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Čtrnáctideník

COLORES DE LA SELVA

BARVY PRALESA

Unikátní výstava kreseb a fotograﬁí manželů
Dungelových bude zahájena za osobní účasti autorů

ve čtvrtek 16. 6. 2011 v 18.00 hod.
v Rejtově paláci blatenského zámku
a potrvá do poloviny července.

Blatná 3. června 2011
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Cena 7,- Kč
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A KTUALITY
Městská lidová knihovna v Blatné
připravuje na srpen :
Prodej vyřazených a darovaných
knih za symbolické ceny
2,5,10 Kč.
Akce se uskuteční ve dnech :15,16
a 17.8 před budovou knihovny a v
prostorách chodby knihovny.
8 - 16 hodin

Blatná 3. června 2011
prodej a nabízení služeb vadí a setkáte se s ním
na veřejně přístupných místech ve městě, můžete
tuto skutečnost oznámit Městské policii na její
telefon 383 423 467 nebo na mobilní telefon
720 513 321.
Sbírky pořádané na humanitární účely nejsou
nařízením zakázány ani omezovány s tím, že
Městská policie bude od osob vybírajících od
občanů peníze požadovat pověření humanitární
organizace a zjistí jejich totožnost. Údaje budou
sloužit k ověření oprávnění humanitární sbírku
pořádat a zda osoby vybírající peníze od občanů
jsou humanitární organizací pověřeni, aby se peníze darované občany dostaly tam kam mají.
Marie Mikyšková
Živnostenský úřad Blatná

Informace











o výměně řidičských průkazů

Na základě novely zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, byly změněny lhůty pro povinnou výměnu řidičských
průkazů. Výměna, pokud nedošlo ke změně
údajů v řidičském průkazu, je osvobozena od
správního poplatku.
Povinná výměna starších typů řidičských
průkazů je stanovena takto:
- řidičský průkaz vydaný:
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002
- výměna do 31. prosince 2012
od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
- výměna do 31. prosince 2013
K žádosti přiložte:
1x fotograﬁe (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm),
platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý
7:00 – 15:00
Středa
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 14:30

Městský úřad Blatná,
obecní živnostenský
úřad informuje
S pochůzkovým prodejem a humanitárními
sbírkami se ve městě Blatná, hlavně na třídě J.P.
Koubka, setkáváme téměř každý den. Často se
stává, že než občan projde střed města, zastaví ho
i několikrát osoby nabízející službu nebo vybírající peníze na humanitární sbírku. Rada města, aby
tomuto zamezila, vydala Nařízení č. 2/2011 - tržní
řád, kterým se na veřejně přístupných místech ve
městě zakazuje prodej zboží a poskytování služeb,
případně jen nabízení zboží a služeb fyzickými
osobami formou pochůzky.
Kontrolu dodržování Nařízení budou provádět
strážníci Městské policie a další Městem Blatná
pověření pracovníci. Pokud i Vám pochůzkový















ČERVEN LOUKY KOSÍ – MEDARD (8.6.)
VODU NOSÍ
Medardovská pranostika a všechny další
tohoto typu jsou správně vystiženy. Vycházejí ze
skutečnosti, že počasí v první polovině června
bývá deštivé, nastává monzun, západní větry
způsobují, že je značně proměnlivé s častými
srážkami.
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V pátek a v sobotu 24. a 25. června
2011
se v Chlumu uskuteční indiánský den.
V pátek večer opékání vuřtů, v sobotu
od 13 hod. indiánské hry pro děti.
Připraveny jsou hodnotné odměny.
Srdečně zvou pořadatelé.

SDH Bezděkov

pořádá
v sobotu 18. června 2011 od 20,00 hod.
v areálu letního kina

taneční zábavu.

K tanci a poslechu hraje skupina
ORIENT. Občerstvení zajištěno.
SHD Bezděkov
srdečně zve všechny
v sobotu 16. července 2011 od
17,00 hod. do areálu letního kina
v Bezděkově
na „Malé vepřové hody“.
Vyhrávat k tanci i poslechu bude populární jihočeská kapela
DOUBRAVANKA.

- NA JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE,
NA TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT
- KDYŽ SE MEDARD ROZVODNÍ, PRŠÍVÁ
ŠEST TÝHODNÍ
- PRŠÍ-LI NA MEDARDA, JE MALÁ NADĚJE NA SLUNEČNÉ LÉTO
- JAK NA MEDARDA PRŠÍ, TAK ŠEST NEDĚL DÉŠŤ SE VRŠÍ
a nejznámější
- MEDARDOVA KÁPĚ – ČTYŘICET DNÍ
KAPE
VŮNĚ BYLINEK ANEB KULINÁŘSKÉ
UMĚNÍ NAŠICH BABIČEK
KAŽDÁ DOBRÁ HOSPODYŇKA MÁ
SVOU BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
DOBROMYSL OBECNÁ – origanum vulgare L.
Vytrvalá rostlina mnohdy pěstovaná jako
okrasná trvalka. U nás roste také planě na suchých
slunných místech. Užívá se suchá i čerstvá. Čerstvá má však výraznější chuť. Sušená se prodává
také v obchodech jako oregano - typické koření
italské a mexické kuchyně. V současné době se
stává velmi oblíbeným kořením také u nás. Používá se k ochucování fazolí, ryb a rajčat, také zeleniny a sýrů. Je vhodné všude tam, kde používáme
majoránku, proto často užíváme pro chuť trochu
majoránky a část dobromysli. Čaj z této byliny
nám zaručuje dobrou psychickou pohodu.
NÁŠ TIP NA ČERVEN: ŽENŠEN pětilistý
– bylina dlouhověkosti, léčivka
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
V letošním roce se uskuteční příští sobotu, tj.
11. června, na tř. J. P Koubka a nám. Komenského. Pokud máte rádi náš sortiment, najdete nás
mezi stánky řemeslného trhu.

www.lidove-remeslo.cz

Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Recyklace polystyrenu
Také polystyren je dále využitelný odpad, který nemusí být uložen na
skládce. Na sběrný dvůr jej občané přivážejí docela velké množství, v loňském roce jsme ﬁrmě Isover, která se zabývá výrobou tepelných izolací a dokáže při výrobě použít odpadní polystyren, předali 1 195 kg polystyrenu.
I u polystyrenu je nutná jeho čistota pro další zpracování, a tak je
na sběrném dvoře
tříděn. Polystyren
znečištěný od lepidel, malty apod.
není dál zpracovatelný, a tak jej tedy
musíme odvézt na
skládku. Za předání
čistého polystyrenu
ﬁrmě Isover nemusíme platit žádný
poplatek.
Stejně jako za
běžně tříděný odpad (plasty, papír, sklo) je Město Blatná odměňováno i za třídění polystyrenu
od společnosti EKO-KOM.
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K zalévání využíváme fekální nástavbu za traktor o objemu 5000 l a nádrže na
vodu o objemu 1000 l
vody.
U fekálního vozu
jsme pořízením vývěvy schopni poskytovat služby občanům
při vyvážení jímek
na ČOV a kropícím
vozem Š 706 o objemu nástavby 7000 l
dovézt i vodu z ČOV do bazénů.

Údržba komunikací města
Jistě jste si v minulém týdnu všimli, že byla zahájena oprava, respektive údržba komunikace tř. J. P. Koubka a Náměstí Míru. Údržba spočívá
v postupném přemetení obou komunikací jemnou kamennou drtí, a to
z důvodu, že původní zásyp byl používáním a čištěním značně vybraný
a začalo docházet k vypadávání dlažebních kostek. Práce budou probíhat
vždy v časných ranních hodinách.
Zároveň se tímto omlouváme za dočasné zvýšení prašnosti v centru města,
které se budeme snažit snižovat skrápěním komunikací.
Níže přikládáme fotograﬁe z provádění prací.

Zalévání veřejné zeleně
V důsledku vláhového deﬁcitu jsme museli v měsíci květnu při údržbě
veřejné zeleně věnovat zvýšenou pozornost zálivce stromů.
Zálivka se prováděla hlavně u nové výsadby ( směr Skaličany, tržiště
naproti Lidlu, Domov pro seniory, Písecká ul. ) a dále na Katlperku a veškerou zeleň v centru města.

Projekty na ZŠ T. G. Masaryka
Projektové dny se už staly na naší škole zcela běžnou formou výuky.
Při volbě dalšího tématu jsme vsadili na jeho důležitost a praktické využití.
Během dubna proběhly projekty na obou stupních naší školy. Zatímco II.
stupeň se letos věnoval ekologické tématice, I. stupeň pracoval na tématu
České loutkové divadlo.
ZACHRAŇME NAŠI PLANETU
Ekologický projekt Zachraňme naši planetu probíhal ve dnech 18. – 19. dubna
a zúčastnili se ho žáci 5. – 9. ročníku. Prostřednictvím řady ekologicky zaměřených aktivit jsme se snažili přesvědčit žáky o důležitosti třídění odpadu
a o tom, že recyklace je jedna z možností, jak zabránit tomu, aby se z naší
modré planety nestala planeta skládek a odpadků.
První den byl pro všechny účastníky poměrně náročný. Vzdělávací
ekologické pořady na DVD se střídaly s besedou obalové společnosti
EKO-KOM Tonda Obal na cestách a s návštěvou čistírny odpadních vod či
sběrného dvora. Díky internetovým stránkám EKO-KOMU se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o historii třídění . Věděli jste například, že už staří
Řekové odváželi své odpadky za město, kdežto ve středověku se vylévala
špína z oken rovnou na ulici? Naproti tomu recyklace je záležitost stará
teprve několik desetiletí.
Druhý projektový den se odvíjel ve zcela jiném duchu. Zatímco 6. a 8.
třída si zvolily návštěvu v Technickém muzeu v Praze, ostatní děti pracovaly
ve škole v tvůrčích dílnách. A pokud si najdete čas navštívit halu naší školy,
můžete se inspirovat výrobou ručního papíru, Pexesa nebo výrobou obrázků
z papírových ruliček či plastových víček. Najdete tu i návod na výrobu společenské hry Eko-trefa nebo ukázky plakátů k třídění odpadu.
Z obou projektových dnů si naši žáci určitě odnesli spoustu nových poznatků
a praktických zkušeností a prokázali obdivuhodné tvůrčí dovednosti.
Mgr. Hana Kubíková, Mgr. Eva Křivancová

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
Ve čtvrtek 7. dubna vyjeli žáci 1. – 4. ročníku do Prahy. Čekalo je tam
nádherné divadelní představení Jak pan Spejbl prášil. Na dobrodružné cestě
zavedl děti do Turecka, na sýrový ostrov, na Měsíc a dokonce i do útrob
velryby. Hurvínek děti často rozesmál svými neobvyklými nápady, a tak se
všichni výborně bavili. Zážitek byl o to silnější, že většina z dětí navštívila
Divadlo Spejbla a Hurvínka poprvé.
Další neobyčejný den byl pátek 8. dubna, kdy děti ve třídách vyráběly vlastní loutky z různých materiálů. Vytvořily loutky z papíru, pohyblivé bambuláky z vlny, použily i kartony, měchačky a plastové láhve, ale hlavně popustily uzdu své fantazii,
a tak vznikly zajímavé a neotřelé postavičky, které jsou nyní vystaveny
v hale naší školy.
Celý dvoudenní projekt se velmi vydařil a už se těšíme na další podobnou akci.
Mgr. Eva Křížková

Erbovní bestie na zámku
Blatná
Podvečerní prohlídky

Zámek Blatná bude až do podvečera otevřen návštěvníkům, kteří se
mohou podívat nejen na standardní prohlídky zámku, ale i na rozšířené
prohlídky ve 14 a 15 hodin. Novinkou letošní sezony je unikátní výstava
erbovních bestií, která byla otevřena v květnu ve sklepení blatenského
zámku.
Na nádvoří zámku budou celý den probíhat ukázky květin a prodej
ovoce a zeleniny.
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Novinky z projektu Comenius SOŠ Blatná
V současné době vrcholí na naší škole dvouletý mezinárodní projekt partnerství škol Comenius
s názvem „I.C.T. 4 – Interculturality, Citizenship and Teamwork“. Našimi partnery jsou školy Escola
Secundária Frei Rosa Viterbo Sátão (Portugalsko), Gimnazjum im. Seweryna Pienieznego Jeziorany
(Polsko) a Erbil Koru Lisesi Selçuklu Konya (Turecko). Mimo grant EU spolupracuje v projektu
také škola I.S. I.S.S. Boiano (Itálie).
Cena kvality
Na dubnové Národní konferenci eTwinning
v Praze získal náš projekt I.C.T.4 certiﬁkát
eTwinning Quality Label 2011. Cenu převzali
ředitel školy Petr Pavlík a koordinátorka projektu
Marie Švehlová.
Schůzka v Turecku – květen 2011
Po třech dosavadních setkáních studentů
a učitelů (podzim 2009 v Portugalsku, jaro 2010
v Česku a Polsku) jsme se začátkem května
zúčastnili čtvrté projektové schůzky, konané
tentokrát na škole Erbil Koru Lisesi v tureckém
městě Konya. Z naší školy vycestoval student
Martin Jakš a učitelky Lenka Žihlová a Marie
Švehlová. Z partnerských škol přijelo 5 Portugalců a 16 Poláků. Všichni studenti byli ubytování
v tureckých rodinách.
Co říká student Martin Jakš o svém pobytu
v turecké rodině?
Asi největší obavy jsem měl z toho, jak bude
vypadat má rodina, ve které budu po celý čas
Comenia v Turecku žít. Bál jsem se toho, jaké
bude jejich prostředí, jestli to bude chudá nebo
bohatá rodina, jak se ke mně budou chovat, jestli
na mne budou hodní, jestli budou mluvit anglicky
a podobně.
Nakonec se ale
ukázalo, že mé obavy
byly naprosto zbytečné. Rodina Erkana
Doğana (to je ten
kluk, u kterého jsem
bydlel) byla naprosto
úžasná. Všichni byli
velmi milí, přátelští,
sympatičtí a pohostinní.
Erkanova rodina
Martin a ebru.
je muslimsky založená a dbá hodně na tradice a zvyky. Otec pracuje
jako ﬁnanční pracovník v tamní továrně, matka je
ženou v domácnosti a všechny děti až na pětiletého Erdema chodí do školy. Kromě Erdema má
Erkan ještě jednoho sourozence – mladší sestru
Uzge, která chodí na ranní vyučování, zatímco
Erkan chodí na odpolední.
Co mne velmi zaujalo a mile překvapilo, bylo
to, jak rodina drží pohromadě a mají velmi hezké
vztahy mezi sebou. Nemyslím tím jen třeba matka
se synem nebo bratr se sestrou, ale i vztahy se
vzdálenějšími příbuznými. Kdyby se komukoliv
z rodiny stalo nějaké neštěstí, ostatní by mu ihned

pomohli, jak nejvíce by jen mohli. Je pro ně přímo
nemyslitelné, aby se otočili k postiženému členu
rodiny zády.
Z Erkanovy rodiny mám velmi příjemný pocit,
rovněž z celého Turecka. Jsem velmi rád, že jsem
se mohl zúčastnit schůzky Comenia v Turecku.
Nejen, že jsem se opět setkal s mými starými
přáteli a získal nové, ale měl jsem čest poznat
jejich zemi, kulturu a denní život, za což jsem
velmi vděčný.
Modrá mešita v Istanbulu.

