl 
ostře sledovaný konkurencí, což po předchozím 
představení týmu, je zcela pochopitelné! Čezetník 
se představil na obou závodech Šumavského po-
háru v Žáru a v Horažďovicích a byl zastoupen 
dvěma borci, Albínem Veselým ve třídě 380 ccm 
a Emilem Vyskočilem ve třídě 250 ccm! Předem 
avizovaný cirkus se nekonal, protože oba jezdci 
předvedli  solidní výkony, což jim přineslo první 
body  v tomto seriálu! Závodů se nemohl ze 
zdravotních důvodů zúčastnit náš týmový kama-
rád Honza Rádr, ale jeho přítomnost vnesla do 
týmu klid a pohodu, což motokrosový greenhorn 
Emil Vyskočil kvitoval s povděkem! Ukázalo 
se, že Čezetník Blatná je na správné cestě, a že 
úsilí vynaložené na trénink a přípravu je dobře 
uložená  investice!

Emil Vyskočil 
Čezetník Blatná

Na 17. ročníku „Buzického 
bejka“ předával ceny 

slavný „Bombér“  
Tomáš Skuhravý

Buzice- Rok se sešel s rokem a v Buzicích opět 
nastal čas poutě. A s ní spojený program, kde hraje 
už sedmnáctý rok první housle populární turnaj 
v malé kopané „Buzický bejk“. Rozlehlá louka za 
vsí ve směru na Blatnou v sobotu 25. června už 
od božího rána připomínala mraveniště. Nebylo 
divu- do turnaje se tentokrát přihlásilo čtrnáct 
fotbalových manšaftů. Byly tu dvě sestavy, které 
nevynechaly ani jediný ročník „Buzického bej-
ka“- „Stars“ Stará garda Lom a Nepomuk / ten 
dokonce jezdí stále ve stejném složení /. Ředitel 
turnaje Petr Samec  uvažuje prý podle zpráv z ku-
loárů o přidělení inventárních čísel těmto stálicím 
velkolepého turnaje. Dále letos obouvali v Buzi-
cích kopačky hráči Sokolovny Sedlice, FC Nátěru 
Nepomuk, Blatné, El Pacientos Blatné, Škvořetic, 
Hudčic , Lomu- mladým nástupcům, loňského 
vítězného týmu Skaličan, v plné zbroji nemohla 
pochopitelně chybět buzická „domobrana“. V roli 
nováčků se zde objevily týmy Strakonic, Horní 
Plané I. a Horní Plané II.

Vítěz loňského turnaje- mužstvo ze Skaličan- 
k všeobecnému překvapení nepostoupilo ani ze 
skupiny a skončilo na nejspodnějším špršlíku 
výsledkového žebříčku. Co způsobilo takový 
obrat? „Taktická nepřipravenost,“ soudí kapitán 
skaličanských David Novák, „Hned první zápas 
s domácími jsme „projeli“ tři nula. Ve druhém 

utkání jsme si dali de facto sami čtyři góly. Ne 
sice přímo vlastní, ale zavinili jsme si je právě 
špatnou taktikou. No a pak už jsme se vezli jako 
na sáňkách. Asi nám chybělo to bahno z loňska,“ 
žertuje David Novák při vzpomínce na předešlý 
ročník, kdy se hrací plocha pod nebeskou sprchou 
změnila v šumavská blata. Kapitán týmu navíc 
utrpěl během série zápasů zranění- výron v kot-
níku: „Byl jsem tak vyřazený z aktivní činnosti. 
Jen poslední zápas jsem klukům aspoň odchytal 
v bráně. Zkrátka jsme všichni svědky historické 
chvíle, kdy vítězný tým roku 2010 vůbec nepo-

stoupil ze skupiny.“ Skaličanští si prostě vybrali 
svůj smolný den- začalo to už tím, že na základě 
mylné informace ráno dorazili do Buzic o hodinu 
později.