Konya je dvoumilionové město ležící na pusté
náhorní plošině uprostřed anatolské stepi. Zbožnost a silné islámské tendence jejích obyvatel
jsou pověstné po celém Turecku. Město je úzce
spjato se životem a dílem Celaleddina Rumiho,
zvaného též Mevlâna, jenž ve 13. století založil
řád tančících dervišů Mevlevi. Mevlâna rozvinul
ﬁlosoﬁi duchovního spojení a všeobecné lásky
a je pokládán za jednoho z nejvěhlasnějších
mystiků islámského světa.

Palác Topkapi v Istanbulu – Harém.

Sema show.

Střední škola Erbil Koru Lisesi byla založena
v roce 1977 a v současnosti ji navštěvuje 1110
studentů. Všichni studenti nosí školní uniformy,
ostatně jako všude v tureckých školách. Také
učitelé jsou formálně oblečeni, tzn. že učitelé muži
chodí v obleku. Ve škole vládne přísný řád. Tato
střední škola poskytuje všeobecné vzdělání, ale
žáci se mohou během studia podle zájmu zaměřit
na jazyky, sport nebo umění. Část žáků má pouze
ranní výuku a část pouze odpolední. Škola je
vybavena velkou knihovnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou a školní jídelnou. Velmi hezký
interiér má sborovna a útulná místnost určená pro
schůzky učitelů s rodiči.
Otevřenost a zájem o projekt ICT4 ze strany
tureckých žáků a také perfektní příprava celého
programu ze strany učitelů byly zárukou hladkého průběhu celého pracovního týdne. Dva dny
jsme pracovali ve škole, účastnili se vyučování
a prezentovali výsledky svých školních aktivit
za uplynulý rok. Další dva dny byly věnovány
poznávání kulturních tradic Turecka, hlavně
západní a střední Anatolie.
Prezentace
Turecký Comenius tým předvedl ﬁlmy s tématy Justice/Spravedlnost a Important Discoveries/
Významné objevy. Portugalský tým natočil ve své
škole ﬁlm na téma Dating Violence/Násilí v mladém vztahu, Poláci vytvořili zajímavou prezentaci
o oblasti Mazurských jezer, český tým přivezl
ﬁlm Martina Jakše o Praze a také prezentaci na
téma 2011 – European Year of Forests/Evropský
rok lesů. Stejného tématu se týkala také naše
výstava fotograﬁí, kterou jsme uspořádali pro
partnerské školy a v níž jsme představili krásy
českých lesů. Velmi zajímavý byl výtvarný workshop vedený tureckým učitelem, profesionálním
výtvarníkem, při němž si každý účastník mohl
vyrobit svůj obrázek tradiční (a dech beroucí )
osmanskou výtvarnou technikou ebru. Vyvrcholením pobytu ve škole byl školní festival, jehož
se zúčastnili opravdu všichni žáci a zaměstnanci
školy. Bylo to dlouhé, veselé a inspirující multikulturní odpoledne. Turečtí žáci zpívali moderní
i lidové písně, tančili lidové tance z Kavkazu
a chlapecký soubor školy známý i z tureckého TV
vysílání uchvátil téměř profesionálním tanečním
výkonem. Polská děvčata tančila s pompony
a český tým zazpíval několik jihočeských lidovek
a jednu píseň Antonína Dvořáka.
Pamětihodnosti
Navštívili jsme Mevlâna museum a Kataray
museum v Konyi a měli jsme možnost zhlédnout
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úžasnou sema show – vířivý tanec dervišů. Dostali jsme se do oblasti Çatalhöyük, nejstaršího městského osídlení na světě. Obytné domy, nalezené
zde při nedávných vykopávkách, jsou staré přes
7000 let. Největším zážitkem posledního dne byl
celodenní výlet do Cappadocie, oblasti s úchvatnou přírodní scenérií a skalními útvary. Krajina
Kapadocie se formovala asi před 30 miliony let,
kdy vybuchující sopky pokryly zemi sopečným
prachem. Jeho ztuhnutím, erozí a zvětráváním
vznikly okouzlující přírodní útvary, skalní věže
a podzemní města. V údolí Göreme je soustředěno největší množství skalních kaplí a klášterů
v Kapadocii. Celá oblast je součástí Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.

Všichni před uměleckou školou.
Tento projekt je realizován za ﬁnanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Setkání s derviši.

K Turecku samozřejmě patří tradiční silná
káva, výborný čaj, který je vám nabízen na
každém kroku, velké čajovny s obřími vodními
dýmkami, věštění z kávové sedliny, velbloudi,
břišní tanečnice a zajímavé hudební nástroje.
Mohli jsme si osahat například ney, což je rákosová ﬂétna, nebo ud, to je nástroj podobný loutně
a také kanun s 64 strunami.
A jací jsou Turci? Milí, usměvaví, velmi
pohostinní a hrdí na svůj národ. Většina žen ve
Střední Anatolii nosí šátek, který jim zakrývá
vlasy. Některé muslimské dívky nosí šátek i do
školy, nosí ho rády a jsou na to pyšné.
V naší škole visí více než rok dárek od ředitele turecké školy - obraz - a na něm „Sedm
Mevlânových rad“. Posuďte sami, jak živé jsou
Mevlânovy myšlenky i dnes:
V šlechetnosti a pomoci druhým buď jako řeka.
V soucitu a laskavosti buď jako slunce.
V ukrývání chyb druhých buď jako noc.
V hněvu a vzteku buď jako mrtvý.
V skromnosti a pokoře buď jako Země.
V toleranci buď jako moře.
Buď zůstaň takový, jaký jsi, nebo takový, jaký
se zdáš být.
Všechny aktivity našeho projektu i jeho částí
včetně fotodokumentace najdete na:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16797
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p24338
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34944
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p35238
Poděkování
Velký dík patří panu starostovi Mgr. Bohuslavu
Navrátilovi za podporu našeho projektu a hodnotný dárek pro turecké přátele. Děkujeme také panu
Pavlu Hanzlíkovi za podporu naší fotograﬁcké
výstavy a za poskytnutí sponzorského daru.
Ing. Marie Švehlová
koordinátorka mezinárodních projektů, SOŠ Blatná

Základní umlecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – email: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2011/2012

ZÁPIS ŽÁK
pro výuku do pípravných roník pro obor: hudební, výtvarný a tanení
Hudební obor – pípravná hudební výchova
dti od 5 a 6 let
- individuální nástrojová výuka
dti od 6 let
(klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello)
- trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy
dti od 10 let
bicí nástroje, klávesové nástroje
- sólový zpv
dti od 6 let
- sborový zpv
dti od 5 let
Výtvarný obor – základní studium
dti od 5 a 6 let
- základní studium se zamením na keramiku
dti od 10 let
práce s poítaovou grafikou – multimédia
(zájemci o tento obor pinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo
vytvoené doma)
dti od 5 let
Tanení obor - základní studium
- základní studium se zamením na klasický a moderní tanec
- se zamením na spoleenský tanec

Zápis se koná v ervnu v týdnu od 13. – 17. ervna 2011
10:00 – 12:00 hodin 13:00 – 17:00 hodin
v ZUŠ Blatná v editeln školy 1. patro, dvee . 16
(rodie se dostaví s dtmi)
Kritéria podle kterých budou žáci pijímáni:
Hudební obor: zazpívat píse, zopakovat uritou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat pedstavivost a schopnost využití daného
prostoru (výkres), pinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu
Tanení obor: žák má rovný postoj, plynulou chzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu
16. ervna od 16:15 do 16:45 hodin - prohlídka školy pro veejnost

16. ervna 2011 Vás srden zveme na koncert žák, který se koná v sále ZUŠ
od 17:00 hodin
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Společenské dění
První písemná zmínka
o Skaličanech se
objevila před šesti sty
lety
Skaličany - O víkendu 21.- 22. května se
osada Skaličany, čítající 123 obyvatel, oděla do
slavnostního hávu. Byl k tomu skutečně dobrý
důvod. Místní občané si připomínali významné
historické jubileum- 600 let od první písemné
zmínky o rodné obci. Osadní výbor, Sbor dobrovolných hasičů a řada dobrovolníků při této
příležitosti připravili pestrý program pro veřejnost. Velkou zásluhu na zdárném průběhu celé
společenské akce a především na jejím ﬁnančním
zajištění mělo také město Blatná, pod jehož správu
spadají Skaličany už od roku 1973.
V sobotu 21.
května úderem
třinácté hodiny
zahájily víkendovou slavnost
projevy předsedy místního
osadního výboru ing. Václava
Cheníčka ml.
a starosty Blatné
Mgr. Bohuslava
Navrátila. Následovalo položení
věnce u pamětní desky šesti občanů, padlých na
bojištích 1. světové války- Václava Prošky, Jana
Vaníčka, Jana Krčka, Františka Holuba, Petra
Chlandy a Josefa Labského / Celkem narukovalo
tehdy do světové války 21 obyvatel Skaličan.
Pamětní deska těm, kteří se domů nevrátili, byla
na čelní straně zdejší kapličky odhalena v roce
2008 /.
Vzápětí byl odhalen i pamětní kámen, zbudovaný pro tuto mimořádnou příležitost ﬁrmou
kamenictví Honzík z Chrástu u Březnice.
Po pietních aktech a koncertu vážné hudby ve
vnitřních prostorách kaple se více než dvousethlavé shromáždění vydalo směrem dolů na obecní
prostranství, kterému vévodily velké plátěné stany
a dlouhé lavice se stoly. Zde se mohli lidé podle
libosti občerstvit a odpočinout si. K dobré pohodě
hrála reprodukovaná hudba, kterou později vystřídala hudba živá v podání K- BANDU.
Krátce po patnácté hodině došlo k obřadu
křestu knihy o Skaličanech, která byla vydána
nákladem 500 kusů za 140 000 korun. Autorem
velice zdařilé a poutavé publikace o historii a současnosti rodné obce je ing. Václav Cheníček ml.,
který její tvorbě věnoval plné tři roky mravenčí
práce. „Byla by škoda poškodit tak vzácné dílo,“
poznamenal před křestem čestný host a bývalý
blatenský starosta Josef Hosperger a určenou
knihu pečlivě zasunul do silné fólie. Samotný akt
proběhl poněkud netradičně- nekřtilo se podle tradice šampaňským, ale plzeňským pivem! „Mám
takový návrh- každý z vás má knihu doma a tak
ať si každý v soukromí pokřtí knihu šampusem

sám!“, rozproudil všeobecné veselí vzápětí Josef
Hosperger.
Kromě knihy se na pultu stánku objevily další
reklamní předměty- igelitové tašky, propisky,
pohlednice a krásné hrnečky. „Každá domácnost
dostala za zvýhodněnou cenu soubor všech těchto
pamětních věcí. Na nikoho jsme nezapomněli,“
dodává ing. Václav Cheníček ml. Do každého
stavení byla také doručena s předstihem tištěná
pozvánka. „Nechali jsme na občanech, aby si sami
pozvali své příbuzné a přátele. Nebylo v našich
silách dohledávat všechny rodáky a přátele obce,“
poznamenává hlavní pořadatel, který ﬁnálním
přípravám věnoval se svými přáteli celý týden.
Jako uměleckou perličku zařadili do sobotního odpoledního programu organizátoři taneční
vystoupení souboru KAN- KAN z Čížové. Mezi
čtyřmi tanečnicemi se uplatnil netradičně i mladý
muž- v Čížové zřejmě dívky „došly“.
Poslední bod
představovalo
veřejné ocenění
dvou čestných
členů místního
hasičského sboru- Miloslava
Kopáčka / 76 let
/ a Karla Dlabače
/ 82 let /. „Jedná
se o symbolické
ocenění za dlouholeté zásluhy
a práci ve sboru
od osadního výboru a chráněnců svatého Floriána.
Oba dva si to zaslouží plným právem,“ prohlásil
ing. Václav Cheníček ml.
Pan Miloslav Kopáček patří mezi hasiče už
úctyhodných 61 let. Stejnokroj poprvé oblékl
v roce 1950. „Nezačínal jsem ale tady, nýbrž
ve Tchořovicích. Z té doby si pamatuji, že jsme
hasili požáry v Hradišti, Hajanech a v hostinci ve
Lnářích,“ říká zasloužilý bojovník s červeným
kohoutem. Za svého působení ve Skaličanech
dvakrát vykonával funkci velitele- nejprve pět
let, později znovu po dobu šesti let. „Čeho se mi
podařilo pro sbor dosáhnout? Postavení požární
jímky a pak- sehnal jsem ve Strakonicích novou
stříkačku,“ odpovídá Miloslav Kopáček. Do
Skaličan se přiženil v roce 1958.
Živé vzpomínky na požáry ve Skaličanech si
dodnes uchovává v paměti druhý oceněný pamět-
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ník Karel Dlabač: „To tenkrát při bouřce zapálil
blesk stodolu u Cheníčků. V noci. Bylo to hodně
kritické! I když jsme tenkrát zabránili rozšíření
požáru, do slámy nebylo vůbec nic. Strašně páchla
spáleninou, nebylo možno ji použít ani jako stelivo pod dobytek a tak se bez užitku vyvezla pryč.
Nebo další případ- děti jednou zapálily dva stohy
najednou, ze kterých nezbylo skoro nic.“ Karel
Dlabač vstoupil do sboru v roce 1953 po návratu
z vojny. Také on zastával pozici velitele spolku,
a to plných devět let. „Hasiči byli ve Skaličanech
odkázáni sami na sebe. Jeden politický režim byl
k nám lhostejnější než druhý- nejprve Němci, potom komunisti a to jejich slavné SSM,“ pohoršuje
se čestný člen sboru.
„Právě časté požáry ve Skaličanech vedly
obyvatelstvo k tomu, aby v roce 1899 založili
Sbor dobrovolných hasičů. Z té doby pochází
také první ruční stříkačka, která prvně zasahovala
už v roce 1900 při požáru v Černívsku. Obec má
dnes ve vlastnictví ještě dvě motorové stříkačkyjednu z roku 1937, druhou z roku 1971. A jak
početná je k dnešnímu datu hasičská jednotka?
Máme sedmnáct členů a dost se angažují mladší
jedinci, takže věřím, že se situace bude dál zlepšovat. V posledních letech činnost sboru dost
stagnovala,“ poznamenává k současnému stavu
ing. Václav Cheníček ml.
V neděli měli možnost dobrovolní hasiči ukázat, co v nich je. Na louce za vsí předvedli zjednodušený požární útok, kdy si vedli velice slušně.
Nádavkem pak pro pobavení diváků ještě pasovali
nového člena sboru tím, že ho hodili do rybníka
jako leklou rybu. Nedělní odpoledne pak už bylo
ve znamení melodií, písniček, tance a srdečné
zábavy za přítomnosti kapely pana Koubka.
Po celou dobu konání oslav mohli ještě zájemci shlédnout výstavu dobových fotograﬁí a dokumentů. S velkým zájmem se setkala i expozice
řezbářských výrobků Milana Jebavého. Ani děti
nezůstaly stranou dění. Pro ně byla vyhlášena
soutěž „Děti malují Skaličany“.
Za cenný přínos rozvoji obce a mnohaletou
záslužnou práci ve funkci předsedy osadního
výboru byl odměněn rovněž Václav Cheníček
st. / 1991- 2010 /. Teprve loni na podzim předal
pomyslné „žezlo“ svému synovi. „Snažili jsme
se pro své sousedy udělat maximum a věřím, že
nějakou tu pozitivní stopu jsme tu zanechali. Podařilo se kompletně zrekonstruovat naší kapličku,
pořídit část kanalizace, zavést elektrické vedení
do země a vybudovat cyklostezku do Chobota.
Prvotní starostí bylo po roce 1990 sehnat ve
Skaličanech vůbec nějaký objekt, kde by mohl
osadní výbor sídlit a pracovat. To se, díkybohu,
podařilo. Závěrem bych chtěl ještě podotknout,
že se všemi porevolučními blatenskými starosty
se mi výborně spolupracovalo a měl jsem u nich
vždycky dveře otevřené,“ řekl dnes už expředseda
osadního výboru Skaličany po převzetí dárkového
balíčku.
Po oba dva dny přálo slavnostem i počasíideálnější snad ani být nemohlo. S ohledem na
panující vedro nebylo divu, že se tady vypilo
celkem 13 velkých sudů piva a dva malé. Vynaložené ﬁnance se do obecní pokladny vrátily
a ještě něco zbylo.
Poznámka: Nejstarším skaličanským rodákem
vůbec je pan Vladimír Dlabač, nyní bydlící v Plzni. Bude mu neuvěřitelných 94 let!
Vladimír Šavrda
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Den rodiny
Mateřské centrum Kapřík se připojilo k celorepublikové
kampani Sítě mateřských center o. s. a oslavilo ve dnech 13.
– 14. května Den rodiny. Smyslem této kampaně bylo upozornit na důležitost
rodiny v současné době, kdy se ztrácí její hodnota. „Název kampaně vychází
ze slov, která napsal J. W. Goethe: ´Děti by měly dostat od svých rodičů dvě
věci: kořeny a křídla.´ Kořeny symbolizují původ našeho života, naznačují
tedy důležitost vztahu k našim rodičům a prarodičům. Křídla upozorňují na
zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství, protože
pro bezpečný let životem potřebují děti dobrou přípravu a péči rodičů,“
vysvětluje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská název kampaně.
V pátek 13. května si mohli všichni zájemci prohlédnout prostory MC
Kapřík, v rámci Dne otevřených dveří pro ně bylo připraveno vyrábění – výtvarná dílnička a děti z dramatického kroužku ZŠ J.A.Komenského zahrály
pohádku Medvěd a víly. Úspěch u dětí mělo hlavně jejich ztvárnění známé
Kouzelné školky a také „Mašinka“, při které si mohly zatancovat s Majdou,
Michalem, Františkem, Fanynkou, Dádou či žížalou Jůlií.
V sobotu se oslavy Dne rodiny přesunuly do blatenské
sokolovny. Pro rodiny zde byl připraven bohatý program
- tvoření, soutěže,
tancování, pohádka
O kačence (tentokrát
v podání profesionálů – divadlo LUK
z Českých Budějovic), fotografování rodin, nechybělo samozřejmě ani občerstvení. Součástí
programu bylo i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, které se zúčastnily
děti do věku 7 let.
I když jsme se velmi snažily, aby tato akce přinesla potěšení všem, kdo
se jí zúčastní i těm, kdo ji připraví, trochu nás zamrzela malá účast. Stále se
v Blatné ozývají hlasy, že zde není žádná kultura, že zde nikdo nic nedělá pro
rodiny s malými dětmi. Kde jste byli, když se slavil Den rodiny? Doufáme,
že příště se přijdete pobavit ve větším množství. Další akce, která čeká na
děti a jejich rodiče, bude 10.7. na zimním stadionu.
Děkujeme sponzorům Dne rodiny: Město Blatná, MBM Žíla, Pekařství
Vrána, BTF Blatná, Fialová lékárna, lékárna Arnika a lékárna Poliklinika.

K diskusi o politických stranách
Připojuji se k diskusím, které proběhly v BL č. 7 koncem dubna. Jsem
též názoru, že funkce politických stran, tak jak je známe ze současnosti, není
dobrá pro náš stát. Už každý vrabec na střeše ví, současný systém politických
stran je skrznaskrz prolezlý korupcí – a to bez výjimky! I ta nová strana VV
má kodex, nabádající své zástupce v obcích nebo vládě, aby „zvyšovali“
náklady na schvalované akce, a tento „výtěžek“ odvedli na konto strany
/za odměnu 10 %/. Tento způsob získávání dalších peněz je přímo nutný
pro každou politickou stranu v dosavadni koncepci a praxi zaběhnuté po
desetiletí, protože jinak by žádná strana neobstála v zavedené konkurenci
je to automaticky dáno systémem!! Týká se to i“starých“ demokracií, jako
Anglie, Německo (Kohl) aj. Samozřejmě diktatury a totality kradly a kradou
bezostyšně a bez kontroly.
My si dnes nemůžeme dovolit tento „luxus“ předražování a korupce ve
prospěch stran a osob, a to zejména z jednoho velmi pádného důvodu:
Svět se důsledkem technického rozvoje „zmenšil“, naše Země je vlastně
jedna velká vesnice, ve které se dnes derou do popředí nové mladé, pružné
a dravé národy, které navíc mají mnohem menší nároky na mzdy a velkou
rozmařilou životní úroveň, na jakou jsme si velmi rychle a krásně zvykli!
Tito lidé hlavně z východní Asie (Korea, Japonsko, Čína, Indie), ale také
z Jižní Ameriky (Brazilie, Argentina aj) jsou pracovití, houževnatí i vzdělaní
a hlavně ne tak nároční jako jsme my… Tyto národy jsou nám sakramentsky
silnou konkurencí!! Během několika málo let nás předběhnou, hospodářsky
vytlačí z vyjetých pozic a než si to uvědomíme, budeme zastrčeni na vedlejší
koleji , s nedozírnými následky na naši životní úroveň!!
Nezanedbejme proto žádnou možnost, která by mohla rapidně zlepšit naše
národní hospodářství – která je na dosah bezbolestným provedením pouhé
změny politického a odborného vedení národní a státní ekonomiky!!
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Vraťme se k článkům v BL č. 7 a zamysleme se, jak lehce a demoktaticky lze zlepšit národní hospodářství pomocí řízení státu odbornou elitou
národa, pouhým vyřazením nepřejících politických „žab“ sedících a těžících
z hospodářských pramenů národa. Vyřazením stran z přímého vlivu zmizí
nepředstavitelná korupce a politika bude rázem čistá. Už dnes většina dobrých starostů obcí stojí mimo partaje. Do politiky se musí dostat osobnosti
hlavně s morálními předpoklady. Do rezortních oblastí státu určit dohližitele
ku příkladu z rektorů univerzit, špičkových odborníků a známých elit národa.
Ministerstva pak svěřit odborníkům po výběrovém řízení.
Politické strany ať si žijí z vybraných příspěvků od svých členů, ale bez
rozhodování, které přenechají odborníkům, čímž zmizí korupce, která je
přirozenou součástí dnešního politického systému. Současně při volbách by
se objevily osobnosti s důvěrou občanů a nikoliv lidé, nastrčení stranou.
Je však načase r y c h l e tuto problematiku vyřešit. Jinak spadneme
do propasti, jak už bylo rozvedeno v úvodu. Zbytečná zdržování nebo
hospodářské stávky a protesty nás do bláta stáhnou ještě dřív – příkladem
nám budiž Řecko…
J. Š.

Hledáme pamětníky Selské jízdy !
S rozvojem kulturního a společenského života po první světové válce byla
zakládána celá řada spolků a organizací (Sokol, Orel, Junák ...) Nadšením
a pílí vesnického - selského lidu se tvořila též krojovaná jízdní banderia na
koních, První organizované složky Selské jízdy vznikaly od roku 1923.
Důležitými rysy této organizace vždy byly láska ke koním, dobrovolná
kázeň, pořádek a vynikající organizovanost,
Selská jízda Blatná byla založena v roce 1928. Starostou sboru se stal
Karel Baloun, náčelníkem František Hlaváč, jednatelem Miroslav Vrána.
Sbor SJ Blatná byl součástí župního sboru Jana Žižky z Trocnova. Zde byl
náčelníkem František Toman z Mladějovic a místo-náčelníkem Bedřich
Hildprandt z Blatné.
SJ Blatná se zúčastnila každoročně všech národních podniků, zvláště pak
oslav 28. října. Čítala celkem 43 členů.
Prosíme všechny, kteří mají nějaké dokumenty či výstroj Selské jízdy,
aby se obrátili na adresu redakce. Připravujeme výstavu Selských jízd na
podzim v Blatné nebo i v dalších městech.
Okresní archiv ve
Strakonicích, nebo mt
777 166 196.
Na obrázku –Selská jízda Nechanice ve
Štěkni a Pracejovicích
při oslavách narozenin Alfonse Šťastného
17.4.2011.