Středem zájmu byli pochopitelně po celý den 
buzičtí fotbalisté, kteří bojovali jako lvi a nakonec 
se jim podařilo prorazit na čtvrtou pozici, kde i 
na ně čekal pohár. „Naším hlavním cílem bylo 
dostat se do semifinále, což nám vyšlo,“říká 
„tiskový mluvčí“ domácích Pavel Rataj, „Měli 
jsme to ztížené v tom, že přímo na place byli dva 
naši hráči zraněni. Považuji dnešní výsledek za 
úspěch- pohár máme a oslavíme to!“ Zvláštností 
buzické sestavy bylo, že ji tvořili až na jednu 
výjimku cizí fotbalisté ze Sedlice, Březnice  
a Písku. „Jediným „čistokrevným“ buzičákem 
jsem byl dneska já,“ usmívá se Pavel Rataj. Když 
„Buzický bejk“ začínal, do turnaje se zapojovaly 
jen ryze amatérské celky. „Dnes už je to o něčem 
jiném- přihlašují se hráči na vyšší úrovni,“ dodává 
Pavel Rataj.

Ani na jednom z předchozích ročníků „Buzic-
kého bejka“ nepředával ceny opravdový fotbalový 
„profík“. Tentokrát se podařilo sehnat pro slav-
nostní ceremoniál opravdovou „megahvězdu“. 
Nebyl to nikdo menší než Tomáš Skuhravý- legen-
dární „bombér“ ze Sparty, později „lev“ italského 
vrcholového týmu. „Panuje tady určitě skvělá 
atmosféra. Moc rád vidím, že se mladí lidé baví 
sportem,“ konstatoval „Bombér“, „Moc mě mrzí, 
že jsem mohl přijet jen na chvíli a neviděl těch 
zápasů víc.“ Bývá Tomáš Skuhravý často zván 
na podobné akce? „To určitě ano, ale mám na to 

dost málo času. Převážně se věnuji 
nadacím a často pobývám v zahra-
ničí,“ zní odpověď. Co si myslí  
o fotbalových nadšencích z venko-
va?“ „U nás ve staré Spartě jsme 
pocházeli všichni z venkova. Mys-
lím, že je to hotová líheň mladých 
talentů,“ uvádí Tomáš Skuhravý, 
„Dnes je bohužel situace taková, že 
chybí finanční prostředky na rozvoj 
sportu ve vesnicích, samozřejmě i ve 
městech. Mladí nemají zázemí, chybí 
podmínky pro výchovu nové krve.“

K vyhlášení výsledků došlo 
úderem sedmnácté hodiny. Všechna 
mužstva, která se umístila za čtvrtou 

pozicí, byla odměněna rovným dílem za účast. 
Pohár za čtvrté místo obdrželi po právu buzičtí, 
pomyslný bronz vybojoval FC Nátěr- Nepomuk. 
Stříbrný post oslavovali kluci ze Škvořetic. 
Vítězný pohár vyzdvihli nad hlavu fotbalisté 
z Horní Plané II. Jásot doprovodili indiánskými 
tanci neurčitého původu a sprchou šampaňského 
na všechny světové strany.

Za nejlepšího střelce byl vyhlášen Jakub Vosi-
ka z FC Nátěr Nepomuk. Titul nejlepšího brankáře 
byl udělen Michalu Přechovi z Lomu.

17. ročník „Buzického bejka“ byl výjimečný 
zejména přítomností vrcholového reprezentanta 
Tomáše Skuhravého, který dokázal svým vystu-
pováním, že je docela obyčejným a skromným 
člověkem. Třeba zavítá i na 18. ročník. A třeba 
nebude sám. „Buzický bejk“- to je přece turnaj, 
který si už získal dobré jméno a věhlas i za hra-
nicemi okresu.

Vladimír Šavrda

Tým ze Škvořetic.

Vítězné mužstvo 
z Horní Plané.
Horní řada 
uprostřed - 
Tomáš Skuhravý 
alias 
„BOMBÉR“.
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Speciální světová 
olympiáda

Uživatelka služeb Domova PETRA Mačkov Anna  Křížová odletěla do 
Atén na Speciální světovou olympiádu. Byla vybrána jako jedna z nejlep-
ších běžkyň na Speciální olympiádě v Praze, která se konala minulý rok. 
Každodenní běh s trenérkou Janou Čížkovou zvýšil její fyzickou kondici a 
my věříme, že ji připravil k získání co nejlepšího umístění. 