Program na červen 2011

Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky,
hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne:
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16:00 – 17:00 - Cvičení pro těhotné
Program na pondělky a středy
6.6. - Kelímky na drobnosti z pet lahví
8.6. - Kapřík šupináček
13.6.- Dravá rybka
15.6.- Veselá zvířátka z prst. barev
20.6.- Ozdobné měchačky
22.6.- Malování na chodník
27.6 - Muchlané ovoce
29.6.- Těšíme se na prázdniny
Druhou červnovou neděli slaví tatínkové svůj Den otců!
Po celý červen mají tatínkové jako dárek ke svému svátku vstupné do
herny zdarma!!!
Těšíme se na návštěvu.
Připravujeme na červenec S Kapříkem na hřiště
-více na www.mckaprik.estranky.cz

Číslo 10 / strana 8

ROZHOVORY
Před řáděním trenéra Ježka jsem zalezl
na záchod. O dalším utkání o poločase se nás
tam už schovávalo sedm,“ vzpomíná na perné
chvíle v národním mužstvu autor slavného
„Vršovického dloubáku“- fotbalová legenda
Antonín Panenka /62 let/
Buzice - Obec Buzice, ležící cca dva kilometry
od Blatné, přivítala ve zdejším společenském
sále v pátek 29. dubna již třetí slavnou osobnost. Po baviči Romanovi Skamene a kuchařské
celebritě Jiřím Babicovi zavítala na besedu se
svými příznivci do této půvabné jihočeské vesnice jedna z největších legend českého fotbalu
Antonín Panenka /62 let/. „Já tradičně jezdím
tak s patnáctiminutovým zpožděním. To je moje
„norma“, osvětlil svůj malý „zásek“ jeden z králů
české kopané. Po krátkém odpočinku a několika
fotograﬁích s fanoušky se mohlo plynule přejít na
vyprávění o životě a úspěších Antonína Panenky.
Besedu vtipně a obratně moderoval strakonický
disdžokej František Mareš, který sám je hluboce
zasvěcený do fotbalové historie i současnosti.
Antonín Panenka se ochotně „vyzpovídal“ i našim
novinám:
„Zavzpomínal byste úvodem na své první
fotbalové „krůčky“ v časech „her a malin nezralých“?“
„Můj táta byl zapáleným fotbalovým fanouškem a mne coby malého kluka vodil na všechny
zápasy, které se v Praze hrály. Leckdy jsme stihli
za sobotu a neděli obrazit i šest či sedm utkání.
Takhle se ve mně utvářel určitý vztah k tomuto
sportu a já se mu postupně začal věnovat víc
a víc. Chodili jsme s kluky kopat do parku a na
různé plácky a když mi bylo devět, táta mě vzal
na Slávii oﬁciálně přihlásit do klubu. Trenér mě
vzal na hřiště, abych předvedl nějaké technické
úkony s míčem a proběhl se, načež konstatoval:
„To je docela nadaný kluk, ale tělesně slabý.
Přijďte, až bude trochu starší!“ Táta nehodlal
hodit ﬂintu do žita a zašli jsme do Dukly, kde
se nám ale dostalo naprosto totožné odpovědi.
Třetí klub, který jsme navštívili, byla Bohemka.
Trenér Holeček, otec našeho slavného hokejového
brankáře, si mě také vyzkoušel a překvapivě mi
potom řekl: „Jsi šikovný kluk a my tě berem.
Nám vůbec nevadí, že jsi tělesně slabý a malý.
Zítra sem přines svoji fotograﬁi a můžeme začít.“
A tak jsem ve středu přinesl všechny záležitosti,
ve čtvrtek jsem byl na Bohemce zaregistrovaný
a v sobotu už jsem nastoupil ke svému prvnímu
zápasu. Na ten si velmi dobře pamatuju, protože
jsem právě tam dal svůj první gól. Vlastně- dal
i nedal. Já jsem se řítil za míčem a můj spoluhráč,
takový kolohnát, kopl do mé nohy a ta moje noha
treﬁla míč a ten šel do sítě. Takže v podstatě jsem
ho asi přece jen dal já!
No a pak jsem putoval přes různé žákovské
a dorostenecké manšafty, až jsem jako osmnáctiletý zakotvil v ligovém družstvu Bohemky
a zároveň jsem zaskakoval i v další sestavě téhož
klubu. To jsem tedy už „ koketoval“ s mužským
fotbalem. Do ﬁnálního výběru jsem se ale nikdy
nedostal. Do národního mužstva jsem se dostal
až v sedmadvaceti letech.“
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„Mohl byste nám přiblížit váš přestup do ligového kádru?“
„K prvnímu zápasu v ligovém dresu jsem
nastoupil v Teplicích na posledních dvacet minut, které mi ale tenkrát připadaly jako půl dne.
Tenkrát jsme prohráli 2:0, takže na něj moc hezké
vzpomínky nemám. Musím upřímně konstatovat,
že Bohemka byla sympatické mužstvo a dodnes
je to taková jedna velká rodina, ale bohužel
kvalita hry nebyla zase až tak vynikající a proto
jsme třikrát za sebou sestoupili do druhé ligy, ale
zároveň jsme také třikrát postoupili. Za šest let,
co jsem hrál mužský fotbal, jsem vlastně kopal
ligu tři roky. Pak přišel ten zlomový okamžik.
S nástupem trenéra Musila, kterého dodnes hodnotím jako jednoho z nejlepších trenérů, kteří kdy
v Bohemce působili, došlo k přeskládání mužstva.
Nový kádr následně skončil na devátém místě,
což byl fantastický úspěch. Od té doby jsme již
nesestoupili a dalších deset- patnáct let jsme se
na ligové úrovni udrželi.

Antonín Panenka v Buzicích při autogramiádě.

Jak už jsem předeslal, prvně jsem byl nominován do národního mužstva v sedmadvaceti
letech. Možná to bylo tak trochu náhodou. Národní tým se připravoval na kvaliﬁkační utkání na
Mistrovství světa v Dánsku a v rámci přípravy na
soustředění byl naplánován i zápas s Bohemkou.
Hrálo se na Strahově, náš manšaft se tam velice
nadřel, mně se podařilo dát národnímu mužstvu
dva góly. Odjel jsem spokojeně domů a hned
odpoledne mi přišel telegram, že se mám dostavit
na sraz národního týmu. Ovšem do Dánska jsem
tehdy neodjel.
Mám nádherné vzpomínky na to, jak jsme tehdy fasovali jednotné oblečení. Protože jsem tam
tehdy byl narychlo a nic pro mne neměli, „zdědil“
jsem „mundúr“ po sparťanovi Oldovi Urbanovi.
Problém spočíval v tom, že Olda byl dvoumetrový
chlap s objemem pasu cca sto dvacet centimetrů
a já taková sušinka! Musel jsem si kalhoty asi
čtyřikrát ohrnout v pase, takže to vypadalo, jako
když mám kolem těla plovací kruh! Ale vůbec mi
to nevadilo, protože jsem považoval za ohromnou
poctu, že jsem se vůbec do „nároďáku“ dostal.

Ročník 22 (32)
Ještě něco k trenéru Ježkovi. Tenhle člověk
měl ve zvyku nás, fotbalisty, pravidelně seřvat
a počastovat naprosto nepublikovatelnými výrazy.
Lhostejno, zda jsme vedli nebo prohrávali. Já už
jsem toho měl plné zuby a tak jsem si o poločase zalezl na záchod a v klidu tam jeho řádění
přečkal. Při dalším zápase se nás tam o poločase
už schovávalo sedm! Takže Ježek seřval maséra
a náhradníky a my měli pokoj!“
„Pamatujete si na to, jak jste ve Vodňanech neproměnil svůj slavný „vršovický dloubák“?“
„Jistě, na to si pamatuju velice dobře. Do
dnešního dne jsem jich kopal asi třicet šest a ta ve
Vodňanech byla jediná, kterou jsem neproměnil.
Nebylo to tím, že by brankář byl tak soustředěný, ale před branou ležela taková čachtanice, že
jsem se do ní bál skočit. Shodou okolností se ten
vodňanský brankář ke mně na nějaké akci asi před
dvěma měsíci přihlásil.“
„Teď se dostáváme k nominaci hráčů na Mistrovství Evropy. Bylo okolo tehdy mnoho zlé
krve a varu, tvrdilo se, že se tam někteří fotbalisté dostali protekčně. Mohl byste tuto situaci
okomentovat?“
„Já chci v prvé řadě vyvrátit fámy, že se do
této prestižní sestavy dostal někdo protekčně
nebo neoprávněně. Tým byl vybrán naprosto
dokonalý a že tam bylo osm Slováků a čtyři
Češi- já, František Veselý, Ivo Viktor a Zdeněk
Nehoda-, to bylo dáno úspěšností jednotlivých
hráčů v určitých klubech. Musím zdůraznit, že
tam na Mistrovství Evropy v Bělehradě panovala
fajn atmosféra. Kvůli těm krásným kamarádským
vztahům jsem se dokonce těšil i na soustředění,
jak jsem jinak soustředění nenáviděl, že se tam
opět sejdu s kluky a popovídáme. Naše parta
v Bělehradě byla typologicky neskutečně dobře
složená- sešli se tam tvrdí bojovníci, rychlé typy,
hlavičkáři, režiséři, koncoví hráči. Na Mistrovství
Evropy jsme sice cestovali jako outsideři, ale na
druhou stranu se veřejně upozorňovalo na to, že
tahle sestava, která spolu hrála přes dva roky,
v kvaliﬁkacích dvacetkrát za sebou neprohrála!
To samozřejmě něco znamenalo! Už první naše
vítězství v utkání s Holandskem nám nesmírně
zdvihlo sebevědomí.“
„Při zápase s holandským protivníkem v prodloužení přišla velká chvíle Františka Veselého.
Mohl byste ji zhodnotit?“
„Je pravda, že holandští hráči, kteří podle mého
názoru měli v té době nejkvalitnější mužstvo na
světě, nás dost podcenili. Oni nepředpokládali, že
bychom jim mohli klást nějaký odpor a když od
nás inkasovali ve dvacáté minutě branku, teprve
si uvědomili, že musí notně přidat. Jenže když už
člověk jednou něco podcení a potom se chce vrátit do hry, tak to najednou nejde. Když František
Veselý posledních dvacet minut zápasu oživil hru
a vstřelil třetí branku, bylo deﬁnitivně rozhodnuto
v náš prospěch a těch posledních dvacet minut- to
byla právě ta velká chvíle Františka Veselého!“
„Cítili jste se ve ﬁnále v Bělehradě jako favoriti?“
„My jsme byli optimisticky naladěni. Porazili
jsme Holanďany, a to už samo o sobě znamenalo
pro nás obrovské zadostiučinění. My jsme nemohli už nic ztratit, jen získat, protože i takhle nás
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národ považoval za hrdiny. Za favority v pravém
slova smyslu byli spíš považováni Němci. Oni
měli velmi silné a kvalitní mužstvo, které bylo
zvyklé hrát agresivně a to pro náš styl nebylo
zrovna nejpovzbudivější. My jsme šli do ﬁnále
s tím, abychom nedostali čtyři, pět gólů a „neuřízli“ si ostudu. Nakonec to tedy dopadlo v náš
prospěch.“
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fotbalistou roku. Jak jste přijal tohle významné
ocenění?“
„Přiznám se, že jsem byl trochu zklamán,
protože podle mého soudu jsem tohle ocenění
měl dostat o rok dřív. V roce 1979 jsem měl úplně nejzdařilejší sezónu. V tom roce 1980 se pak
zase v kuloárech spekulovalo o tom,že měl být
vyhodnocen Láďa Vízek. Jinak dostat se mezi
nejlepší hráče historie je obrovské vyznamenání,
samozřejmě.“
„Mohl byste teď zavzpomínat na Mistrovství
světa ve Španělsku, kde jste také hrál a dal mimo
jiné dva krásné góly?“
„Nikdo z tehdejšího národního mužstva na
tuhle událost nevzpomíná rád. Přesto tvrdím, že
československá sestava byla prvotřídní. Panovala
tam tehdy ale velká nevraživost v tom smyslu:
„Proč nejedu já a proč jede on?“, byla špatně zvolena příprava mužstva. To všechno představovalo
kamínky, které když se poskládaly do mozaiky,
způsobily, že naše výprava tehdy na šampionátu
neuspěla.“
„Můžete sdělit nějaké podrobnosti o vašem
hostování v Rapidu Vídeň?“
„Do Rapidu jsem odcházel, když mi bylo
třicet dva let. Začátky byly strašně těžké- předně
šlo o jazykovou bariéru, kdy já jsem si uměl německy pouze říci o pivo a pozdravit. A pak ono
se to jinak hraje na mateřské půdě a v zahraničí,
kde člověk musí prorazit. Naštěstí hráči se ke
mně chovali velice slušně, přijali mě hned mezi
sebe a pomáhali mi s aklimatizací. Nakonec jsem
v Rapidu Vídeň zůstal čtyři a půl roku a zažil jsem

„Teď se dostáváme k vaší slavné penaltě. Já
vím, že už se vás na to ptalo nejméně tisíc lidí,
ale tak tedy potisící prvé - jak to tenkrát všechno
bylo?“
„Trenér Ježek neponechal nic náhodě. Na
soustředění ve Vysokých Tatrách nám ke každému
utkání „naordinoval“ takový miniturnaj v penaltách. K tomu nám prostřednictvím ampliónů
pouštěl řev skotských fanoušků, aby navodil
patřičnou atmosféru a přiblížil nás co nejvíc
realitě. Zajímavé bylo, že všechny ty penaltové
„hrátky“ vyhrál František Veselý, který ve Slavii
nikdy penalty nekopal. No a když pak ve ﬁnálovém utkání s Německem přišla ta osudová chvíle,
kdy byly na řadě penaltové rozstřely, trenér Ježek
se hned ohlížel po Františkovi Veselém. Ale ten
najednou nebyl k nalezení. On tušil,že ta odpovědnost spadne na něho, psychicky to nevydržel,
přeskočil hrazení a jakoby nic seděl ve třetí řadě
mezi diváky. Vpodstatě jsme pak zůstali čtyři
hráči, ochotní do toho jít- já, Nehoda, Kvasný,
Ondruš. Nakonec to tedy spadlo na mne. Já jsem

na tu penaltu šel s tím, že ji kopnu doprostřed

a také jsem se tím netajil. Spoluhráči mě od
toho zrazovali, jeden můj spolubydlící dokonce
vyhrožoval, že mě večer nepustí na pokoj, ale jak
jsem řekl, tak se také stalo a naštěstí to dopadlo

dobře. Když se mě ptají reportéři na to, co by se

bývalo stalo, kdybych penaltu neproměnil, odpo
vídám: „No co, byl by dneska ze mě soustružník
s třicetiletou praxí.“
Ono dneska se tomu člověk směje, ale tenkrát
jsem se doslechl, že se celá věc přetřásala na komunistických orgánech a kdybych penaltu nedal,
čekaly by mně sankce za znevážení našeho politického systému. Takhle jsme byli oﬁciálně přijati
na pražském hradě a Gustav Husák nám udělil


vyznamenání. Paradoxně fotbalisté s členstvím

v KSČ dostali řád práce a ti, co v KSČ nebyli,

obdrželi vyznamenání za zásluhy o výstavbu.
Takže já mám doma plaketu za zásluhy o výstavbu
a přitom jsem v životě nikdy nic nepostavil.“




„Následovalo Mistrovství Evropy v Itálii, rok
1980. Jak se vám dařilo tam?“
„Jeli jsme tam prakticky ve stejném složení
a nakonec jsme vybojovali třetí místo. Nadřeli
jsme se tam ovšem znatelně víc než v Jugoslávii.
Nikdy v životě nezapomenu na tehdejší zápas
s Holandskem. Holanďané na nás vlítli tak prudce,
že jsme v prvním poločase stěží přešli s míčem
dvakrát na soupeřovu polovinu. V druhém poločase jsme tam nepronikli už vůbec. Soupeř na
nás ležel jako na dece, neskutečně nás proháněl.
Nikdy jsme se nedostali pod takový šílený tlak,
kdy jsme prostě pomalu nebyli schopni si mezi
sebou párkrát přihrát.“
„ V roce 1980 jste se dostal do „výkladní skříně“
československého fotbalu- byl jste vyhlášen
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s ním velké osobní i kolektivní úspěchy- ty osobní
byly nejlepší hráč roku a nejlepší gól, ty kolektivní
vítězství ve třech pohárech roku, vítězství v halovém mistrovství republiky a taková třešnička na
dortu- průnik do čtvrtﬁnále vítězů pohárů.“
„Jak to vypadá, když se blíží konec kariéry fotbalisty? Připravoval jste se nějak na odchod ze
světa profesionální kopané nebo to přišlo jako
blesk z čistého nebe?“
„Já jsem se snažil na zeleném trávníku vydržet co nejdéle, protože tenhle národní sport
mi vždycky přinášel a přináší dosud obrovské
potěšení. Nakonec jsem se s aktivní kopanou
rozloučil ve čtyřiceti šesti letech. Ony se potom
přidaly i nějaké zdravotní problémy. Ale dnes se
snažím taky hrát, nastupuju za Amfóru a starou
gardu Bohemky.“
„A co jiné sporty, koníčky?“
„Pro mě vždycky byl, je a bude prvotní sport.
Mám naštěstí takový dar od boha, že se docela
umím postavit ke všem existujícím míčovým
hrám. Jinak strašně rád hraju tenis, golf, stolní
tenis, kulečník, karty, v minulosti jsem hrál i závodně hokej.“
„Děkuji za rozhovor.“
Po večeři následovala slíbená autogramiáda. Poté se slavná fotbalová legenda se zhruba
čtyřiceti účastníky besedy srdečně rozloučila
a ve svém autě vyrazila směr Praha. Ještě před
odjezdem řekl Antonín Panenka toto: „Moc se
mi tady v Buzicích mezi vámi líbilo a rád se sem
znovu vrátím. Panovala tady vskutku přátelská
a příjemná atmosféra.“
Vladimír Šavrda

Nabízím jízdu na koních
okolí Vrbna
krásnou přírodou.
Pro dospělé a děti od 3 let.
Dle dohody
kdykoliv.

Prožitkový seminá v Blatné
KONSTELACE
16. ervna, 16.30 – 21.30
Místo bude sdleno pihlášeným.

Pihlášky: Dagmar Smolová, 776 895 891, smolova.d@seznam.cz
Konstelace tvoí prostor pro hluboké poznání, pispívají k zahojení vztah, sebepijetí, odpuštní,
pijetí životní síly, odvahy, jedinenosti a odpovdnosti za svj život. Mžete si postavit konstelaci
na jakékoliv téma – vztahy, zdraví, práce, problémy s dtmi, peníze, rozhodnutí…
Cena: 370 K do 13. 6. na úet 194708364/0300 nebo 430 K na míst

HARMONIE TLA A DUŠE od 15. 6. ve FITNESS v Blatné, 9.30 – 11.30
jóga smíchu, wyda (posílení, harmonizace a sjednocení energetických center dle druid),
jóga, tiché i dynamické meditace mantické tance jednoty… Pro všechny od 14 do 100 let.
Tší se Gardra Hana íhová, prvodce na cest k celistvosti - léení v hluboké relaxaci, Rozhovor
vnitních osob, Regrese, Konstelace, ištní prostor, zasvcení do Shambally a Merkaby…

www.cestyksobe.webnode.cz, 723 335 572, cestaksobe@seznam.cz
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CÍRKEVNÍ ARCHITEKTURA
BLATENSKA
Generace předků nám zanechaly na Blatensku bohaté kulturní dědictví.
Jeho neopomenutelnou součástí jsou církevní stavby, které dotváří ráz krajiny a činí ji jedinečnou. Bezesporu si zaslouží naši pozornost a v ideálním
případě též intenzivní úsilí k jejich zachování pro další generace.
Jednou z cest, jak pochopit a ocenit význam církevních staveb, je hlubší
poznání jejich historie a stavebního vývoje. V těchto intencích bych proto
rád seznámil čtenáře v následujících číslech Blatenských listů s kostely
a významnějšími kaplemi regionu. Půjde při tom nejen o stavby ležící
na území současného Svazku obcí Blatenska, nýbrž i historického blatenského okresu.
Plánovaný seriál příspěvků navazuje na výstavu „Svatá místa, Kostely
a kaple na Blatensku, jejich historie a architektura“, která probíhala od počátku března do poloviny dubna tohoto roku na Tvrzi ve Lnářích. Současně
představuje jednu z možností, jak vzdát úctu významnému regionálnímu
historikovi a blatenskému děkanovi Janu Pavlovi Hillemu (1861–1943),
jehož významné výročí si v letošním roce připomínáme. Bez mravenčí
píle, se kterou shromažďoval, třídil a zveřejňoval historický materiál, by
totiž naše povědomí o dějinách Blatenska, tedy i církevních stavbách zde,
bylo jen velmi kusé.
Seriál o církevní architektuře v našem regionu zahájíme samozřejmě
děkanským kostelem v Blatné, který se z architektonického hlediska řadí
k cenným stavbám nejen v lokálním, nýbrž i v celozemském měřítku. Čtenáři
doufám prominou obsáhlý historický úvod, jehož cílem je blatenský kostel
přibližit nejprve v kontextu vývoje farnosti a patronátních vztahů.
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné – historické
souvislosti
Vznik a vývoj blatenského kostela je úzce provázán s vývojem zdejšího
šlechtického panství, o jehož existenci máme zprávy již z první poloviny
13. století, konkrétně z roku 1235, kdy se v pramenech připomíná Vyšemír
z Blatné. V literatuře převládá názor, že tento i jeho nástupci, zmiňovaní
v průběhu 13. století, byli příbuznými velmožského rodu Bavorů erbu střely,
kteří blatenské panství posléze převzali a drželi jej až do počátku 15. století.
Jako první je v této souvislosti
připomínán roku 1315 Mikuláš, bratr Bavora III. a Viléma
ze Strakonic.
Již nejstarší držitelé Blatné
obývali opevněné vodní sídlo,
v jehož areálu vznikla nejpozději v první polovině 13. století
zajímavá pozdně románská
patrová centrální kaple, jejíž
Erby hrabat z Rozdražova a Lobkoviců na
panské lavici v blatenském kostele (foto NPÚ). pozůstatky objevil roku 1926
archeologický výkop při starém (bavorovském) paláci hradu. Tato kaple však
nejspíše měla pouze soukromý charakter, zatímco náboženský život konstituujícího se sídliště se soustředil kolem pozdějšího děkanského kostela.
Výstavba kostela Nanebevzetí Panny Marie je starší literaturou datována
do závěru 13. století, za stavebníka je při tom pokládán Bavor III. ze Strakonic. Nejnovější poznatky, vyplývající z podrobné stavební analýzy, však
posouvají vznik kostela již do první poloviny 13. století.
Nejstarší zprávy o blatenské farnosti ovšem pochází až z druhé poloviny
14. století a nacházíme je v tzv. konﬁrmačních knihách, kam se v předhusitském období (a v některých případech ještě během husitských válek)
zapisovaly změny na farních beneﬁciích. Zde také nalezneme prvního
jménem známého blatenského faráře, kterým byl Václav, po jehož smrti
dosadil patron Vilém z Blatné ke kostelu roku 1374 nového kněze Oldřicha
rodem ze Senomat. Protože Blatná v tu dobu již spěla k přetvoření v sídliště
městského typu a farnost přirozeně zahrnovala i okolní vesnice (Mačkov,
Hněvkov, Rošice, Blatenka, Pacelice), jsou při blatenském kostele záhy
doloženi i pomocní duchovní – kaplani. Roku 1373 to byli kaplan (zástupce
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faráře) Oldřich a střídník (placený náhradník
pro výkon církevních povinností) Vavřinec.
Příjmy kostela, z nichž se duchovní platili,
však nebyly příliš vysoké. V letech 1369–
1405 odváděla blatenská fara papežské komoře „pouze“ 24 grošů pololetního desátku,
což je sice v porovnání s většinou okolních
kostelů více, překvapivě však méně než třeba
v nedalekých Kasejovicích. A právě nižší
příjmy fary byly příčinou sporu, který vedl
blatenský farář Jan s novým patronem kostela
Fiktivní podobizna Zdeňka
Janem z Rožmitálu v letech 1407–1412. Ten Lva z Rožmitálu v Diadochu
požadoval, aby farář vydržoval na svůj náklad B. Paprockého z roku 1602.
ještě jednoho pomocného kněze, který by měl
na starost také farní školu. Farář to s ohledem na ﬁnanční situaci odmítal
a patron mu na oplátku různě škodil. Vzájemné záští ukončila až dohoda,
kterou se farář zavázal kaplana vydržovat, patron mu však pro tento účel
vyčlenil ze svých příjmů stálý plat.
Příjmy kostela zvyšovaly rovněž příspěvky zbožných farníků, samotných
patronů i jiných urozenců, kteří měli k Blatné nějaký vztah. Tak byly již roku
1382 darovány kostelu 2 kopy grošů platu a roku 1409 odkázal stejnou sumu
blatenský měšťan Albrecht. Roku 1514 pak učinil Jan Haugvic z Biskupic
(spřízněný s pány z Rožmitálu) odkaz 40 kop grošů na vydržování stálého
kaplana, za což dosáhl pohřbu v posvátném prostoru kostela, kde se dodnes
dochovaly pozůstatky jeho náhrobníku.
Páni z Rožmitálu, kterým tehdy náležel patronát nad blatenským kostelem, patřili k přední katolické šlechtě v zemi, což zaručovalo, že byli v Blatné
vždy katoličtí duchovní, z nichž však známe v pohusitském období jménem
teprve kněze Vavřince (1520), současně děkana bozeňského (historický
církevně správní obvod mezi Příbramí, Blatnou a Mirovicemi).
Patrně nejštědřejším mecenášem blatenského kostela v celé jeho historii
byl pan Zdeněk Lev z Rožmitálu († 1535), čelný politik jagellonské éry
i počátků habsburské vlády v Čechách a předák katolického panstva, který
dbal na svou osobní reprezentaci a vynakládal četné prostředky především
na stavební aktivity. Z jeho iniciativy prodělal blatenský kostel kolem roku
1500 nákladnou pozdně gotickou přestavbu a byl bohatě vybaven novým
mobiliářem a bohoslužebným náčiním. Následně byl do Blatné pozván
olomoucký světící biskup Martin Opavský z Pohoře, který 8. září 1515 přestavěný kostel, jakož i nově postavenou kapli sv. Michaela v jeho sousedství
slavnostně konsekroval. Dále vymohl pan Zdeněk u kardinálského kolegia
pro kostel hned tři odpustková privilegia (1496, 1514, 1515), roku 1506
získal od panovníka povolení nadat při kostele dvojí kaplanství a roku 1528
další souhlas k zakoupení platu pro kaplana k oltáři sv. Anny, kde fungovalo
nejstarší známé blatenské zbožné bratrstvo. Materiální zázemí kostela se
zvětšilo, a proto farář provedl roku 1529 první soupis jeho příjmů.
Bohaté vybavení kostela však lákalo i zloděje, o které nebyla nouze
ani na počátku šestnáctého věku. Pobertové, kteří se do kostela vloupali
v lednu 1518, odcizili mnoho cenných předmětů. Proto byl následně
vstup do sakristie zabezpečen těžkými kovanými dveřmi s trojitým
zámkem, které se dochovaly až do
dnešních časů.
Pány z Rožmitálu vystřídali roku
1541 Šternberkové, od nichž koupil roku 1577 blatenské panství
polský hrabě Jan z Rozdražova
(Rozdrażewski), jehož potomci zde
pak sídlili až do roku 1691 a v blatenském kostele si zbudovali rodinnou
hrobku. Oba rody se vyznačovaly
katolickou konfesijní orientací, což
bylo zárukou kontinuity katolické
Kryci deska serényiovské krypty v bladuchovní správy v Blatné. Nedotenském kostele s podobiznami Josefa
statek kněží a mnohdy i nevalné
Serényiho (+1742) a Anny Marie z
Waldsteinu (+1787).
morální kvality však vedly k jejich
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častému střídání. Několikrát došlo i k personálnímu spojení blatenské fary
se sousední farou paštickou. Již roku 1564 podal v tomto smyslu Zdeněk
ze Šternberka se dvěma dalšími šlechtici žádost pražskému arcibiskupovi,
který ji však tehdy zamítl. Ke spojení obou farností pak došlo za farářů Jana
Meclovského (1575, 1586–1587, 1594–1597) a Víta Groše (1597–1598),
načež byly Paštiky za Jana Václava Cikady (1598–1601) k Blatné připojeny
natrvalo. Za téhož duchovního došlo k deﬁnitivnímu sloučení titulu děkana
(dříve bozeňského nebo prácheňského) s blatenským beneﬁciem.
Význam Blatné v duchovní správě regionu dokládá to, že se zde v letech
1567 a 1575 konaly schůze duchovenstva pod předsednictvím pražského
arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice. Pronikalo sem však i luteránství.
Ještě Jan Meclovský uváděl, že má v blatenské farnosti kolem dvou set
věřících, z nichž žádnému nepodává pod obojí. Jeho nástupce, rovněž Jan,
však začal zavádět luteránské obyčeje a na faře přechovával kněze Bartoloměje z Milevska, který byl ženatý. Není divu, že když Blatnou kupoval
hrabě Jan z Rozdražova (1577), podivoval se velice nad tím, že ve městě
je sotva třicet dospělých katolíků. Náboženský život se proto snažil posílit
povoláním jezuitů na lidovou misii roku 1578. Ve stejném úsilí pokračovala
i vdova po hraběti Hedvika Rozdražovská z Lobkovic. Pozvala roku 1586 do
Blatné kněze Martina Strakonického, proslulého kazatele a muže poctivého
života, který přivedl zpět ke katolictví šestnáct osob. Postupně obnovovanou důvěru v katolické duchovenstvo ovšem záhy poškodil farář Melichar
Kozelský (1587), který vysedával po hospodách a udržoval milostný poměr
se svou kuchařkou, které se odmítl vzdát, i když mu to patronka nařídila.
Dokonce z ní ještě vymámil peníze a naturálie na cestu do Prahy, kde si
dojednal odchod na jinou faru. Hraběnka poté opět povolala na výpomoc
Martina Strakonického a ten opět slavil úspěch, když ke konverzi přiměl
dalších třicet nekatolíků.
Hrabata z Rozdražova velmi úzkostlivě dbala na kvalitu duchovních a jejich práce. Roku 1609 na to doplatil výpovědí děkan Adam Jan Kolumbus,
když opomněl odsloužit nějaké mše v Blatné a ve Lnářích, kde byl o to požádán. Současně se ale díky patronům postupně zvyšovaly příjmy děkanství
různými fundacemi a pozemkovými dary. Tak kupříkladu roku 1612 zřídil děkan Jan Hřeblovský z Oderbergu fundaci na vyživování děkana a tří alumnů
(kandidátů kněžství), kterou ﬁnančně zabezpečil hrabě Václav z Rozdražova.
Roku 1614 dostalo děknství od téhož patrona darem kaplanku s právem dvou
várek piva ročně. Hrabě rovněž významně podporoval činnost blatenského
literátského bratrstva, které se staralo o chrámovou hudbu. Nechal do kostela
pořídit nové varhany a již zmíněný děkan Hřeblovský zase obohatil repertoár
sboru o vlastní duchovní píseň k oslavě Nejsvětější svátosti.
Díky vrchnostenské autoritě Václava z Rozdražova a zlepšujícímu se
duchovnímu působení stoupl ještě před Bílou horou počet katolíků ve
farnosti a rekatolizační úsilí patrona tak bylo úspěšně završeno. Význam,
který hrabě náboženské otázce přisuzoval, se odráží i v jeho poslední vůli
z roku 1621. V ní odkázal děkanství, kostelům v Blatné a Paštikách po 1 000
kopách míšeňských grošů, literátskému sboru pak 500 kop. Ustanovil však
také, aby v případě, že rod Rozdražovských vymře, nebo blatenské panství
prodá, připadl patronát nad blatenským kostelem pražské metropolitní
kapitule nebo arcibiskupství. Rozdražovští vymřeli na Blatné roku 1691
Václavovým synem Františkem Ignácem a panství přešlo do rukou nových
majitelů, kterými byli od roku 1695 Serényiové. K naplnění uvedeného
bodu poslední vůle Václava z Rozdražova došlo však až roku 1720, kdy
hrabě Josef Serényi uzavřel dohodu s pražským arcibiskupstvím, v níž ho
přijal za spolupatrona blatenského kostela, což trvalo až do roku 1849, kdy
se arcibiskupství tohoto privilegia vzdalo.
Po Bílé hoře bylo blatenské děkanské beneﬁcium krátce neobsazeno.
Sami Blatenští požádali proto hraběte z Rozdražova, aby jim zajistil řádnou
duchovní správu, k čemuž došlo roku 1625. Nedostatek kněžstva ovšem
zapříčinil, že blatenský děkan spravoval kromě vlastní a paštické farnosti
ještě farnosti Sedlice (do 1636), Záboří (do 1642) a Bělčice (do 1650). Není
divu, že jen obtížně dostával všem svým závazkům. Dokládá to především
spor, který měl v letech 1627–1628 děkan Jan Clemens s vrchnostmi
na Čekanicích, Škvořeticích a Sedlici pro to, že nejel sloužit do sedlického
kostela, když pro něj poslali.
Vskutku „zlaté“ období představoval pro kostel patronát hrabat Serényiů,
kteří vlastnili Blatnou v letech 1695–1798. Zejména Josef Serényi († 1742)
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a vdova po něm hraběnka Anna Marie Alžběta Františka z Waldsteinu (†
1787) věnovali kostelu a náboženskému životu výjimečnou péči. Zřídili
si zde rodovou hrobku a při oltáři hraběcího křestního patrona sv. Josefa
založili zbožné růžencové bratrstvo. V letech 1743–1747 pak již ovdovělá
hraběnka podnikla velkolepou obnovu kostela a především výměnu jeho
vnitřního zařízení. Kostel byl obílen, vybaven čtrnácti novými oltáři a kazatelnou z dílny hraběnčina dvorního umělce Johanna Hoffmanna († 1747)
a Ferdinanda Ublackera (1722–1779), který převzal Hoffmannovy zakázky,
a varhanami. Bylo objednáno početné liturgické náčiní, při čemž jen to přišlo
patronku na téměř 10 000 zlatých. Pro kostel vymohla hraběnka roku 1747
u papeže Benedikta XIV. odpustkové privilegium, jehož text byl vytesán
do mramorové desky a zasazen do zdi presbytáře. Upraveno bylo též okolí
kostela, přibyl zejména arkádový ambit u kaple sv. Michaela.
Z děkanů, kteří se v tomto období při kostele vystřídali stojí za zmínku
blatenský rodák František Xaver Tvrdý (1715–1776), jehož církevní kariéra
pokračovala v pražské metropolitní kapitule a byla zakončena hodností
světícího biskupa. Blatenským děkanem byl v letech 1749–1756.
Významné církevně správní změny přinesly i na Blatensku josefínské
reformy. Roku 1785 byla Blatná začleněna do nově vzniklé českobudějovické
diecéze, jejíž první biskup Jan Prokop hrabě Schaffgotsch vykonal hned
následujícího roku vizitaci farnosti. Změn doznal i samotný farní obvod,
k němuž byly roku 1787 připojeny Hajany a Chlum (od lnářské, respektive
kocelovické farnosti), pro velkou vzdálenost od Blatné však byl odebrán
Drahenický Málkov a přifařen k Černívsku. Roku 1789 se pak Blatná stala
trvalým sídlem vikariátu, zahrnujícího farnosti Bělčice, Bohutín, Březnice,
Budislavice, Černívsko, Hvožďany, Chanovice, Kadov, Kasejovice, Kotouň,
Kvášňovice, Lnáře, Radomyšl, Rožmitál, Sedlice a Záboří. Prvním stálým
vikářem byl děkan Václav Šedivý (1773–1798).
V uvedeném rozsahu fungoval blatenský vikariát do roku 1857, kdy byly
Chanovice a Kvášňovice přiděleny k vikariátu horažďovickému a Sedlice
s Radomyšlí k vikariátu píseckému. Sídlem vikariátu zůstala Blatná až do
roku 1952.
Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Čtvrtek 9. června – sokolovna 17,00 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ
TGM