V 22 olympijských disciplínách se utká 7500 sportovců ze 185 zemí. 
Slavnostní zahájení bylo 25.6. na Mramorovém stadionu, kde se konaly  
1. novodobé OH v roce 1896.

Držíme palce !     
Domov PETRA Mačkov

Cyklistické poháry putují 
do Blatné

(závody v období 18. – 26. 6. 2011)
Velmi pěkně se píše o výsledcích cyklistů v regionálních, republikových  

a už i na mezinárodních závodech. Přestože se některým opakovaně lepí 
smůla na paty v podobě technických problémů a defektů, zaslouží obdiv za 
nezdolnou vůli, bojovnost a psychickou odolnost při jejich překonávání. 

Viktor Stošek – zřejmě největší smolař 
7. místo XC v Peci pod Sněžkou  
Po dešti byla trať pro všechny téměř nesjízdná. Martina navíc postihla 

technická závada (řetěz) , vzápětí defekt předního kola a propad o několik 
míst. 

12. místo v republikovém seriálu MTB „Kolo pro život“ Lipno nad 
Vltavou.

Pověst smolaře se potvrdila i tady. Posledních 300m dojížděl na prázd-
ném zadním kole.

Martin Stošek – juniorský reprezentant ČR
V celkovém hodnocení Českého poháru si udržuje 2. – 3. pozici.
Po týdenním soustředění juniorských reprezentantů v Peci pod Sněžkou 

přišly další výborné výsledky:
1. místo v juniorech a 9. místo celkově na Lipně
1. místo v Jihočesko-bavorském poháru XC. Výsledek o to významnější, 

že v závodě porazil táborského závodníka a reprezentanta ČR Skálu, který 
startoval na mistrovství světa v cyklokrosu  a  skončil tam na 4. místě.

Petr Soukup
Ani na dalších dvou závodech nedopustil, aby nestál na stupních vítězů. 

Nerad o tom mluví, ale je pravda, že tím motá hlavu řadě profesionálních 
závodníků.

1. místo na maratónu MTB v Pičíně u Příbrami
2. místo v seriálu MTB „Kolo pro život“ na Lipně  

Ondřej Hulač
1. místo v kategorii na Velké ceně XC Cyklo-Macner    Strakonice
40. na MTB maratonu Avion Cup Zličín
Od nenápadného a pracovitého Ondry můžeme očekávat další příjemná 

překvapení.

Josef Etlík
Přestože se ani jemu smůla už podruhé nevyhnula, získává si svými 

stoupajícími výkony a bojovností u svých soupeřů stále větší respekt.
2. místo v Běšinech
4. místo v Kašperských Horách. O 2. místo ho připravil defekt.

Turistika :
 Informace o cykloturistické jízdě do Plzně budou zveřejněny v příštím 

vydání BL.
František Šesták
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KRMIVA MAŠEK 
sm si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko ky, dr bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon , skot, kapry 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 

383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

Prodám zahradu - stavební parcelu v Blatné
Prodám oplocenou zahradu 2.000 m2 se zahradní chatou a kolnou 

v Blatné v lokalitě na Hajanské za Svazarmem. Podle územního plánu 
vhodné k výstavbě rodinného domku nebo rekreačního objektu. Elektři-
na 380 V, kopaná studna, vzrostlý ovocný sad, v blízkosti kanalizace.

Cena: 775,- Kč m2

Telefon: 603 516 830
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 
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Rozmry 6 x 3,2 cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody, 
ploty,pergoly,vrata atd. 

tel: 721 310 480 
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net 


výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 
 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

POVINNÉ RU ENÍ 
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

Pojiš ovací kancelá  v Blatné, Purky ova 264
tel.: 383 421 001, Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00