Sobota 11. června – tř. J.P.Koubka 9,00 hod.

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI

V programu vystoupí žáci ZUŠ, mažoretky,
hasiči, kuchař Petr Stupka, kapely Z Vršku,
Š-umíci, Epidemie, Samhain
Doprovodný program: rybářské soutěže pro
děti, turistické putování po rybnících, aj...
Od 19,00 hod. hraje kapela Melodion, skupina
Michala Šindeláře a revival Queenie
Moderuje DJ František Mareš
Občerstvení zajištěno
Vstup zdarma
Středa 15. června – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro školy

Čtvrtek 16. června – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Pátek 17. a sobota 18. června – zimní stadion
15,00 hod.
18. ročník

BLATENSKÝ FEST

Hrají skupiny KONFLIKT, N.V.Ú., LOCOMOTIVE, ZÁVIŠ, ANČA BAND, VISACÍ
ZÁMEK, FAST FOOD a mnoho dalších!
Vstupenky v předprodeji 300,- Kč
Na místě oba dny 400,- a na jeden den 250,- Kč
Čtvrtek 23. června – sokolovna 19,00 hod.
SDO

NAŠI FURIANTI

Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Výstavy:
Zámek Blatná

Mapový okruh BLATENSKÁ
RŮŽE

- výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů
Vernisáž výstavy 18. června v 10,30 hod.
Otevřeno o víkendech 10 – 12, 13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2011
Městské muzeum Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA

Když neživé, ožívá
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 26. června 2011

JAN TRAMPOTA – obrazy,
kresby

Oddělení kultury oznamuje, že je ještě k
dispozici několik volnýlch míst na:
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ do
DIVADLA HYBERNIA na předpremiéru
muzikálu

QUASIMODO
zvoník z katedrály Notre Dame
* romantický muzikál z Paříže *

Velkolepá katedrála Matky Boží se tyčí
nad osudy lidí v pařížských ulicích. Bdí nad
každodenními příběhy plnými lidské touhy
po štěstí a lásce již několik století. Jaké ale
byly tyto příběhy v době, kdy víra v lásku
bylo to jediné, co člověk měl? V době, kdy
se pro lásku umíralo? Muzikálová podívaná
v Divadle Hybernia, plná působivých choreograﬁí a emotivních obrazů Vás do těchto časů
romantické Paříže 15. století zavede...
Hrají : Jiří Korn, Marián Vojtko, T.Trapl,
David Kraus, Ondřej Ruml, Zdenka Trvalcová...

ÚTERÝ 8. LISTOPADU 2011
Předpokládaná cena: 400,- Kč
Přihlášky přijímá oddělení kultury do 20. 6.
2011.
Prosíme o rychlou rezervaci na tel.
383 422 849

Program kina na
červen 2011
Středa 8. 6. v 19:00 hod.
Drama ČR 2010, 98 minut

Nevinnost

/Bontonﬁlm /
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být
velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno,
co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na
den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební
věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko,
zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který
může být motivován osobní pomstou. Pravda
prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí.
Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.
Někdy je to jen přestávka před dalším, mnohem
náročnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze zachránit se obětujete tajemství, která měla zůstat
navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše
okolí příliš nebezpečná..
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 10. července 2011

Pátek 10. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie USA 2011, 107 minut,
v českém znění

Připravujeme na červenec:
koncert Mendrage, Rybičky 48,…
Blatník fest
Výstavy

/Bontonﬁlm /
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu
mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic

Rango
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mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce.
Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou
náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si
na něm málem pochutná hladový jestřáb. A aby
napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou do
města jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón
vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek,
čehož vzápětí lituje...
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Středa 15. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie USA 2010, 95 minut,
v českém znění

Hop

/Bontonﬁlm /
Když u nás dostanete zálusk na velikonoční
kraslice a bonbóny, musíte si je vykoledovat.
Jinde to mají bez práce. Tam to obstarává Velikonoční zajíc, který za koledníky oddře všechnu
černou práci. V praxi to znamená, že na Velikonočním ostrově, kde žije (To dá přece rozum,
kde jinde by asi bydlel?!), od slunka východu do
slunka západu velí armádě zajíců a kuřat, kteří
jako na běžícím páse vyrábějí sladkosti a vajíčka,
aby se dostalo skutečně na všechny děti (kromě
těch českých). Tenhle Velikonoční zajíc má syna,
jemuž by kvetoucí velikonoční podnik brzy rád
předal. Jenže Zajda kašle na povinnosti i na tradice a nadevše touží stát se slavným rockovým
bubeníkem ...
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 17. 6. ve 20:00 hod.
Komedie USA 2010, 107 minut, s titulky

Hezké vstávání

/Bontonﬁlm /
Becky Fullerová je mladá, krásná, ambiciózní
a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život
řítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh McKenna
lehce oprášila vlastní úspěšný model z komedie
Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma
souboje „Panny s Netvorem“. Zaměstnání televizní produkční je ideální pro workoholiky, kterým
to stejně rychle mluví jako myslí a kteří nemají
problém zařídit na počkání nemožné. Tedy i pro
Becky, která má zachránit vadnoucí ranní televizní
show jménem Rozbřesk ....
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 22. 6. v 17:30 hod.
Pohádka ČR 2010, 101 minut

Čertova nevěsta

/Bontonﬁlm /
Klasická komediální pohádka
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 24. 6. ve 20:00 hod.
Thriller USA 2011, 106 minut, s titulky

Správci osudu

/Bontonﬁlm /
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je
to všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí
někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se
stane, když mu je, byť nevědomky, překazíme?
Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky
Philipa K. Dicka naznačuje, že svět může být
místem, kde pro náhodu není místo a s osudy lidí
si pohrávají pánové v klobouku.
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Sportovní aktuality
ze ZŠ TGM
V květnu a červnu je náš sportovní program
opravdu pestrý. Je dobře, že se různých soutěží
účastní co nejvíce žáků. Myslím si, že v současné
době plné počítačů, playstationů a jiných lákadel
je pohyb velmi důležitý a každá sportovní soutěž
nad rámec tělesné výchovy je vítaným přínosem.
Naši žáci již absolvovali tyto soutěže:
Májový ﬂorbal
3. a 10. 5. se na naší škole uskutečnil turnaj ve
ﬂorbale pod názvem Májový ﬂorbal. Byl vypsán
pro žáky 4., 5. a 6., 7. tříd. Celé zápolení měl
pod záštitou náš školní parlament. Ten připravil
plakáty, pomohl se soupiskami družstev, nákupem
cen a přípravou diplomů. Celý turnaj se nesl
v bojové atmosféře, ale současně i v duchu fair
play. Nejlepší v mladší kategorii ze 6 družstev
byli páťáci s kapitánem Davidem Houzarem.
Ve starších zvítězili šesťáci v čele s kapitánkou
Zdeňkou Sedláčkovou. Oba dny jsme si užili
a doufáme, že se z májového ﬂorbalu stane každoroční tradice.

Májový „masový“ běh
10. května uspořádalo Střední odborné učiliště
Blatná Májový běh pro žáky všech blatenských
škol. Celkem se ho zúčastnilo 386 dětí z mateřských, základních i středních škol. Nejmladší děti
běžely 100 metrů, prvňáci a druháci 400 metrů,
třetí, čtvrté a páté třídy 2 ovály, žáci druhého
stupně 3 ovály a středoškoláci 4 ovály. Na stadionu byl připraven i doprovodný program, hlavně
pro menší děti (skákací hrad, závody v pytlích
a další soutěže).
Z naší školy byli nejúspěšnější tito žáci:
Kateřina Malečková (2. A) – 1. místo, Adam
Prajs (2. B) – 3. místo, Kateřina Lehečková (5. r.)
– 1. místo, Martin Fořt (5. r.) – 3. místo, Tereza
Lehečková (8. r.) – 3. místo

Blatná 3. června 2011
Hokejbal proti drogám
Hokejbal proti drogám je celorepublikový
turnaj pro žáky ZŠ a SŠ. V našem městě se konal
ve čtvrtek 28. dubna a účastnila se ho družstva
z těchto základních škol: ZŠ TGM, ZŠ JAK, ZŠ
Bělčice, ZŠ Radomyšl a ZŠ Sedlice. Naše škola
bojovala ve dvou kategoriích, a to pro 4. – 5. třídy
a 6. – 7. třídy, obě družstva pod vedením p. uč.
Voříška. Starší žáci skončili v silné konkurenci na
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4. místě. Mladší žáci po nervy drásajících utkáních
obsadili 1. místo a postoupili tak do krajského
ﬁnále. V krajské konkurenci byla kvalita soupeřů
už nad naše síly. I tak je dobře, že si naši mladší
žáci mohli vyzkoušet zápasy s kvalitními družstvy
a ani v jednom zápase jim nechyběla chuť bojovat
o celkové umístění.
Mgr. Jaroslav Voříšek a kolektiv učitelů ZŠ TGM

Blatenští cyklisté stále úspěšní
V souhrnu úspěšných startů a výsledků je těžké rozhodnout, čím dříve začít.
Protože na start mezinárodních závodů jsou nominováni vždy jen ti nejlepší závodníci jednotlivých
zemí, je nutné za velký úspěch považovat už jen tu skutečnost, že v reprezentačním dresu České
republiky v závodě Světového poháru CX (cross- country) v německém Offenburgu startoval Martin
Stošek. V kvalitní mezinárodní konkurenci si vedl velmi dobře a mezi 135 závodníky skončil na 39.
místě. Při jeho ohromném talentu, podporovaném velkou treninkovou pílí, můžeme očekávat, že další
úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.
Vybojoval 1. místo mezi juniory na kritériu v Blatné 22. 5. 2011 v rámci Jihočeské amatérské
ligy,což znalci nepovažovali za mimořádné překvapení.
Ve stejném kriteriu závodil také jeho starší bratr Viktor a umístil se na 2. místě v kategorii do 30
let.
Seriál o úspěších blatenských cyklistů autora F. Šestáka bude pokračovat v dalších číslech BL.

Kompozitní bezpečné branky
Pravděpodobně jste již zaslechli z médií o několika neštěstích, které způsobila padající branka malým
sportovcům. Na základě těchto skutečností vzniklo několik projektů, jejichž cílem je na sportoviště
umístit nově konstruované bezpečné branky. Ty jsou vyrobeny z lehkých kompozitů, případně slitin
hliníku. Jejich těžiště je konstruováno tak, aby branka při sklopení na zem padla z co nejmenší výšky.
Díky těmto úpravám se minimalizuje síla úderu při dopadu branky na zem a tím i možnost úrazu.
V nedávné době město Blatná obdrželo v zastoupení pana starosty Mgr. Bohuslava Navrátila od
energetické společnosti E.ON komplet kompozitních bezpečných branek 5x2m s možností rychlé přestavby na 3x2m. V průběhu turnaje E.ON Junior Cupu 2011 pořádaném v sobotu 30. dubna v Blatné
domluvil pan starosta Blatné se zástupcem oblastního managementu energetické společnosti E.ON
Miroslavem Točínem, že sada bezpečných branek bude sloužit na fotbalovém hřišti s umělým povrchem a na atletickém stadiónu v Blatné. Protože tyto prostory využívají všechny blatenské školy, není
pochyb, že užitek z tohoto řešení bude mít největší počet dětí a mládeže.
Na základě dohody mezi zástupci města, společnosti E.ON a fotbalovým oddílem TJ bude dosud
používaná sada kovových branek 5x2m včetně sítí převezena z areálu fotbalového oddílu na nově
vznikající fotbalové hřiště v Řečici.
Kéž čilé sportování v pěkném prostředí přináší radost všem - sportovcům i těm, kteří věnují nemalé
úsilí, čas, prostředky, aby sport v Blatné “neumřel”. Prostě nám všem!
Martin Říský, předseda TJ Blatná

Předání bezpečných branek E.on do užívání na letním stadiónu v Blatné dne 18.5.2011

Horní řada: předseda TJ Ing. Martin Říský, starosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, místostarosta
Pavel Ounický, trenér mini přípravky Jiří Opava, asistent Lukáš Böhm
Prostřední řada: Daniel Nachlinger, František Outlý, Ondřej Krátký, Jakub Kraus, Jan Vonášek,
František Turek
Dolní řada: Dominik Filaus, Matyáš Brož, František Slavíček, Jakub Opava, David Fiřt
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Blatná 3. června 2011

Velká cena města Blatná
v judu
V sobotu 21. května proběhla v prostorách Střední odborné školy v Blatné Velká cena Města Blatná. Blatná se tak zařadila mezi oddíly, které jsou
schopny a ochotny uspořádat turnaj v judu.
S myšlenkou uspořádat v Blatné judistický turnaj si pohráváme již
poměrně dlouho, ale konečné rozhodnutí padlo až přibližně před rokem.
Přípravy na turnaj začaly novým školním rokem 2010/2011. Nejprve bylo
nutné si stanovit datum turnaje. Vybraný termín jsme dokázali prosadit do

poměrně nabitého kalendáře soutěží na Valné hromadě KsJu Jihočeského
kraje, která se konala 26. listopadu 2010 v Českých Budějovicích. Od tohoto
data se přípravy rozeběhly naplno. Vše vyvrcholilo ve třetím květnovém
týdnu. Pátek se nesl ve znamení stavby žíněnky a přípravy veškerého zázemí,
které je nutné na turnaj.
A v sobotu to začalo. Od 8 hodin začali přijíždět první závodníci. Vážení
a prezentace závodníků trvala do 9 hodiny. Do této doby dorazila většina závodníků. A kolik jich vlastně bylo? Do našeho malého města našlo správnou
cestu celkem 140 závodníků z 20 oddílů. Zúčastněné oddíly se nacházejí ve
třech krajích (Jihočeský, Plzeňský, Středočeský) a v Praze.
Po zvážení nadešel čas losování. Sedmičlenný tým rozhodčích závodníky
rozepsal do tabulek a v početnějších váhových kategoriích do pavouka. V 10
hodin bylo vše připraveno ke slavnostnímu zahájení.
Při něm se u mikrofonu postupně vystřídali ředitel turnaje Pavel Mls,
místostarosta Blatné Pavel Ounický a předseda Jihočeského svazu Juda
a hlavní rozhodčí Jan Kolda, který mimo jiné představil sbor rozhodčích. Po
skončení počátečních oﬁcialit nic nebránilo tomu, aby se turnaj rozeběhl.
Turnaj otevřela kategorie mláďat

V kategorii do 33 kg měla Blatná hned
dvě želízka v ohni. Tato kategorie byla
velmi dobře obsazena, a proto byli závodníci rozlosováni do pavouka. Andrej
Haštava a Jan Podlešák procházeli boji
vítězně, oba předváděli velmi dobré judo.
Celé jejich působení na tomto turnaji
vyvrcholilo jejich soubojem ve ﬁnále.
Finálový souboj se nesl ve velmi dobrém tempu, ale závodníci nemohli
najít jeden na druhého recept. Oba se znají ze soubojů na tréninku a těžko
se mohli překvapit. Souboj trval celý časový limit, a i když chvat střídal
chvat, ﬁnále skončilo bez bodu. O vítězi tak rozhodl rozhodčí. Udělil bod
Andreji Haštavovi, který tak mohl oslavovat vítězství a zisk poháru za
1. místo. Poražený ﬁnalista Jan Podlešák smutný nebyl, vždyť blatenské
ﬁnále není tak časté, a radoval se z 2. místa.
Ve váhové kategorii do 45 kg bojoval Pavel Urban. Tato váha byla
rozdělena do dvou částí po čtyřech
závodnících, z nichž postupovali
vždy dva nejlepší do ﬁnálového bloku. Pavel v základní skupině prohrál
pouze jeden zápas, a to s pozdějším
vítězem kategorie. V boji o postup
do ﬁnále si bohužel neporadil
s urputně se bránícím soupeřem
a nakonec obsadil 3. místo.
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Ve váze do 40 kg zápasil Ladislav Matějka. Váha byla rozdělena na dvě
části, z nichž postoupili dva nejlepší závodníci do ﬁnálového bloku. Blatenský závodník byl nalosován do poměrně těžké skupiny, ve které, jak se
nakonec ukázalo, byli oba ﬁnalisté. Láďa předvedl, že se nebojí a bojoval jako
lev. Jeho výkon nakonec stačil na první nepostupové místo ze skupiny.
Kategorie mladší žáci
Ve váhové kategorii do 42 kg bojoval Miloš Franc. Miloš bohužel nebyl
na těchto závodech ve své kůži, alergie zanechala na předvedeném výkonu
svou stopu. Po rozpačitém začátku nakonec sebral všechnu sílu a silou vůle
vybojoval alespoň první nepostupové místo ze skupiny.
Ve váhové kategorii do 50 kg bojoval Jakub Darda. V této váze se
sešlo celkem 6 soupeřů, takže každý závodník podstoupil 5 soubojů. Jakub
začal výborně, první tři zápasy
znamenaly tři výhry ještě před
časovým limitem. Pak přišel
zápas, který byl dlouho vyrovnaný. Souboj však nakonec
dotáhl k těsnému vítězství borec
z Příbrami. V podobném duchu
se nesl i poslední zápas ve skupině, na jehož konci se přeci
jen radoval z těsného vítězství
blatenský borec. Při konečném
souhrnu váhy došlo k málo viděné shodě počtu vítězství u prvních třech
závodníků. Při rozhodování o umístění na bedně proto muselo přijít na řadu
skóre závodníků. To rozhodlo, že Jakub Darda obsadil 3. místo.
Ve váze do 54 kg zápasil Adam Žihla. Se soupeři, jak je letos jeho
zvykem, se moc nepáral. Všechny soupeře porazil, i když velké problémy
měl s houževnatým borcem z USK Praha. Nakonec si připsal skalp i tohoto
závodníka. Souboj sice neskončil plným vítězstvím za ippon, ale nic to
neubralo na Adamovu celkovém vítězství. Při předávání cen se tak mohl
radovat z trofeje za 1. místo.
Kategorie starší žáci
Ve váze do 50 kg bojoval Marek Sedláček, který změřil síly s prachatickým judem. Souboje dopadly tak, že Marek nakonec obsadil 2. místo.
Prohra s mnohem zkušenějším soupeřem v boji o stupínek nejvyšší však
mrzet nemusí. Zkušenosti nejen z tohoto utkání se určitě budou hodit do
dalších turnajů.
Ve váze do 66 kg jsme měli obsazení v podobě Michala Diviše. Tato
váha byla, co se týká počtu závodníků, překvapivě málo obsazená. Přesto se
Michal ukázal v zápase a za předvedený výkon se rozhodně stydět nemusí.
Naopak. Předvedl dobrý výkon a ve své váze obsadil 1. místo.
Kategorie dorostenci
Ve váze do 66 kg zápasil Jan Tvrdý. V této váhové kategorii se sešli
4 závodníci. Zatímco dva závodníci ze Sušice nepředstavovali pro Honzu
vážnější problém, judista z Českých Budějovic byl nad jeho síly. I když
zápas začal aktivně, veškeré šance padly s docela povedeným chvatem
budějovického borce. Chvat sice nebyl ohodnocen ipponem (plným počtem
bodů), ale dostal Honzu na zem, kde byl zápas zakončen. Jan Tvrdý tak
obsadil 2. místo.
Celkem se blatenským judistům domácí turnaj vydařil: 8x stáli na
stupních vítězů, z toho 3x na stupni nejvyšším (1. místo), 3x na 2. místě
a 2x na 3. místě.
Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům a dalším lidem, kteří se podíleli
na bezproblémovém pořádání tohoto turnaje. Díky patří také řediteli SOŠ
Blatná panu RNDr. Pavlíkovi za vstřícnou domluvu a zapůjčení prostor
školy, panu Bartuškovi za technickou podporu a paní Češkové za zajištění
lékařského dozoru. Dále děkujeme za půjčení žíněnek a dalších potřebných
věcí oddílu SKP Písek. A samozřejmě turnaj by se neobešel bez podpory
Města Blatná, TJ Sokol Blatná a DDM Blatná.
Tak ať jsou příští ročníky stejně úspěšné jako ten první!
Více fotek z turnaje naleznete na www.tjsokolblatna.cz.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek
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Blatenští letečtí modeláři chystají
na letišti ve Tchořovicích
„vzdušné manévry“
Blatná - Tchořovice: Česko patří mezi světové velmoci v modelářské kategorii létání kolem „pylonů“. Co to jsou ony zmíněné „pylony“? Tři sloupy,
kolem nichž musí model stíhačky oblétnout. Vítězem se stává jednotlivec
s nejlepším časem a bezchybným obletem všech pylonů. Tato disciplína má
u nás už čtyřicetiletou tradici.
Touha porovnávat rychlost svých letadel / opravdových / se zhmotnila po
skončení 2. světové války v americkém městě Reno ve státě Nevada. Právě
tady se začaly pořádat závody stíhaček.
Pylonové závody velice zaujaly letecké modeláře, kteří obdobným způsobem začali porovnávat rychlosti svých modelů v kombinaci s pilotními
dovednostmi. Našim modelářům se daří vozit ze světových šampionátů
dokonce cenné kovy. Na předposledním Mistrovství světa v USA vybojovala česká elita bronzové medaile. Na mimořádně příznivém výsledku má
nemalou zásluhu i Tomáš Andrlík, který se hlásí k leteckomodelářskému
klubu AMC Blatná.
Přebory rychlostních modelů letadel teď může veřejnost shlédnout i na
letišti ve Tchořovicích. Uskuteční se ve dnech 18.- 19. června jako seriál
Mistrovství České republiky v kategoriích F3D, Q40, F5D a RCP-XXL.
K vidění budou modely se spalovacími motory, létající rychlostí přes 300
km/ h a stejně výkonné modely s pohonem na elektromotorem. Trasa bude
vytyčena třemi pylony ve tvaru trojúhelníku s obvodem 400 metrů, které
bude nutno desetkrát oblétnout.
Blatenské závody budou poslední akcí pro České reprezentační družstvo
před letošním Mistrovstvím světa, které se uskuteční v Austrálii. V sestavě
nebude chybět ani Tomáš Andrlík z Blatné.
Info na www. Pylonracing.cz a www. Blatna.cz/ pylony.
Vladimír Šavrda

Mužstvo s rezignačním názvem „To je jedno“
nakonec ovládlo kadovský fotbalový trávník

Kadov- Sezóna turnajů v malé kopané na Blatensku odstartovala v sobotu
21. května v Kadově. Na zeleném trávníku za kostelem změřilo síly celkem
sedm týmů. „Vyvedlo se počasí, všechny fotbalové sestavy předvedly úžasné výkony bez emotivních výlevů,“ vyjádřila se k průběhu „Viklanského
pouťového turnaje“ místní starostka Vladimíra Tomanová.
Turnaj vyhrálo mužstvo, které si zvolilo název „To je jedno“, jakoby
jim na výsledku houby záleželo.V pořadí druhý pohár převzal tým „US
Běšinské“, bronz vybojovali „Borci Tchořovice“. Stupně vítězů bohužel
minuly jak domácí FC Kadov, tak přespolní „Na pivíčko“, AC Richmond
a „XX neumí nic“.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen David Reguš, titul „nejproduktivnějšího střelce“ udělili organizátoři Radku Peleškovi.
Vladimír Šavrda

Oslava 10. výročí založení
sportovního klubu SCV Blatná
proběhne v rámci „Rybářských slavností“. Po dlažbě se
budou prohánět historická kola a kostitřasy, v „Kaplance“ se
představí výkvět legend československé závodní cyklistiky.
Blatná - Jak ten čas letí! Letos si cyklisticko- triatlonové sdružení SCV
Blatná připomene už desáté výročí svého založení. Na 11. června si klub
připravil zajímavý program. V rámci „Rybářských slavností“ se objeví na náměstí a v podzámčí přehlídka historických kol a kostitřasů z Písku, Českých
Budějovic a Rokycan. Jezdci v dobovém oblečení si zajedou i nenáročný,
zábavný závod. Přehlídka a projížďka pradědů a dědů dnešních moderních
kol bude probíhat v dopoledních hodinách od devíti do dvanácti hodin.
Cyklistický program bude probíhat i odpoledne od čtrnácti hodin v budově „Kaplanky“ pod městským muzeem. Připravena je hodnotná beseda
s legendami československé závodní cyklistiky Janem Smolíkem, Luďkem
Kubiasem, Pavlem Doleželem, Pavlem Zemanem, Ladislavem Ferebaurerem, bývalým mechanikem národního cyklistického týmu Františkem
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Babickým, Václavem Riklem, bývalým trenérem Dukly Brno Františkem
Jursou a někdejším prezidentem Českého svazu cyklistiky Ladislavem
Holečkem. Po besedě bude následovat autogramiáda a odjezd do Bratronic, kde bývalí vrcholoví sportovci položí kytici k pomníku bratronického
barona Christiana Battaglii. Domluveno je i setkání s představiteli města
v budově blatenské radnice v půl jedné odpoledne, kde se čestní hosté zapíší
do pamětní knihy.
Velké poděkování patří zástupcům ﬁrmy „Blatenská ryba,a. s.“, kteří nejen
souhlasili se začleněním cyklistických akcí do svých „Rybářských slavností“,
ale i je sponzorsky podpořili. Totéž platí pro město Blatná.
Vladimír Šavrda

24 hodin na koloběžce - štafetový
závod
Praha Stromovka 21. - 22. května 2011

1. Nudle s mákem 544,8 km
2. Parallo 540,0 km
(družstvo z Blatné a Bezdědovic)
3. Yedoo 525,6 km
Složení Parallo: Adam
Scheinherr, Jiří Mráz, Michal
Kovařík, Pavel Merhaut,
Jana Burjanová, Adam Burjan, Tomáš Zábranský, Jiří
Scheinherr ml., Jiří Scheinherr, Martin Scheinherr.
Závodu se účastnilo 13 týmů. Vítězem 23. ročníku závodu 24 hodin na
koloběžce se stala stáj Nudle s mákem, která tak obhájila své loňské prvenství
v hlavní soutěži. Vítězství je to ovšem těžce vydřené - po většinu závodu
sváděly Nudle nelítostný boj o minuty s Parallem, které nakonec skončilo
na druhém místě stejně jako loni.

VOLEJBAL
Dne 20.5.2011 zajíždělo volejbalové mužstvo Dřeváci TJ Sokol Blatná
k dalšímu zápasu v rámci soutěže KP II do Husince.
Na zápas odjelo jen šest hráčů základní sestavy, a tak bylo potřeba dávat
pozor na drobná zranění tak, aby bylo možné hrát celý zápas v plné sestavě.
V tréninku před tímto zápasem jsme procvičili několik herních prvků ke
zrychlení na smeči a k udržení herních činností, ve kterých máme jistotu.
Zápas začal na dobře připraveném dvorci a odvíjel se až do stavu 20:18
velmi dobře. Potom přílišná snaha srovnat výsledek začala plodit zbytečné
chyby a první set byl ukončen ve prospěch soupeře 25:18.
Druhý set probíhal obdobně, standardně dobrý servis, bloky a dařila se
i hra v poli a na smeči. Bohužel jen do stavu 20:16. Závěr setu byl stejný,
zbytečnými hráčskými chybami skončil obdobně jako první 25:17.
Třetí set se vůbec nepovedl. Prakticky jsme začali hrát až za stavu 21:7
a skončil 25:14. Celkově zápas skončil 3:0 pro soupeře.
Zápas rozhodoval ke spokojenosti mužstev pan Fišpera. Divácká kulisa
bohužel nebyla žádná.
Ing. Stanislav Frühauf
Dne 27. 5. 2011 sehráli Dřeváci TJ Sokol Blatná na domácí půdě volejbalový zápas v rámci soutěže KP II s volejbalisty SK Vodňany.
Utkání bylo po celou dobu velmi vyrovnané a o výsledku každého setu
a i celého zápasu prakticky rozhodla zbrklost a uspěchanost přípravy všech
akcí našeho mužstva. Pořád se nemůžeme vyrovnat s „uhašením“ přílišné
snahy zvítězit, na úkor dobré přihrávky a zakončování v závěru setů. Domnívám se, že je to nedostatek hráčské zkušenosti a vyzrálosti. Myslím si,
že to postupem času bude stále lepší.
Druhý set jsme vyhráli hladce 25:18. Zbavili jsme se trémy a v této části
byl soupeř bezradný.
Třetí set bohužel nastal návrat ke starým chybám a od stavu 2:5 k 5:14
až k 11:25. Set jsme prohráli naprosto zbytečně a vše se muselo rozhodnout
ve čtvrtém setu.
Čtvrtý set ukázal pravou bitvu a snahu vyhrát celý zápas. Tentokrát nám
štěstí nepřálo a prohráli jsme 26:28 a celý zápas 1:3.
Ing. Stanislav Frühauf
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Máte rádi bleší
trhy?

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 16 hodin, neděle
zavřeno. Můžete nabídnout i
věci do prodeje. Info na čísle:
721 911 320

Potřebujete pomoc
a nechcete platit
drahé firmy?

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.

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 3.6.2011 můžete v naší podnikové prodejně
nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80%
Pstruh mražený cca 400g
Kapr bez kostí – jde to
Kapr mražený půlený
Rybí prsty obalené 250g
Makrela na grill česnek mraž.
Makrela mražená kuchaná VAC
UZENÉ:
Pstruh lososovitý uzený
Maréna uzená

ZELENINA A OVOCE:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg

24,00/kg
45,00/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
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 června 2011 nebo do
vyprodání zásob.

PRODEJNÍ STÁNEK NA AKCI „RYBÁSKÉ SLAVNOSTI 11. 6. 2011“
- zahradní nábytek možno prohlédnout, vyzkoušet
ŽIDLE, KESLA : 420 – 720,- K
STOLY : 730 – 840,- K
Doprava nábytku v Blatné zdarma
Výrobce: LARIX-TOZ,s.r.o. DEVOVÝROBA, TRUHLÁSTVÍ,
Kadov 5, Kadov u Blatné, www.larix-toz.cz tel 777826356, tel
383491052
Prodej: nejlépe po telefonické domluv tel 777826356, tel
383491052
Výprodej skladových zásob – dtský zahradní nábytek, psí boudy,
králíkárny, velí úly.
VÝROBNÍ PROGRAM: Devné obaly • výroba spárovky • nábytkové
souásti • dtský nábytek • nábytkové souásti • zahradní
nábytek • rzné výrobky (úly, králíkárny, psí boudy) •
zakázková truhláská výroba (schodišt, zábradlí, nábytek)
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19,50/10dkg
18,00/10dkg
37,-/kg
39,-/kg
84,-/kg
55,50/kg
89,50/kg
66,-/kg

VÝPRODEJ LEVNÉHO ZAHRADNÍHO NÁBYTKU OD MÍSTNÍHO
VÝROBCE

�������

69,-/kg
118,-/kg
195,-/kg
119,-/kg
15,-/ks
85,-/kg
79,-/kg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
Vepřová krkovice cca 2kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
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387 42 Lná e .p. 71, t el: 383 495 425, t el & f ax 383 495 293
IO: 25170538, DI: CZ25170538, íslo útu: 4192290257/ 0100
Int er net : ht t p:/ / w w w.lnar e.cz/ r ybar st vi, E-mail:r ybar stvi@lnar e.cz

Provozovna: Pila Nový Dvr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:
-

prodej stavebního eziva
zakázkové krovy
hranoly, lat, prkna, plaky
paletové píezy
impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dn nebo podle dohody.
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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



Rozmry 6 Blatná
x 3,2 cm3. června 2011
TRUHLÁSTVÍ
Jií Chodora

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody,
ploty,pergoly,vrata atd.
tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net

PŘIJMEME KUCHAŘE
Do nově otevírané Restaurace U Bílého Lva
Nástup od poloviny června
Více informací na www.bilylev.estranky.cz
Životopisy zasílejte na restauraceubileholva@seznam.cz

V červenci pro Vás nově otevíráme
Restauraci U Bílého Lva
Polední MENU
Speciality na grilu
Česká kuchyně
Oslavy, svatební hostiny
více informací a aktuality na
www.bilylev.estranky.cz

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:

INTERNET





PRÁCE

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

Tel.
e-mail:

Z KANCELÁŘE
Blatná,Písek,Strakonice,
(SOU,SŠ,VŠ)možnost i pro
studenty starší 18.let

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

Tel.

www.KONET.cz

733 525 159

e-mail:

INTERNET KONET CENTRUM

trade2011@email.cz

u ubytovny Tesla Blatná

��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

 


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
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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
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